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"A politikában, akárcsak a 

pénzügyi piacokon, az 

érzékelés az anyag." 

Agustín Carstens, ügyvezető igazgatóhelyettes 

a Nemzetközi Valutaalap 

 

 

 

Ez a könyv a Nemzetközi Valutaalapról, a washingtoni konszenzusról és 

a folytonosság jelenségéről szól a politikában. A Valutaalapot vagy 

angol nevén a Nemzetközi Valutaalapot (IMF) a Világbankkal együtt 

1944 júliusában alapították az Egyesült Nemzetek Szervezetének 

"Nemzetközi Valutaalap és Pénzügyi Konferenciáján" a New Hampshire 

állambeli Bretton Woodsban. Azóta a globális monetáris rendszer 

központi nemzetközi szervezete. Az alapítása óta eltelt hat évtizedben 

azonban nemcsak a Bretton Woods-i rendszer omlott össze, amely az 

IMF létezésének alapját képezte. Az IMF-et többször is éles kritikák 

érték a nemzeti és regionális válságok sorozata kapcsán. Ez a kritika az 

1990-es évek vége felé, az ázsiai válság nyomán egzisztenciális szintre 

emelkedett, mivel az IMF megközelítése az IMF egészének jövőjéről 

szóló globális reformdiskurzust indított el. Az ázsiai válság után néhány 

évvel azonban jelentősen elcsendesedtek a dolgok az IMF körül, és a 

szervezet a megszokott módon tudta végezni a munkáját. Ez a könyv 

ezért azt a kérdést teszi fel, hogy a közelmúlt reformdiskurzusai 

valójában milyen mértékben veszélyeztették az IMF létét, és hogyan 

magyarázható politikájának folytonossága. Ez a kérdés a nemzetközi 

kapcsolatok hatalmi viszonyait vizsgáló politikatudományi kutatások 

minden dimenzióját érinti. 
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A reformdiskurzus hatókörét jól mutatja az IMF-válság és az 

úgynevezett washingtoni konszenzus közötti kapcsolat. Ezt a kifejezést 

az 1980-as évek végén John Williamson amerikai közgazdász alkotta 

meg, és a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank, az amerikai 

pénzügyminisztérium és számos washingtoni gazdaságkutató intézet 

által a latin-amerikai válság leküzdésére propagált politikákat foglalja 

magában. Ennek a konszenzusnak a jelszavai a gazdasági liberalizáció, a 

dereguláció és a privatizáció voltak, amelyek a ma neoliberalizmusként 

ismert neoliberalizmus körvonalait jelölték ki (vö. Williamson 1990; 

1999). Míg a Bretton Woods-i konszenzus a nagy gazdasági világválság 

tapasztalatainak tükrében még a piaci folyamatok keynesiánus 

indíttatású politikai beágyazásán alapult a piaci kudarcok megelőzése 

érdekében, addig az 1980-as években, az Egyesült Államokban és Nagy-

Britanniában az "Új Jobboldal" felemelkedésével a washingtoni 

konszenzus politikai megvalósítására került sor. Ennek a programnak a 

központi szervezete az IMF lett, ezért az IMF közelmúltbeli válsága a 

washingtoni konszenzus válságának kifejeződéseként jellemezhető. 

Az ázsiai válság volt a válság döntő oka. 

Az ázsiai pénzügyi piacok összeomlása során számtalan javaslat 

született az IMF és a nemzetközi pénzügyi piacok átszervezésére, 

amelyeket elsősorban az IMF neoliberális megközelítésének kritikája 

motivált az ázsiai válsággal kapcsolatban. A szervezet válsággal 

kapcsolatos megközelítése abból az elképzelésből indult ki, hogy az 

"ázsiai modell" mint az elsőként érintett országok sajátos fejlődési 

modelljének sajátosságai okozták a válságokat. A válság előtt azonban a 

(dél-)kelet-ázsiai úgynevezett tigrisgazdaságokat még mindig 

példaértékű fejlesztési modellnek tekintették - fejlődési sikereiket 

valóságos "modellnek" tekintették. 

"csoda" (Világbank 1993). A válság után azonban ez a csoda az ortodox 

közgazdászok szerint csak egy kipukkadt szappanbuborék volt (vö. 

Krugman 1998a). Ez a következetlenség azonban globális ellenállásba 

ütközött, tekintettel a válságok nagy társadalmi költségeire. Számos 

nagyszabású tüntetés zajlott az IMF washingtoni központja előtt, 

valamint az IMF tavaszi és éves konferenciája előtt a világ más 

nagyvárosaiban. A tüntetőket számos neves közgazdász és politikus 

támogatta az IMF megközelítésével kapcsolatos kritikával. Bár az ázsiai 

válságban elsősorban az IMF-et vádolták a gazdaságpolitika kudarcával, 

kritikájukban gyakran szerepelt az a vád is, hogy az IMF túl közel áll az 

amerikai nagybankok és pénzintézetek érdekeihez. Különleges 
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Ebben az összefüggésben robbanásveszélyes volt Joseph Stiglitz, a 

közgazdasági Nobel-díjas és a Világbank korábbi vezető közgazdásza 

"A globalizáció árnyai" című könyve. Ebben azzal vádolta a 

Valutaalapot, hogy "a G-7, azaz a hét vezető ipari ország kormányának 

kollektív akaratának helyettesítője", és hogy "a kereskedelmi és 

pénzügyi világ különleges érdekei irányítják ezeket az országokat" 

(Stiglitz 2002: 29 és 33). A kritika az alap fennmaradása szempontjából 

veszélyes szintet ért el. 

A szervezet ezért reformfolyamatot indított, amely felülvizsgálta és 

átdolgozta a legfontosabb munkaterületeit. E területek közé tartoztak a 

tagországokban folytatott monitoring és finanszírozási tevékenységek, 

valamint magának az Alapnak az átláthatóságával kapcsolatos kérdések. 

Különösen a finanszírozás területén korrigálták a vonatkozó 

hitelprogramokat (az úgynevezett hitelkonstrukciókat) és a hozzájuk 

kapcsolódó feltételeket (az úgynevezett feltételrendszereket). A 

reformfolyamatokat azonban az IMF irányultságának alapvető 

folytonossága jellemezte, és minden olyan reformötlet, amely 

továbbment vagy eltért az Alap alapvető irányultságától, mint például a 

túlzottan eladósodott államok fizetésképtelenségi törvényének 

létrehozása, nem valósult meg. Tézisem tehát az, hogy a washingtoni 

konszenzus mechanizmusai voltak az okai az IMF orientációjának, 

amely a változó politikai konstellációk ellenére viszonylag állandó 

maradt. 

A folytonosság különösen abban mutatkozott meg, hogy az IMF nem 
volt 

A reformokról szóló diskurzus az EU-nak a végső menedék nemzetközi 

hitelezőként betöltött különleges szerepével összefüggésben folytatódott. 

Ez a szempont volt az egész reformdiskurzus gerincét képezte: Ebben a 

funkciójában az IMF-et az ázsiai válság idején azzal vádolták, hogy az 

alap elsősorban olyan likviditást teremtett, amely a külföldi 

magánbefektetőknek kedvez a hitelcsomagjain keresztül, amelyeknek 

valójában a válságban lévő országok javát kellett volna szolgálniuk. Az 

IMF "kivásárolta" őket (bail-out), ami viszont biztosítási kötvényként 

működött volna a magánbefektetők számára. Mivel nem kellett díjat 

fizetni ezért a biztosításért (az IMF-et az állami tagok hozzájárulásaiból 

finanszírozzák), a magánbefektetők a kritikusok szerint olyan 

befektetéseket hajtottak végre, amelyektől egyébként visszariadtak volna 

- "erkölcsi kockázatot" vállaltak. Ez egy ördögi kört hozott létre, amely 

tovább fokozta a nemzetközi pénzügyi piacok válságdinamikáját. Az 

erkölcsi kockázat és a jövőre vonatkozó mentőcsomagok e kapcsolatának 

megszakítása volt a reformdiskurzus legtöbb szereplőjének célja, de ezt 

nem sikerült elérni. 
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végül nem került végrehajtásra, bár a megállapodás széles körű 

gazdasági konszenzuson alapult. 

A folytonosság másik fő vonala az IMF úgynevezett strukturális 

kiigazítási politikájában (SAP) figyelhető meg. Ez megfelelt a 

washingtoni konszenzus részletes végrehajtásának a fejlődő és feltörekvő 

országokban, és rendkívül ellentmondásos volt. 2000-ig mind az IMF 

gazdaságpolitikai funkciója, mind pedig a végső hitelezői funkciója 

tovább bővült (az ázsiai válság és a reformdiskurzus ellenére). Csak Bill 

Clinton amerikai elnök George W. Bush általi leváltása és az IMF élén 

(véletlenül) szinte ezzel párhuzamosan bekövetkezett változás (Horst 

Köhler váltotta Michel Camdessust) után került sor mindkét funkció 

bővítésére, kisebb változtatásokra, de további reformok nélkül. Bár az 

IMF maga is reformelképzeléseket fogalmazott meg e funkciók 

csökkentésére, végül úgy alakította át azokat, hogy régi szerepét 

továbbra is betölthesse. Például a régi strukturális alkalmazkodási 

eszközt a szegénység csökkentésének álcája alatt folytatták. 

Ennek a folyamatosságnak az oka bizonyos hatalmi konstellációkban 
rejlett. 

A tanulmány központi kérdése ebből adódik: Milyen erők álltak az IMF 

washingtoni konszenzus politikája mögött, és hogyan magyarázható a 

szervezeti önfenntartás a globális reformnyomásra tekintettel? Tézisem 

az, hogy az IMF fennmaradása és funkciói nem magyarázhatók 

önmagukban, hanem a hegemón hatalmi viszonyok eredménye. A 

kérdés megválaszolásához és a tézis ellenőrzéséhez több lépésre van 

szükség. 

Először is, az elméleti-módszertani megközelítést a nemzetközi 

kapcsolatok politikai részdiszciplínájának elméleti területének 

megvitatásán keresztül alakítjuk ki (I. fejezet). Ebben a dolgozatban az 

IMF elemzését Antonio Gramsci hegemóniaelméletére és Michel 

Foucault diskurzuselméletére alapozva végezzük el. A két megközelítés 

összekapcsolása fontos ismeretgyarapodást ígér, mivel a diskurzus, a 

strukturális és a szereplői szintek posztpozitivista elméletfelfogásban 

történő elemzésével elkerülhetők azok az előfeltevések, amelyek a 

politikatudományi mainstream központi gyengeségeinek bizonyultak. A 

posztstrukturalista többdimenziós jelleg és a hatalmi viszonyok 

decentralizációjának figyelembevételével a washingtoni konszenzus 

sajátos hegemón reprodukciója és ezáltal az IMF folytonossága nyomon 

követhető és részletesen elemezhető. A saját kritikai-elméleti 

megközelítés számára gyümölcsözően felhasználható felismerések 

keresése során 
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Annak megállapítása érdekében, hogy ez milyen mértékben lehetséges, 

először a nemzetközi kapcsolatok központi elméletei, mint például a 

(neo)realizmus, az eszmeelméleti, az intézményi és a rezsimelméleti 

megközelítések kerülnek megvitatásra a hatalom szempontjairól szóló 

kijelentéseik tekintetében. Az institucionalista megfontolások későbbi 

integrálása egy szereplő- és diskurzusalapú megközelítésbe megpróbálja 

ellensúlyozni a világpiac-orientált tőkefrakció neo-gramsziánus 

mindenhatóságának voluntarista kritikáját. 

A második lépésben az IMF történelmi kontextusában bekövetkezett 

változásokat és az erre adott reakciókat elemezzük (II. fejezet). Már az 

Alap megalapításakor nyilvánvalóvá váltak a főszereplők közötti 

ellentmondások, amelyek a jelenlegi reformdiskurzusban is újra 

megjelentek. A reformdiskurzus intézményi dimenzióját tekintve a 

tagországok közötti hatalmi aszimmetria megszilárdulása az IMF 

irányítási struktúrájában, valamint a szervezet hierarchiája és 

technokráciája is szóba kerül. Az 1980-as és 1990-es évek válságos 

évtizedeinek elemzése arra szolgál, hogy rávilágítson a washingtoni 

konszenzus fő szereplői (elsősorban az USA pénzügyi intézményei) és az 

IMF irányító testületei közötti növekvő feszültségekre. Végül az IMF 

legitimitása szenvedett csorbát, mivel mandátumát háttérbe szorították a 

nemzetközi hitelezők és befektetők érdekei. Ráadásul az IMF programjai 

nem érték el a kívánt hatást az adott válságországokban, ezért egyre 

inkább sajátos érdekek által motivált strukturális politikaként kerültek 

napvilágra. Az európai kormányok és különösen a fejlődő és feltörekvő 

országok kormányai ellenezték ezt a politikát, ami növelte a 

feszültségeket az Alapon belül. Az ázsiai válsággal ez a feszültség 

fokozódott, és a fent említett reformdiskurzusban nyilvánult meg. E 

fejleményekkel összefüggésben az egymással versengő 

reformmegközelítéseket most gazdasági paradigmák szempontjából 

hasonlítjuk össze, és a (történelmi) lehetetlen szentháromság 

valutaelméleti koncepciója alapján rendszerezzük. 

A paradigma-orientált rendszerezés a reform megközelítések formája- 

Ez képezi az alapját a szereplők elemzésének, amelyben öt 

diskurzuskoalíciót határozunk meg (III. fejezet). Mindegyikük a 

gazdaság sajátos felfogásán és így az IMF sajátos koncepcióján alapult, 

amelyet a diskurzusba bevittek. Ezek tágabb értelemben vett koalíciók 

voltak, amelyek különböző szinteken tudták befolyásolni a diskurzust. 

Az elemzés explicit diskurzus dimenziója kísérletet tett arra, hogy ne 

részesítsen előnyben egy bizonyos szereplőcsoportot. Ehelyett a posi- 
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A fő hangsúly a befolyásolás strukturális és intézményi lehetőségeinek 

meghatározásán van. 

Csak a reformintézkedések tényleges végrehajtásának elemzésével 

lehet következtetéseket levonni az erőviszonyokra vonatkozóan a 

reformmegközelítések összeegyeztetése során (IV. fejezet). Az IMF 

tanulási folyamatai és a washingtoni konszenzus főszereplői között nagy 

volt az egyetértés. Ennek eredményeképpen hegemón szereplőknek 

tekintik őket ezen a politikai területen, bár befolyásuk időnként az USA 

és más fontos IMF-tagországok politikai körülményeitől függően 

változott. E tekintetben a reformelemzés a hegemón erők többdimenziós 

befolyásgyakorlásának stratégiai jellegét is feltárja, amelynek célja az 

1990-es évek status quo fenntartása volt. Ebben az összefüggésben az 

IMF olyan fórumként működött, amely konkrét reformjavaslatokat 

fogadott fel és alakított át, amíg azok összhangban nem voltak a 

washingtoni konszenzussal. Ebben a tekintetben az IMF egyfajta 

abszorpciós platform volt - még ha nem is ez volt a célja. 

Ez különösen világossá vált a Nemzetközi Fizetésképtelenségi 

jobbra, amelyet az IMF új vezetése Horst Köhler vezetésével indított el, 

mint az erkölcsi kockázat és a mentőcsomagok közötti kapcsolat 

leküzdését célzó reformmegközelítést (V. fejezet). Az új vezetés arra 

törekedett, hogy a magánszektornak a válságkezelésbe való bevonásával 

csökkentse az IMF mint végső hitelező szerepét. Ezt a messzemenő 

reformmegközelítést a legtöbb szereplő támogatta, kezdetben még az 

amerikai pénzügyminiszter is, de mindenekelőtt az európai kormányok 

és számos, különböző meggyőződésű közgazdász. A 

reformmegközelítés azonban a washingtoni konszenzus hálózatainak 

ellenállása miatt megbukott. Képesek voltak a megközelítés központi 

jellemzőit úgy átalakítani, hogy a status quo végül sikeresen megvédhető 

legyen. Különleges hatalmi pozíciójuk az intézményi, strukturális és 

diszkurzív mozgástér stratégiai kihasználásából fakadt. A következtetés 

e reprodukciós stratégiák sajátos hegemón jellegét veszi sorra, és végül a 

nemzetközi kapcsolatok főáramú elméleteinek magyarázó 

megközelítéseitől megkülönböztetve elemzi. 

Az IMF jövője körüli, a közelmúltban lezajlott reformviták eddig a 
következők voltak 

A tanulmányt még nem elemezték szisztematikusan a hatalom kritikai 

szemszögéből. E tekintetben a jelen tanulmány fontos kutatási 

hiányosságot pótol. Bár az IMF-ről számos tanulmány született, a 

legtöbbjüket gazdasági, történelmi vagy mainstream szemszögből írták 

(vö. pl. James 1996, 1998; Eichengreen 2000; Polak 1998; Riesenhuber 

2001; White 2000; Riesenhuber 2001). 
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2002). A hatalom kritikai koncepciójának újabb alkalmazása az IMF-re 

Ian Taylor (2004) munkájában található, aki az IMF jó kormányzási 

koncepcióját vizsgálta gramsciánus szemszögből. Morten Bøås és 

Desmond McNeill kritikai bevezetőt tett közzé a multilaterális 

intézményekről, amely az IMF-ről is nyújt gramsciánus betekintést 

(Bøås/McNeill 2003). A két szerző egy antológiát is kiadott a globális 

intézményekről és a fejlődésről, amely a realista és a neo-gramsziánus 

megközelítések szintézisére tesz kísérletet, de végül nem tud meggyőzni 

(Bøås/McNeill 2004). Robert Wade megkísérelte a Világbank neo-

gramsziánus elemzését, bár nem fejti ki és nem alkalmazza megfelelően 

az elméletet (Wade 2002). Kritikus elemzés található Richard Peet 

(2003) munkájában is, aki nemcsak a WTO-t és a Világbankot, hanem 

az IMF-et is elemzi a diskurzus és a hegemóniaelmélet szemszögéből. 

Különösen a washingtoni konszenzus hálózatainak a latin-amerikai 

adósságválság során, az 1980-as években kialakult hálózatainak 

kialakulására vonatkozó ismeretei, valamint e hálózatoknak az 1990-es 

évekre vonatkozó differenciált leírása jelentette e munka fontos alapját. 

Peet hegemónia-fogalmát azonban gyakran úgy értelmezik, hogy az 

pusztán dominancia- vagy uralmi viszonyt jelent, ami miatt munkája az 

úgynevezett "voluntarista csapdába" esik. Leslie Armijo (2002b) a 

reformdiskurzus feltételeinek kérdését vizsgálta, és távolabbi 

diskurzuselméleti szempontból kategorizálta szereplőit. Az ázsiai válság 

idejére különösen tanulságos volt Paul Blustein (2001) könyve, amely 

azonban nem hegemón, hanem oknyomozó újságírói szemszögből 

íródott.1 

Blustein munkája szintén értékes forrás volt a kapcsolattartás 
szempontjából. 

partnerekkel és szakértőkkel a tanulmány tárgyát illetően, bár az IMF 

empirikus fejlesztése ennek ellenére nehéznek bizonyult: Bár az Alap új 

átláthatósága (amely maga is reformintézkedés volt) lehetővé tette a 

fontos dokumentumokhoz való hozzáférést az IMF honlapján keresztül, 

nem volt lehetőség például az Igazgatóság belső vitaanyagainak 

megtekintésére. A Washingtonban, New Yorkban, Berlinben és 

Frankfurtban szakértői interjúk formájában végzett kvalitatív kutatás 

szintén csak személyes kapcsolatok révén volt lehetséges. Végül 

összesen 25 interjút tudtam lefolytatni, amelyeket kifejezett kérésre 

készítettem. 

 

1 A Washington Post újságírója, korábban a Forbesnál és a Wall Street 

Journalnál dolgozott. 
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a szakértőket névtelenül kezelik - az IMF egy titokzatos terep. Ez a 

könyv elmagyarázza, hogy miért van ez így. 
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I. A hatalom fogalma a nemzetközi  

politikában  

 
 
 

A hatalom kérdései nyitott kutatási területet jelentenek a 

politikatudományban, ami nem utolsósorban abban nyilvánul meg, hogy 

a hatalomnak nincs egységes definíciója.1 A hatalmat vezetésként 

értelmezik, a tekintéllyel azonosítják, vagy a konszenzus elérésének 

képességét is leírhatja. Így, bár az IMF-et általában erős nemzetközi 

szervezetnek tekintik, az a kérdés, hogy maga az IMF milyen mértékben 

hatalom által áthatott tér, itt kezdődik újra az elméleti-definíciós 

bizonytalanság. Az IMF reformja erősen örökölt folyamat volt, ezért 

feltételezhető, hogy maga az IMF a nemzetközi térben a hatalmi 

viszonyok sűrűsödését jelentette. De hogyan határozták meg a hatalmi 

viszonyokat ebben a reformfolyamatban, hogyan artikulálódtak, és 

hogyan magyarázható az Alap meg nem reformálhatóságának 

eredménye? 

E kérdések tisztázásának első lépése az, hogy megvizsgáljuk és 

megvitatjuk a hatalom elméletének különböző megközelítéseit a 

nemzetközi kapcsolatokban: Vajon egy eszme önmagában is hatékony 

hatalommal bír-e a politikai folyamatra, az uralkodó "objektív" állami 

érdekek határozzák meg az eredményt, vagy az intézményeknek van 

döntő befolyásuk a döntéshozatali folyamatra? A hatalom főáramú 

elméletei különösen az érdekek, eszmék és intézmények e strukturalista 

komplexuma körül forognak. A kritikai elméletek másrészt azt kérdezik, 

hogyan egyesülnek és reprodukálódnak (diszkurzív módon) az egyes 

érdekek, ahol a szereplők egyes csoportjai, amelyek 
 

1 A hatalom legismertebb meghatározása a politikatudományban Max 

Webertől származik. Számára a hatalom "minden esélyt jelent arra, hogy 

egy társadalmi viszonyban a saját akaratát érvényesítse, még az 

ellenállással szemben is, függetlenül attól, hogy ez az esély mire épül" 

(1980: 28). 
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A nem kormányzati szervezetek szerepe nagyobb, mint a mainstreamé. 

A nemzetközi kapcsolatoknak a következő fejezetben tárgyalt 

elméletei különböző válaszokat adnak a hatalom kérdésére, annak 

eredetére, mechanizmusaira és hatásaira a globális térben. Első lépésben 

a realizmus és a neoliberális institucionalizmus (rezsimelmélet) kerül 

bemutatásra. A politikai mainstream e két elmélete racionalista 

modellmegközelítésen alapul. Ezt követően olyan megközelítések 

kerülnek bemutatásra, amelyek a racionalista modellelméleten 

túlmutatnak a hatalom dinamikus elemeinek felfogásával 

(konstruktivizmus/kritikai elméletek). Ez a vita az elméletek jelentős 

pluralizmusa miatt válik bonyolulttá, amely az érdekek, intézmények, 

szervezetek, rendszerek (mint kooperatív szabályrendszerek), eszmék, 

struktúrák, szereplők stb. eltérő súlyozásán alapul. A hatalom 

meghatározására különböző ontológiai tételek szolgálnak. Az eltérő 

ontológiai beállítások és ismeretelméleti megfontolások nemcsak a 

nemzetközi kapcsolatokban a rezsimelmélet/realizmus és a 

konstruktivizmus/kritikai elméletek közötti "transzatlanti szakadáshoz" 

vezettek, hanem az egyes irányzatokon belül is eltérő hangsúlyokhoz 

(vö. Jacobsen 2003). 

A munka az elméletek kritikai megértésén alapul, ahol 

amely szerint egy elmélet alapvetően függ "konkrét történelmi 

kontextusától", és mindig "célt szolgál" (Cox 1995: 31). Ebben a 

funkciójukban az elméletek "a szimbolikus világmegnyitás fontos 

formája" (Demiroviü 2004: 477). "Az elmélet tehát abban az értelemben 

követi a valóságot, hogy a tapasztalati világ alakítja. De megelőzi a 

valóság megteremtését is, mivel irányítja azoknak az elméjét, akiknek a 

cselekedetei reprodukálják vagy megváltoztatják ezt a valóságot. Az 

elmélet mindig valakinek és valamilyen céllal történik." (Cox 1995: 31) 

Mivel azonban ez nem egy tiszta elméleti dolgozat, a metaelméleti 

diskurzust a lehető legnagyobb mértékben ki kell hagyni. Az elmélet 

következő tárgyalása inkább arra szolgál, hogy a szerző saját elméleti 

apparátusát a kutatási kérdésre vonatkozóan az IMF reformelemzésével 

kapcsolatban levezesse - és ebben a funkciójában a módszertan 

irányítására szolgál (vö. Hettne 1995). 
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1. Főbb elmé le tek  

 
1.1 A hegemón stabilitás kamatelmélete 

 
Amikor hatalomról beszélünk, általában az "USA-ra mint szereplőre" 

utalunk, amely "szuperhatalomként" döntő befolyással bír a nemzetközi 

politikára.2 Az USA-t egyszer primus inter pares (vezető), máskor 

hegemónnak tekintik. Susan Strange, a politikatudomány enfant terrible-

je jó két évtizeddel ezelőtt azt írta az USA hatalmáról, hogy semmi sem 

történne, ha az USA nem vezetne (Strange 1983: 179). Egy évtizeddel 

korábban Charles Kindleberger dicsérte az ebből a hatalomból fakadó 

stabilitást, és megalkotta a nagy hatású mondást: "Ahhoz, hogy a világ 

stabilizálódjon, kell egy stabilizátor, egy sta- bilizátor". (Kindleberger 

1973: 305) Ezt a biztonságpolitikára és a globális gazdasági struktúrára 

egyaránt igazolta. 

Kindleberger hegemón stabilitáselmélete azt feltételezte, hogy a 

rezsimeket egy erős szereplő hozza létre és tartja fenn. Ha a hatalmi 

viszonyok kiegyenlítődnek vagy kiegyenlítődnek, a rendszer 

meggyengül, ami a felbomlásához vezet. A hegemónia fogalma pozitív, 

mivel a hegemón kiváltságos helyzetén keresztül közjót nyújt (például a 

Bretton Woods-i rendszerben egy stabil árfolyamrendszer formájában, a 

horgonyvaluta létrehozásával). Az a tény, hogy a hegemón bizonyos 

nemzetközi funkciókat és felelősségeket vállal, megkülönbözteti a 

fogalmat a puszta hatalmi-politikai dominanciától. Kindleberger konkrét 

vizsgálati területe a nemzetközi gazdasági infrastruktúra volt, amely egy 

ilyen nemzetközi közjószágot képvisel, ezért az államok ennek a 

rendszernek az előnyeit maguknak akarják igényelni, illetve nem 

zárhatók ki belőle ("a kizárás lehetetlensége"). Ez viszont ahhoz vezet, 

hogy a szereplők taposómalom-szerűen vezetővé válnak, ami 

Kindleberger szerint a hegemón hatalom szükségességét igazolja. A 

"stabilizátor" hegemóniájával a rendszer stabilitása is csökken - innen a 

félelme: "A veszély, amivel szembenézünk, nem a túl sok hatalom, 

hanem a túl kevés, nem a túl sok hatalom. 
 

2 Ezt pozitívan értékelik, különösen az Atlanti-óceán túloldalán: Ezzel 

kapcsolatban Joseph Nye (1990) amerikai tudós alkotta meg a "soft 

power" kifejezést: szerinte jó dolog, hogy az USA hatalmát a 

következőkre korlátozza 

"puha", azaz nem agresszív módon akarja ráerőltetni magát a világra - ez 

minden érintettnek jó, mert végső soron növeli a globális biztonságot. 

David Lake ugyanezt jósolta a világgazdaságra is. 

"jóindulatú" vezető hatalom biztosítja e közjó létezését és működését, és 

viseli a költségek nagy részét is (Lake 1993: 467). 
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az uralom túltengése, hanem a szabadúszók feleslege [...]". 

(Kindleberger 1981: 253) 

Erre építve Susan Strange a modern pénzügyi kapcsolatok 

elemzésében azt írta, hogy a nemzetközi kapcsolatok megváltoztatása 

csak Washingtonban kezdődhet: "A reformnak a washingtoni 

szemléletváltással kell kezdődnie" (Strange 1986: 170) - és ebben a 

tekintetben nem volt különösebben bizakodó. 

Strange szerint az USA strukturális ereje abban áll, hogy 

meghatározza a játékszabályokat és átlagon felüli mértékben profitál 

belőlük. Ezek a játékszabályok a biztonságra, a pénzügyekre, a 

termelésre és a tudásra vonatkoznak. A többi szereplő (állam) csak 

"relációs hatalom", amely a hatalom Robert Dahl által kidolgozott 

definíciójához igazodik: A állam képessége arra kényszeríteni B államot, 

hogy olyasmit tegyen, amit egyébként nem tenne (Strange 1988: 24- 25; 

vö. Dahl 1976). Strange szerint e strukturális hatalmi struktúrán belüli 

elmozdulások csak a tudás szintjén keresztül történhetnek, ezért a tudás 

feletti ellenőrzés a hatalom alapja - ez a megközelítés alapozta meg a 

"nemzetközi politikai gazdaságtant" (IPÖ) mint a nemzetközi 

kapcsolatok egyik aldiszciplínáját. Ezzel szemben azonban Strange 

megközelítése alapvetően reális.3 

A realizmus a létező, objektív valóság eszméjét fejezi ki: a hatalmat 

itt olyan alapegységnek tekintik, amelynek számszerűsíthetőnek kell 

lennie. A hatalom hagyományos mutatói a katonai potenciál, a bruttó 

nemzeti termék és az állam lakosságának nagysága (vö. Waltz 1979). A 

realisták és a neorealisták egy anarchikus világban élnek, ahol mindenki 

harcol mindenki ellen, és az állam célja a saját abszolút hatalmának 

növelése.4 Az állam önérdekű, és az anarchikus nemzetközi rendszerben 

kell cselekednie. A nemzeti (biztonsági) érdek és a saját célok (exogén 

módon) az ebben a nemzetközi rendszerben elfoglalt relatív pozícióból 

származnak. Ha az egyik nyer, a másik veszít: a nemzetközi kapcsolatok 

zéróösszegű játék. A realisták azonban éppen a hatalom alkalmazásának 

célját illetően nem értenek egyet. A hatalom lehetőségei arra szolgálnak, 

hogy befolyásolják mások viselkedését? 
 

3 Susan Strange "a hegemón stabilitás elméletének kényszerítő 

változatának bűnbánó szószólója" volt (Cohen 2000: 108; ford.: CK). 

Jelzésértékű, hogy a halála alkalmából kiadott antológia a "Furcsa 

hatalom" címet viselte (Lawton et al. 2000). 

4 A neorealizmus és a realizmus közötti különbség elsősorban a szcientista 

tudományideálban, azaz a természettudományokból kölcsönzött 

analitikus-kísérleti módszerekben rejlik (vö. Scherrer 1994: 304). A 

neorealizmus fő képviselői Stephen Krasner (1983), Robert Gilpin 

(1981) és Robert Keohane (1983; 1984). 



A HATALOM FOGALMA A NEMZETKÖZI POLITIKÁBAN 

23 

 

 

 

Mi a globális politikai gazdaság szerepe? Az államok szerkezetének 

meghatározása (Dahl behaviorista megközelítése értelmében), vagy 

inkább a konfliktushelyzetek eldöntése, illetve a globális politikai 

gazdaság struktúráinak rögzítése, ahogyan azt a hegemón stabilitás 

elmélete sugallja? 

Strange realista megközelítése is erősen az állami szereplők 

érdekeihez igazodott, amelyeket a nemzetközi államrendszerben egy 

"objektív" hatalmi hierarchia strukturálisan előre meghatároz és 

érvényesít. Másrészt kevés realista hiszi, hogy az eszmék (az érdekektől 

eltérően) nem számítanak. A kérdés inkább az, hogy az érdekek és az 

eszmék közötti kapcsolat hogyan alakul ki egy politikai területen. 

 

1.2 Ötletelmélet és stratégiai oksági tudás 

 
Az eszmék racionalista képe kezdetben a politikai színtérre hulló 

meteorit volt (vö. Woods 1995). Az eszmék az érdekeknek voltak 

alárendelve, az eszmék fennmaradása pedig a mögöttük álló állam 

hatalmi pozíciójának volt köszönhető. Ezt a képet a mainstream-en 

belüli "eszmei vita" (más néven "harmadik vita") során revideálták, mert 

- mint Woods rámutat - végül is "nagyon kevés eszme [...] nagyon új" 

(ibid.: 168). Lapid szerint tehát nem lehet feltételezni a "felfedezés 

logikáját", ahogy Karl Popper (1972) fogalmazott (vö. Lapid 1989). 

Judith Goldstein és Robert Keohane ezután megfogalmazta az 

eszmék elméletét, amely feltételezi, hogy az eszmék döntő befolyással 

bírnak a politikai folyamatokra és eredményekre. Az eszmék "az 

egyének által vallott meggyőződések" (Goldstein/Keohane 1993: 3). Az 

eszmék úgy befolyásolják a politikai folyamatot, hogy "útiterveket" 

nyújtanak, "amelyek növelik az érintettek tisztánlátását a célok vagy a 

cél-eszköz viszonyok tekintetében, amikor a stratégiai helyzetek 

kimenetelét befolyásolják [...]" (ibid.). Az ötletek ereje abban rejlik, 

hogy magyarázatot adnak az ok-okozati összefüggésekre a stratégiai 

helyzetekben. 

Háromféle meggyőződéstípust különböztetnek meg: "világnézetek", 

"elvi meggyőződések" és "kauzális meggyőződések" (származtatott vagy 

kauzális tudás) (ibid.: 7). A világnézetek határozzák meg a cselekvési 

lehetőségek spektrumát. A kultúra szimbolikájába ágyazódnak be, és 

identitást alkotnak. Az elvek olyan normák, amelyek segítenek 

különbséget tenni jó és rossz, helyes és helytelen, igazságos és 

igazságtalan között. Közvetítenek az alapvető attitűdök és a konkrét 

politikai döntések között, az alapvető doktrínákat cselekvési utasítássá 

alakítják (ibid.: 9). A Cau- sale feltételezések az ok-okozati 

összefüggésekről szóló ismeretek. 
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kapcsolatok, amelyek érvényességüket az elismert elitek konszenzusából 

eredeztetik, "legyenek azok a falu vénei vagy az elitintézmények 

tudósai" (ibid.: 10).5 

Goldstein/Keohane szerint az elképzelések három "oksági úton" 

keresztül befolyásolják a politikai folyamatot (ibid.: 8f.): 

1. Mint a fent említett "útitervek", amelyek lehetővé teszik a politikai 

szereplők számára, hogy de- fin céljaikat a normáikkal összhangban 

valósítsák meg. 

2. Az érdekek és az ak- túrák összeolvadásának fókuszpontjaiként az 

"egyensúly nélküli" helyzetekben. 

3. Hosszú távon az intézményi beágyazódás révén, amelynek során az 

intézményeket úgy értelmezik, mint a tudás tárolóit, amelyeknek 

hatalmukban áll alkalmazni azt. 

 
Az oksági tudás különösen egy konkrét politikai cél elérésének 

stratégiáját jelenti, és a bizonytalan helyzetekben fejti ki legnagyobb 

hatását (hatalmát) (vö. Blyth 2002). Ebben a tekintetben a politikai 

cselekvéseket hol jobban, hol kevésbé befolyásolják az ideák, mert a 

politikai döntéshozó elsősorban racionalista módon, saját érdekei szerint 

cselekszik - ez különösen azokra a helyzetekre vonatkozik, amikor több 

lehetséges ötlet közül lehet választani: "[...] ha sok ötlet áll 

rendelkezésre, az elemzőknek nem szabad azt feltételezniük, hogy egy 

ötlet valamilyen inherens tulajdonsága magyarázza a politikai 

döntéshozók választását. A konkrét elképzelések kiválasztása 

egyszerűen a szereplők érdekeit tükrözheti." (Goldstein/Ke- hane 1993: 

11) Az eszmeelmélet kizárólag az eszmék politikai hatására 

összpontosít, és nem az eredetük kontextusára (ibid.: 6). 

Egy harmadik elméleti kiindulópont a hatalom (működési 

módjainak) magyarázatához az intézményi beágyazódási folyamatok, 

amelyek révén az eszmék és érdekek bizonyos "intézményi szerephez" 

jutnak. 

 

5 E megkülönböztetés szerint például a keynesi és a monetarista paradigma 

olyan alapállások, amelyek a gazdaság működésére vonatkozó nézeteket 

tartalmaznak, és amelyek alapján a célokat de-finícionálják, amelyek 

viszont előírják azokat az intézkedéseket, amelyekkel a célokat el lehet 

érni: A keynesiánizmus előfeltétele a teljes foglalkoztatás, a 

monetarizmusé az árszínvonal stabilitása. A két cél elérése 

szempontjából különböző intézkedések meghatározóak. Woods szerint az 

ok-okozati hiedelem az az állítás, hogy az emelkedő kamatlábak 

csökkentik az inflációt. Az egyik alaphit a progresszív adózás, a 

világnézet pedig a liberalizáció és a szabályozás mértéke körül forog (vö. 

Woods 1995: 162). John Ikenberry a monetáris elmélet (keynesiánus) 

jelentőségét vizsgálta a háború utáni gazdaságban, és kimutatta, hogy az 
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oksági tudás hogyan befolyásolja a politikai döntéseket (Ikenberry 1993). 
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bustheit" (Hasenclever/Mayer/Rittberger 1996: 208), és ezáltal 

megszilárdítják a hatalmi viszonyokat. 

 

1.3 Relatív autonómia az intézményelméletekben 

 
Az intézményelméletek azt kérdezik, hogy a politikai intézmények adott 

halmaza milyen hatással van egy politikai területre (politikai dimenzió), 

és milyen hatással vannak az intézmények a politikai szereplők 

cselekvéseire és befolyásolási esélyeire a döntéshozatali folyamatban 

(politikai dimenzió) (vö. Kaiser 2001: 256). A mainstream 

intézményelméletekben az intézményt alapvetően egy olyan cselekvési 

kontextusként vagy szabályozási keretként értelmezik, amely többé-

kevésbé formális szabályokon alapul. A szabályozás mértéke azonban 

esetenként nagyon eltérő, ami az intézményi megközelítések 

sokféleségét is magyarázza.6 

Douglas North intézményi változásokra vonatkozó elmélete ("új 

institucionalizmus") szerint az intézményi szabályok a 

hasznosságmaximalizáló szereplők célorientált döntéseire vonatkozó 

külső korlátok. Az intézmények általában az emberi interakció ember 

által kitalált korlátai, ezért az intézményi változások egyben a történelmi 

változások megértésének kulcsa is (North 1992: 3). North az 

intézményeket "szabályokkal irányított cselekvési kontextusokként" 

fogja fel, amelyeket a cselekvés stabil elvárásai jellemeznek. Ezek 

rendteremtő és bizonytalanságcsökkentő funkciókat töltenek be a 

gazdasági kapcsolatokban (ibid.: 8). North szerint az intézményeknek 

megvan az a tulajdonságuk, hogy a döntéseket a rendelkezésre álló 

alternatívák (ötletek) halmazára korlátozzák, ami pályafüggőséget 

eredményez. Így, ha már egyszer egy fejlődési pályát kijelöltek, az 

meghatározza a tanulási folyamatok irányát, akár intézményes, akár 

konkrétan a szervezetekben (ibid.: 117). 

North kritikáját March és Olsen munkájukban mutatják be, mely szerint 

a "neoinstitucionalizmussal" (más néven "szociológiai 

institucionalizmussal"). 

 

6 Függetlenül attól, hogy az intézményeket semleges fekete dobozként 

(tárgyként), mint a realizmusban, vagy cselekvő szereplőként 

(alanyként), mint a neoinstitucionalizmusban, kell megkülönböztetni a 

szervezet fogalmától - különösen e munka szempontjából. Az intézmény 

és a szervezet kifejezéseket a nyelvhasználatban és a kutatásban is 

gyakran szinonimaként használják. Ebben a munkában az intézmény az 

az immateriális keret, amely strukturálja a szervezetek és az egyének 

közötti interakciókat. A szervezet olyan társadalmi egység, amely 

céltudatosan cselekszik, hatalmi struktúra és "rutinszerű tároló" a 

szereplők közötti koordinációs kudarcok vagy opportunista viselkedésük 

leküzdésére (vö. Boyer 2001: 87). 
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A politikai intézmények, ahogyan őket nevezik, az intézményi 

változások exogenitását kritizálják (March/Olsen 1984; 1989). 

Felfogásuk szerint a politikai intézmények a társadalmi és gazdasági 

viszonyoktól viszonylag független szabályozási keretet alkotnak, 

amelyben szabályokat, értékeket és normákat állapítanak meg vagy 

reprodukálnak, amelyek irányító hatással vannak a cselekvésre. "Az 

intézmények viszonylagos autonómiája és a történelemben rejlő 

alkalmatlanságok és a szimbolikus cselekvés fontossága a politika 

megértésében" (March/Olson 1984: 734). Az intézmények nem kívülről 

meghatározott szabályok materializációi, hanem inkább olyan 

cselekvések összessége, amelyek társadalmilag konstruált és kulturálisan 

magától értetődő világképeket és a megfelelőségről alkotott közös 

normatív elképzeléseket tartalmaznak. Az intézmények léte és 

fennállásának időtartama az elvárások biztonságának megteremtésén 

alapul minden résztvevő számára. A két szerzőt a Herbert Simon (1985) 

által kidolgozott "boun- ded racionalitás" koncepciója vezérli, amely 

szerint a döntéshozatali helyzetekben a szereplők a gyakran jelentős 

információhiány és a jövőbeli fejleményekre vonatkozó 

bizonytalanságok mellett inkább a már bevált cselekvési mintákhoz 

igazodnak, mint a maximalizálási stratégiákhoz (ezért megközelítésük 

egyben a racionális választási koncepciók utilitarizmusának kritikája 

is).7 March/Olson számára az intézményi változás tehát nem szándékos, 

hanem fokozatos, mint "a megváltozott körülményekhez való tétova 

alkalmazkodás" (Kaiser 2001: 260). A változást egy véletlenszerű 

időpontban kiválasztott alternatív megoldás utólagos racionalizálásának 

tekintik. 

Fritz Scharpf "szereplő-központú intézményrendszer" modellje... 

Scharpf a játékelméletet használja a politikai döntéshozatali 

konstellációk stratégiai interakcióként való elemzésére (Scharpf 1997; 

2000a/b). A reciprok cselekvés- és struktúraelméleti perspektívából 

nézve az intézményeknek van egy bizonyos saját identitásuk, amely 

formálja képviselőiket, ezért Scharpf csonka, csak egy cselekvésirányító 

szempont - mint például az érdekek a racionális választás 

koncepciójában vagy a normák March/Olsonban - dominanciáját és az 

"önkép" és az "interakciós stílusok" tényezőit tartja befolyásolónak 

(Scharpf 1997: 63). E megközelítés szerint a komplex cselekvési 

orientációk többek között a cselekvési helyzet érzékelésétől függenek; a 

szereplők preferenciái nem adottak, hanem a változó konstellációkkal 

változnak (ibid.: 41). 

 
 

7 A többszörös egyensúlyi helyzetek esetében a korlátozott racionalitással 

felvértezett politikai szereplők általában a történelmileg kialakult 
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megoldási mintákhoz igazodnak, amelyeket March/Olson és John 

Ikenberry "szemétdombnak", illetve "a múlt árnyékának" nevezett 

(Ikenberry 1988: 226). 
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Az intézményelméletekben közös, hogy az intézményeknek 

hatalomgyakorló funkciót tulajdonítanak, még akkor is, ha ezeknek 

különböző okai és hatásai lehetnek. A hatalmi érdekek és eszmék az 

intézményekben tömörülnek, és ily módon jelentősen strukturálják a 

szereplők tevékenységét. Ebben a tekintetben az intézményeket nem 

fekete dobozoknak kell tekinteni, amelyek (a realizmus eszméje szerint) 

nem gyakorolnak önálló befolyást a politikára, hanem inkább 

szereplőknek. A neoliberális institucionalizmus rendszerelméleti 

megközelítése, amely az intézményi "ragaszkodás" és a szereplők 

cselekvésének magyarázatára törekszik, hasonló irányba halad (Krasner 

1984: 234). 

 

1.4 A neoliberális intézményrendszer hatalma a neoliberális 
institucionalizmusban 

 
A rezsimelméletnek számos megközelítése létezik, de ezen a ponton 

csak a "neoliberális institucionalizmus" központi irányzatát tárgyaljuk 

(vö. (Hasenclever/Mayer/Rittberger 1996).8 A neoliberális rezsimelmélet 

a realizmus és a liberalizmus egyfajta szintézise. Bár a neoliberális 

institucionalisták elfogadnak bizonyos realista alapfeltevéseket (állami 

szereplők, racionális választás, fogoly dilemma9), ugyanakkor nem 

mondanak le a liberális feltevésekről. 

 

8 Hasenclever et al. (1996: 205ff.) a rezsimelmélet irányzatai között 

érdekalapú, hatalomalapú és tudásalapú megközelítéseket különböztetnek 

meg, amelyek megfelelnek a rezsimelméleten belüli három gondolkodási 

irányzatnak: A realizmus a hatalmi viszonyokra összpontosít, a 

neoliberalizmus az érdekek elemzésére épít, a kognitivizmus pedig a 

tudás dinamikáját, a kommunikációt és az eszméket veszi figyelembe. 

Haggard/Sim- mons (1987) különbséget tesznek a rezsimelmélet 

strukturalista, játékelméleti, funkcionalista és kognitivista irányzatai 

között. A realizmus megfelel a strukturalizmusnak, a neoliberalizmus a 

játékelméletnek és a funkcionalizmusnak. A strukturalisták megmutatják, 

hogy a nemzetközi feltételek hogyan határozzák meg az együttműködés 

lehetőségeit. A struktúrák határozzák meg a kormányzati cselekvést, 

amelyet viszont zártnak és racionálisnak tekintenek. A játékelméleti 

megközelítések dilemmajátékok segítségével próbálják hierarchizálni az 

exogén módon meghatározott preferenciákat. A funkcionalista elméletek 

szintén racionális szereplőket feltételeznek, de hozzáadják a piac 

tökéletlenségét, a tranzakciós és információs költségeket, valamint a 

bizonytalanság szerepét. A kognitivisták ezzel szemben az 

interszubjektív jelentésstruktúrákra összpontosítanak, amelyek a 

szereplőket bináris viszonyba helyezik. A (feltörekvő) szereplők 

tanulhatnak, ezért nincs adott nemzeti érdek és nincs optimális rendszer.  

9 Ez olyan kollektív cselekvési helyzeteket modellez, amelyekben az 

egyéni racionalitás (társadalmi szempontból) szubopitmális vagy Pareto-

neffektív eredményekhez vezet, ha nem történik együttműködés. Egy 
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eredmény akkor Pareto-hatékony, ha nincs más olyan eredmény, amely 

minden érintett szereplő számára jobb lenne. 
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Az EU-nak el kell ismernie, hogy az államok együttműködéssel 

valósíthatják meg közös érdekeiket, és hogy az intézmények elősegítik 

ezt az együttműködést. 

A rezsimelmélet kiindulópontja az a kérdés, hogy a nemzetközi 

rezsimek milyen mértékben hatnak az államokra és azok cselekvéseire 

(vö. Rittberger 1993). A központi feltételezés az, hogy a szakpolitikai 

eredmények bizonyos rendszerek eredményei, és nem kizárólag egy 

állam teljesítményének vagy cselekedeteinek köszönhetőek. A rezsimek 

meghatározása szerint "implicit vagy explicit elvek, normák, szabályok 

és döntéshozatali eljárások, amelyek körül a szereplők elvárásai a 

nemzetközi kapcsolatok egy adott területén konvergálnak" (Krasner 

1985: 4). A tézis szerint egy ilyen rendszer hatással van a nemzeti 

politikára, például a "reputációs hatások" révén (Keohane 1984: 94). 

A rezsimek stabilitása és megalakulása egyrészt a lehetőségek 

költségeitől, másrészt a hegemón létezésétől és kezdeményezésétől függ. 

A rezsim létrehozásának költségei magyarázatot adnak a rezsim 

stabilitására és időtartamára is, ahogyan a költségek és erőforrások 

megoszlása is a szereplők között: "[...] a rezsimek létrehozásának 

költségei magyarázatot adnak a fenntartásukra is [...] Sok helyzetben a 

jelenlegi, szuboptimális (bár még mindig előnyös) rezsim fenntartásának 

várható haszna nagyobb, mint annak haszna, ha hagyjuk meghalni [...]". 

(Hasenclever et al. 1996: 187) 

A költségek szempontja határozza meg az államok közötti 

koordináció és együttműködés mértékét (vö. Zürn 1995). Az értékek 

feletti konfliktusok segítik legkevésbé a rendszerképzést, míg az 

elosztási szempontok általában a megfelelő folyamatok középpontjában 

állnak (vö. Czem- piel 1981). Egy rezsim rugalmassága vagy 

(megváltoztathatatlansága) az állami cselekvés és együttműködés 

szempontjából való jelentőségének mércéje. 

A rezsimelméleten belül azonban nem létezik egységes 

magyarázatot a változásra, ami főként magának a rezsim fogalmának 

viszonylagos homályosságából adódik. Egyrészt a nemzetközi rezsim a 

nemzetközi intézmények egy speciális formájára utal, másrészt a rezsim 

absztraktabb módon értendő, és inkább szervezetek által támogatott (vö. 

Hasenclever et al. 1996: 179). A nagyon informális és diffúz 

rendszerektől az erősen formalizált rendszerekig széles a skála (vö. 

Jacobitz 1995). A formális, erősen szabályozott rendszerek Robert 

Keohane meghatározása szerint az intézményekhez hasonlítanak: "A 

rendszerek olyan intézmények, amelyek a kormányok által elfogadott, 

kifejezett szabályokkal rendelkeznek, és a nemzetközi kapcsolatok 

bizonyos kérdésköreire vonatkoznak". (Keohane 1989: 4) Hasenclever et 

al. (1996) szerint a rendszerváltás az elvek és normák változásának 

következménye. Ver- 
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a rendszeren belüli változások a megváltozott szabályok és 

döntéshozatali folyamatok következményei. 

A neoliberális institucionalizmus erőssége ma abban rejlik, hogy 

megközelítést kínál a nemzetközi intézmények létrehozására és 

fenntartására (Martin/Simmons 1998). Az alternatív költségek 

racionalitása azonban szilárdan gyökerezik a neorealista hagyományban, 

így az intézmények kizárólag az egyes államok haszonszámításaitól 

függnek (vö. neorealisták: Mearsheimer 1995 és Grieco 1990). A 

neoliberális institucionalizmus koncepcióján belül az egyik kritikai 

vonal ezért a keohane-i kontraktualizmus funkcionalista irányultsága 

ellen is irányul, amely túl gyakran vezet poszt hoc magyarázatokhoz (vö. 

Hasenclever et al. 1996: 195), mint például: Az intézmények funkciókat 

töltenek be, és ezért jöttek létre. 

Mint már jeleztük, a rezsimelméletben vannak olyan 

megközelítések, amelyek kognitivista módon túlmutatnak a 

neoliberalizmus funkcionalizmusán. Oran Young az "intézményi 

alkudozás" és a "bizonytalanság fátyla" fogalmával elméletileg 

meghatározta a szereplők tevékenységét és elvárásait (Young 1989b). 

Young szerint a bizonytalanság megnehezíti az intézmények 

megváltoztatását, ha egyszer már létrejöttek, és ahhoz vezet, hogy egy 

közös intézményi rendszer elfogadhatóvá válik a különböző államok 

számára. Az intézményi változások sikere vagy kudarca az exogén 

sokkhatások várakozásától, illetve egy adott terület ismeretanyagának 

korlátaitól függ. Young szerint az úgynevezett "szellemi vezetők" az 

eszmék erejét arra használják, hogy befolyásolják "azt, hogy az 

intézményi alkudozás résztvevői miként értik meg a szóban forgó 

kérdéseket, és hogyan gondolkodnak a rendelkezésre álló 

lehetőségekről" (Young 1991: 288). Ezzel a felfogással Young már 

fontos lépést tett a konstruktivizmus irányába, mivel az intézményeket 

"társadalmi gyakorlatokként" határozza meg, amelyeken keresztül 

szerepek és szabályok jönnek létre (Young 1989a: 32). "Reflexív 

megközelítése" a (inter)szubjektivitás és a társadalmi gyakorlatok 

politikai (intézményesülési) folyamatokra gyakorolt hatását 

hangsúlyozza. Ezeket a konstruktivista meglátásokat az alábbiakban a 

mainstream kritikájával vesszük sorra. 

 

1.5 A realizmus konstruktivista kiterjesztése 

 
A konstruktivista munkák a társadalomtudományok eddig bemutatott 

érdek-, eszme- és intézményalapú megközelítéseinek kritikáját 

fogalmazzák meg, ami fontos e munka hegemóniaelméleti 

megközelítése szempontjából. 
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Mainstream.10 Ez a kritika elsősorban a metodológiai individualizmusra, 

az érdekek exogén konstitúciójára és az intézmények instrumentalista 

felfogására irányul. A stratégiai kölcsönhatások keretében az érdekek 

endogén kialakulására összpontosítanak, ezért a konstruktivista 

megközelítések elhatárolódnak az állam neorealista koncepciójától is. 

Másrészt az alapvető tézis az, hogy nincsenek előre meghatározott 

érdekek vagy identitások, hanem azok a társadalmi interakció 

eredménye. Az érdekek és az identitások, de az eszmék, a normák és az 

intézmények is kölcsönösen függenek egymástól.11 Az érdekek és 

identitások társadalmi konstitúciójának hangsúlyozása együtt jár a 

racionálisan cselekvő, haszonmaximalizáló egyének feltételezésének 

elutasításával (vö. Scherrer 1994: 313). 

Ebből indul ki a konstruktivizmus fő képviselője, Alexan Wendt 

mainstream-kritikája is: a mainstream a módszertani individualizmussal 

a mikroökonómiai elmélet logikai és fogalmi apparátusát veszi át 

(Wendt 1987: 341). E tekintetben figyelmen kívül hagyja az államon 

belüli és az államok közötti hatalmi viszonyok kialakulásának 

folyamatait. A neorealizmus játékelméleti változatait a szituációs 

determinizmus jellemzi, azaz egy olyan cselekvési modell, amelyben a 

racionális viselkedés strukturálisan előre meghatározott. Wendt szerint 

azonban a struktúra másfajta felfogását kell kialakítani: 

"[...] az elméleti újraorientációhoz a rendszerstruktúrák és a strukturális 

elemzés nem-individualista és nem-empirista megértésére lesz szükség, 

a struktúra megértésére, mint valami többre, mint a képességek 

eloszlására.". (1987: 344) 

A konstruktivizmusban az önmagunkról és a másikról való kollektív 

megértés az ismételt együttműködés révén alakul ki, ezért nevezik az 

eredetileg egoista szereplők által kifejlesztett re- gél-alapú 

együttműködést is "együttműködésnek". 
 

10 A konstruktivizmus kifejezés - különösen az angolszász használatban - 

elméleti megközelítések egész sorát foglalja magában, beleértve a 

kritikai elméleteket is. A konstruktivizmus mint ilyen átfogó kategória a 

nemzetközi politikai gazdaságtan historizálásával és a racionalista 

tudományfelfogás kritikájával foglalkozik. Ebben a dokumentumban 

különbséget teszünk a hagyományos konstruktivizmus és a kritikai 

elméletek között. 

11 Friedrich Kratochwil és John Ruggie a "nemzetközi intézményi 

tevékenység interszubjektív mozzanatait" (Kratochwil/Ruggie 1986: 765) 

hangsúlyozzák, és azt, hogy az egyének, szervezetek és államok átfogó 

intézmények kontextusában fejlődnek. Az intézmények nem az egyes 

részek preferenciáit és hatalmi viszonyait tükrözik, hanem maguk az 

intézmények alakítják ezeket a preferenciákat és hatalmi viszonyokat. 

Ebben a tekintetben az intézmények és a szubjektumok kölcsönösen 

konstitutívak. 
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fokozatosan a korábban egoista szereplők önképének megváltozásához 

vezet (Wendt 1994: 390). A kollektív identitások kialakulásának 

folyamata erősíti az együttműködési hajlandóságot, még akkor is, ha ez 

eltér a hasznosságmaximalizáló szereplő domináns stratégiájától. 

Összességében az együttműködés és az identitásképzés ezen játéka 

"pozitív visszhanghatással" járhat, ami strukturális átalakuláshoz 

vezethet, azzal a feltételezéssel, hogy a struktúráknak és az 

identitásoknak hosszú távon összeegyeztethetőnek kell lenniük (ibid.: 

391ff.). Ezért a (mikro)viselkedés a (makro)struktúrákat is 

megváltoztathatja. Ebben az összefüggésben tanulási folyamatokat is 

feltételeznek, amelyek révén az államok (a reális zéróösszeg-tételtől 

eltérően) abszolút és nem csak relatív nyereségben érdekeltek (ibid.: 

393). 

A konstruktivizmusban a hatalom sokkal heterogénebb, összetettebb 

és dinamikusabb folyamat, mint különösen a realizmusban. Azonban - és 

ez a további kritika központi kiindulópontja - Wendt tanulási 

folyamatból kiinduló érvelése azt feltételezi, hogy "egy állam identitása 

és érdekei más államokkal való interakció révén alakulnak ki, nem pedig 

olyan belső társadalmi folyamatok révén, amelyek nagyrészt függetlenek 

egy másik állam mindenkori viselkedésétől" (Scherrer 1994: 313). Így 

az ilyen ko-nitivista megfontolások, amelyek hangsúlyozzák, hogy az 

érdekek érzékelése és a hatalmi viszonyok relevanciája a szereplők 

oksági és társadalmi ismereteitől függ, minden bizonnyal nyitott 

megközelítést kínálnak. Végső soron azonban megmaradnak az állam 

reális felfogásában, ha nem veszik figyelembe az állam érdekeinek és 

identitásának társadalomban zajló kialakulási folyamatát. A nemzetközi 

kapcsolatok kritikai elméletei ebből a szempontból indulnak ki, és a 

hatalom elemzésének posztstrukturalista megközelítését dolgozzák ki, 

amely szorosan kapcsolódik Antonio Gramsci hegemónia materialista 

koncepciójához és Michel Foucault diskurzusfogalmához. Az IMF-

reform hatalmi viszonyainak jelen elemzését mindkét fogalom vezérli. 

 

 
2. Krit ikai  elméletek  

 
A kritikai elméletek közé tartozik a frankfurti iskola, a (neo-

)gramscianizmus és Foucault diskurzuselmélete (vö. Jacobsen 2003). A 

kritikai elméletek és az imént ismertetett konstruktivizmus közötti 

lényeges különbség az, hogy az utóbbi abból indul ki, hogy a 

struktúrákat elsősorban a közös eszmék határozzák meg, nem pedig az 

anyagi vagy társadalmi tényezők. 
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erők. A kritikai teoretikusok az eszméket és a materiális hatalmi 

viszonyokat kontextuális feltételes viszonyban tekintik, bár érvényes a 

mondat: "Azért, mert valamit kontextusba helyezel, még nem jelenti azt, 

hogy kritikus vagy, de ha kritikus vagy, akkor valamit kontextusba 

helyezel. (Jacobsen 2003: 58) 

A nemzetközi kapcsolatok kritikai elméletei és az eddig tárgyalt 

"problémamegoldó elméletek" látszólag kibékíthetetlen paradigma-

összecsapásban állnak egymással szemben (Cox 1986: 208): A kritikai 

elméletek a tudást kondicionáló diszkurzív formációkat vizsgálják. A 

diskurzus és a struktúra viszonyával foglalkoznak, és azzal, hogy 

megmutassák, hogyan rejtőznek elnyomó érdekek a látszólag semleges 

formációkban. Ily módon ezek a megközelítések éppen a "neorealista, a 

status quo felé orientált paradigma alapvető megkérdőjelezését" 

(Scherrer 1994: 303) célozzák.12 A következőkben a hatalom kritikai 

elméletének és elemzésének több szintje kerül materialista viszonyba. 

 

2.1 A hatalom többdimenziós jellege 

 
A központi különbség az elméleti mainstreamhez képest a hatalom 

többdimenziós voltában rejlik. A gramscianizmusban tudatában van az 

ideológia/ideák anyagi természetének és az államapparátusokban való 

hatékonyságának (vö. Mouffe 1987: 223). Gramsci szerint az eszmék és 

az anyagi feltételek egymáshoz vannak kötve, és kölcsönösen 

befolyásolják egymást. Az elméleti mainstream csak abban ismeri el az 

eszmék hatalmát, ahogyan azok a szereplőkre hatnak azáltal, hogy 

befolyásolják a szereplők érdekeinek és a körülményeknek a viszonyát. 

Az eszmék azonban változásokat hozhatnak a kontextusban is, amely 

maga is rendelkezik szellemi és intézményi korlátokkal, valamint 

átjárhatósági fokozatokkal. Válság idején akár az egész kontextus is 

veszélybe kerülhet (vö. Jacobsen 2003: 49). A feladat az kell, hogy 

legyen, hogy megragadjuk az eszmék és az (anyagi) érdekek 

összefüggéseit, anélkül, hogy 

(a) dichotomizálni vagy b) fetisizálni. 

A hatalomelemzés elméleti eszközének a lehető legjobban meg kell 

felelnie a kialakuló világrend komplexitásának, és ehhez a 

konceptualizációnak figyelembe kell vennie az eszmék (ideológiák, 

etika, interszubjektivitás), az intézmények (állam, 
 

12 A kritika arra irányul, hogy a mainstream elsősorban "a fennálló 

világgazdasági rend megőrzése mellett kötelezte el magát", "tükrözi és 

reprodukálja [...] a fennálló hatalmi viszonyokat és érdekeket" (Scherrer 

1994: 303.). 
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piac, nemzetközi szervezetek), valamint a társadalmi élet anyagi 

vonatkozásai (vö. Cox 1987). Gill és Cox szerint egy rend az eszmék, 

intézmények és anyagi erők viszonylag állandó mintázatából áll, amely 

történelmi struktúrákat alkot, és időben és térben túlmutathat egy 

társadalmi formán (Gill 1995: 68f.; Cox 1987). Az emberi cselekvés 

azonban megváltoztathatja ezeket a struktúrákat. Az ő működési 

területük a diskurzus, ahogyan Foucault a hatalommal hozta 

összefüggésbe. Ebben az összefüggésben a hatalom már jelen van a 

tudásfolyamatban, amely az állami apparátusokban konszolidálódik, de 

nem kizárólag azok döntéshozó hatalmából ered. A diskurzus 

dimenziója kiegészíti Gramsci szereplő-központú megközelítését azzal, 

hogy magában foglalja annak (nyelvi) konstrukcióját, amit végül a 

globális pénzügyi rendszer válságaként vagy a washingtoni konszenzus 

válságaként érzékeltek, mint a fejlődő és feltörekvő országok számára 

általánosan érvényes fejlődési mintát. Csak a pénzügyi rendszer 

aporiáinak diszkurzív előállítása tette lehetővé a status quo 

megkérdőjelezését az IMF washingtoni konszenzus politikája 

formájában, és így magának az Alapnak a létezését is.13 

Ezen elképzelések szerint egy többszintű mátrixban a következőket 
határozzuk meg 

Az anyagi érdekek befolyásolják az intézmények jellegét és viselkedését 

(a tulajdonviszonyok befolyásolják a politikát). Az anyagi érdekek 

befolyásolják az elképzeléseket is, vagyis azt az eredményt, amelyről 

megegyezés születik. Azt, hogy egyáltalán bekerül-e egy ötlet a 

lehetséges kiválasztási körbe, nagyrészt a nagyhatalmú szereplők 

érdekei határozzák meg. Ezek a szereplők nem, vagy nem feltétlenül 

nem állami jellegűek, de végső soron az állami formának is 

alávethetők.14 E folyamatok dinamikájának megragadásához a hatalmi 

szereplőket nem homogén csoportként kell felfogni; különböző 

érdekeket tulajdonítanak nekik, amelyek a történelem során különböző 

érdekkonstellációkhoz vezetnek. Továbbá az intézményeket 

befolyásolják a normák (a normák mint "megkeményedett 

eszmekomplexum"), amennyiben a közjóról alkotott elképzelések, 

valamint a bürokratikus racionalitás, a tehetetlenség és az önérdek nem 

azonosak. 

 

13 Foucault diskurzuselméletét és annak elméleti és módszertani kiegészítő 

jellegét a fejezetet követően részletesebben is bemutatjuk. 

14 Peter Hall (1989) a keynesianizmusról szóló tanulmányában bemutatta, 

hogy az eszmék hogyan befolyásolják a koalíciós formációkat, és hogy a 

politikai-adminisztratív folyamatok hogyan határozzák meg a gazdasági 

eszmék kiválasztását. Nem az a fontos, hogy egy elképzelés mennyire 

meggyőző egy adott kontextusban, hanem az, hogy az elképzelés 

összehangolja-e az elitek érdekeit az állam intézményi folyamataival, 
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hogy létrejöjjön egy olyan koalíció, amely végül megvalósítja az így 

kialakított menetrendet. 
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A projekt középpontjában az intézmények működését és szervezetét 

alakító normák - mint például a következetesség, "objektivitás", 

"semlegesség" stb. - kialakítása áll. A normák pedig befolyásolják az 

eszméket, de egyúttal a hegemón viszonyok vagy egy ilyen projekt 

kifejeződései is. Mind a bürokratikus, mind a tudományos normák 

meghatározzák, hogy egyáltalán milyen ötletek jelennek meg, és milyen 

formában (vö. Bøås/McNeill 2004). 

E tekintetben a kritikai elemzés megkérdőjelezi egy eszme anyagi 

alapját, a valóság társadalmi konstrukcióját, a szereplők szerepét és az 

elit manipulációját. Ezek Antonio Gramsci hegemóniaelméletének 

központi elemei, aki saját fogalomkészletet dolgozott ki ezekre az 

összefüggésekre. A következő részben ezt a fogalomkánont mutatjuk be, 

majd egy második lépésben a neo-gramsziánus munkákra hivatkozva 

nemzetközi szintre helyezzük át. 

 

2.2 A hegemóniaelmélet alapfogalmai 

 
Gramsci megfontolásai szerint a strukturális kényszereknek nincs 

autonómiája az egyénekkel szemben, hanem minden társadalmi viszony 

a cselekvés által állandósított struktúra, amely megváltoztatható (vö. 

Demiroviü/Krebs/Sablowski 1992: 147f.). Gramsci megközelítése ebben 

a tekintetben a gazdasági tartalom és az ideológiai forma 

(alap/felépítmény), a szubjektivitás és a gazdasági struktúra, valamint a 

strukturális korlátok és a kollektív cselekvés dichotómiájának alapvető 

megkérdőjelezésében áll. Gramsci munkásságában számos központi 

fogalom új vagy más értelmet nyert, és analitikailag nagyon értékes: a 

civil társadalom és a politikai társadalom (a kiterjesztett állam), a 

hegemónia (az uralomtól való megkülönböztetésben), az (organikus) 

értelmiség, a történelmi blokk és a passzív forradalom. Gramsci számára 

központi jelentőségű a hegemo- nie fogalma, amely egy olyan állapotot, 

sőt kezdetben egy olyan folyamatot ír le, amelyben egy elit bizonyos 

érdekei társadalmilag (és államilag) úgy rögzülnek, hogy azokat 

általános érdekként értelmezik, és konszenzusos módon fenntartják a 

hatalmi aszimmetriát. A hatalom kialakulásának és megőrzésének 

alapvető szintje a civil társadalomban gyökerezik. Ehhez azonban 

szükség van a politikai (állami) szintre is, mint katalizátorra és 

intézményi keretre. 

- a maga teljességében, egy ilyen "kibővített állapot" tartalmazza a gramm- 

Gramsci rendszere a "kényszerrel páncélozott konszenzus" képletén 

alapul. Abban az esetben, ha az alárendelt erők hatékonyan 

integrálódnak ebbe a rendszerbe, Gramsci "történelmi blokkról" beszél. 

Ennek meghatározó szereplői az "organikus értelmiségiek". 
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le", amelyek a diskurzusokat alakítják, "lefordítják" a szakosodott 

diskurzusokat és a nyilvánosságba juttatják azokat. Az ilyen tömbön 

belüli szaporodási változásokat "passzív forradalomnak" nevezik: Az 

ország gazdasági szerkezetében bekövetkezett változások ellenére a 

nyereség társadalmi elosztása nem változik. Most röviden tárgyaljuk az 

egyes fogalmakat és a hozzájuk kapcsolódó kritikai pontokat. 

Polgári és politikai társadalom: Gramsci számára a civil társadalom 

és az állam elsősorban módszertani szempontból különálló kategóriák - a 

társadalmi gyakorlatban elválaszthatatlan egységet alkotnak (vö. 

Gramsci, Börtönfüzetek: 1566f.). Az ő tömör formulája a következő 

volt: "Állam = politikai társadalom + civil társadalom, azaz kényszerrel 

páncélozott hegemónia". (Ibid.: 783) A civil társadalom 

magánszervezeteket foglal magában, a politikai társadalom vagy az 

állam közvetlenül az uralomnak felel meg. A tágabb értelemben vett 

politikai társadalom az a 

 
"Az uralkodó osztály intézményesített politikai, jogi és katonai hatalmi 

struktúráinak és eszközeinek összessége. [...] A civil társadalom másrészt 

magában foglalja [...] a társadalom nem kormányzati szféráját, mint például a 

társadalmi intézmények és szervezetek, az emberek társadalmi és kulturális 

kapcsolatai és tevékenységei, a társadalom szellemi, ideológiai és vallási 

felépítménye". (Neubert 2001: 61) 

 
Gramsci civil társadalma nem foglalja magában a gazdasági struktúrát, 

ahogyan azt Augelli/Murphy (1988: 129f.) hangsúlyozzák. Ez magában 

foglal minden lehetséges társulást, és a gazdasági struktúrából a politikai 

társadalomba való átmenet pillanatát jelenti ("az a társadalmi tér, 

amelyben a puszta vállalati érdekek [...] átváltozhatnak szélesebb, 

egyetemesebb politikai törekvésekké" [ibid.: 129]). Míg a politikai 

társadalom többé-kevésbé homogén (érdekek, eszmék stb. az 

intézményesülés miatt), addig az alárendelt osztályok vagy csoportok 

szükségszerűen heterogének, mert csak az "állammá válásban" tudnak 

egyesülni. A civil társadalom az "intézmények átfogó komplexuma", 

ahol ellentmondások és projektek alakulnak ki és fogalmazódnak meg, 

amelyek célja egy átfogó konszenzus létrehozása (Demiroviü 1997: 

149f.). Az állam fogalma ennek megfelelően megnyílik, ahogyan arra a 

neo-gramszianizmus megalapítója, Robert Cox rámutat: 

 
"Amikor a kormányzat adminisztratív, végrehajtó és kényszerítő apparátusát 

valójában egy egész társadalmi formáció vezető osztályának hegemóniája 

korlátozta, értelmetlenné vált az állam definíciójának a tho- 
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a kormányzat elemei. Ahhoz, hogy értelmes legyen, az állam fogalmának a 

polgári társadalom politikai struktúrájának alapjait is magában kellene 

foglalnia." (Cox 1993: 51) 

 
Az, hogy a gramsciánus civil társadalom az alap és a felépítmény marxi 

felfogásának megfordítását jelenti-e, és ha igen, milyen mértékben, 

eközben vitatott. A társadalmi identitás kialakulásának a civil 

társadalomhoz való konkrét visszavezetését néha ilyen lépésnek tekintik 

(vö. Germain/Kenny 1998: 9). Az akadémiai gramsciánus diskurzusban 

ezt gyakran az elmélet voluntarista mozzanataként kritizálják: A 

gramscianizmus figyelmen kívül hagyja a kapitalista strukturális 

kényszereket, és túlbecsüli az alanyok cselekvőképességét, illetve 

alábecsüli a kapitalizmus reproduktív automatizmusát. Christoph 

Scherrer azt a praktikus megoldást javasolja, hogy "nem mondunk le a 

"gazdasági törvények" hatásainak összefüggéseinek elemzéséről", de 

Laclau/Mouffe-ra hivatkozva hangsúlyozza, hogy "ezeket a 

"törvényeket" a szereplők kell, hogy végrehajtsák, és a kollektív 

szereplők befolyásolhatják őket" (Scherrer 1999: 31f.; vö. e kritika 

tárgyalásáról ibid.: 23f.). 

Gramsci különbséget tesz az uralom és a hegemónia fogalma között: 

Gramsci számára az uralom a politikai szférában, míg a hegemónia a 

civil társadalomban található, és a "vezetéshez" kapcsolódik. Ahhoz, 

hogy stabil legyen, az uralomnak hegemónián kell alapulnia (pontosan a 

"kényszerrel páncélozott konszenzus"). Gramsci az uralmat az ellentétes 

csoportok erőszakos "kiiktatására" használja, míg a hegemóniát egy 

csoport "szellemi és erkölcsi vezető szerepének" leírására, amelyet már a 

kormányzati hatalom átvétele előtt meg kell szereznie - "azután, amikor 

a hatalmat gyakorolja és szilárdan a kezében is tartja, uralkodóvá válik, 

de továbbra is "vezető" [azaz hegemón] kell maradnia" (Gramsci, 

Börtönfüzetek: 1947). Az állam alapja a civil társadalom emancipációja 

révén eltolódik. 

A hegemónia nemcsak az anyagi eszközökön alapul, hanem a 

politikai, kulturális és erkölcsi konszenzuson is, amelyben az alárendelt 

osztályok vagy csoportok is részt vesznek - ez a "kormányzottak aktív 

konszenzusa" (Gramsci, Börtönfüzetek: 1726); "A "hegemóniával" 

rendelkező osztály meggyőzte az alárendelt osztályokat, hogy az 

uralkodó osztály hatalmon tartásához szükséges feltételek etikusak és 

bölcsek". (Augel- li/Murphy 1988: 120) A civil társadalom az a terep, 

amelyen a hegemóniáért folytatott küzdelem zajlik és megszilárdul. A 

hegemónia tehát nem egy osztály vagy csoport dominanciája a többi 

felett, mint a kifejezés szokásos használatában, hanem a társadalmi 

rendszer teljes szerkezetét, az intézményeket, szervezeteket és a 

társadalmi struktúrákat foglalja magában. 
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és diskurzusok. Ezek nem homogének és súrlódásmentesek, hanem 

verseny, érdekütközések és ellentmondások jellemzik őket. A 

gramsciánus értelemben vett hegemóniát tehát folyamatosan 

reprodukálni kell; a hegemón viszony funkcionális kohéziójának nincs 

automatizmusa - a hegemónia mindig projekt jellegű, és ezért válságba 

is kerül (vö. Haug 2004; Bie- ling/Deppe 1996; Sablowski 1994; Borg 

2001). Egy ilyen krízis vagy bekövetkezik, 

 
"mert a vezető osztály kudarcot vallott valamilyen nagy politikai 

vállalkozásban, amelyhez a nagy tömegek konszenzusát követelte vagy 

erőszakkal kikényszerítette [...], vagy mert széles tömegek [...] hirtelen a 

politikai passzivitásból bizonyos aktivitásba mentek át, és olyan 

követeléseket támasztanak, amelyek szervetlen összetettségükben 

forradalmat jelentenek. A "hatalom válságáról" beszélünk, és ez pontosan a 

hegemónia válsága vagy az állam válsága a maga teljességében." (Gramsci, 

Börtönfüzetek: 1577f.) 

 
Gramsci hegemónia-fogalma egy dialektikus, antiökonomisztikus 

integrációs koncepció, amely a gazdaság, a politika, az ideológia, a 

mindennapi élet, a tömegkultúra, a józan ész és az intézményi struktúra 

szféráit ötvözi, mert egy dinamikus uralmi viszony totalitását kívánja 

megragadni. A fogalom dialektikusan értendő, mert "egy uralmi viszony 

felemelkedését, kialakulását és hanyatlását ragadja meg", és 

antiökonómiailag, mert a stabilitást és a folytonosságot még a 

válságokban is magyarázza (Jacobitz 1991: 10). 

Történelmi tömb és az értelmiség szerepe: Gramsci történelmi 

blokkja "az értelmiségiek és a nép-nemzet, a vezetők és a vezetett, a 

kormányzott és a kormányzott közötti kapcsolatot írja le egy szerves 

kohézió révén" (Gramsci, Börtönkönyvek: 1490). Az uralkodóknak 

sikerülnie kell, hogy ideológiailag minél több, az uralomban részt nem 

vevő csoportot, azaz "alárendelt" csoportokat kössenek le, mert csak így 

lehet tartósan megalapozni és stabilizálni egy osztály konszenzusos 

hegemóniáját. A hegemón integráció megvalósításához az értelmiségiek 

együttműködésére van szükség, akik Gramsci elméletében központi 

szerepet játszanak: "Minden társadalmi csoport, miközben a gazdasági 

világban betöltött alapvető funkció eredeti talaján jön létre, ugyanakkor 

szervesen létrehozza az értelmiségiek egy vagy több rétegét, akik 

homogenitást és saját funkciójának tudatát adják neki nemcsak a 

gazdasági, hanem a társadalmi és politikai szférában is" (Ibid.: 1497). 

(Ibid.: 1497) Az organi 
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Az értelmiség szerepe a csoport uralmának elérése, biztosítása és 

legitimálása, azaz a hegemón projekt egyetemessé tétele. Ezeket az 

értelmiségieket azonban inkább passzív szerepben látja, "az uralkodó 

csoport segítőinek" tekinti őket (ibid.: 1502).15 Összekötő és szervező 

elemet jelentenek az uralkodók és az uraltak között. Minden osztálynak 

megvannak a maga értelmiségei, de az uralkodó osztály értelmiségei 

azok, akik a hatalmat gyakorolják. 

"a történelmileg haladó osztály [...] olyan vonzerőt gyakorol, hogy végül 

alárendeli magát a többi osztály értelmiségének" (Gramsci Haug 2004: 

14).16 Gramsci ezt "transzfor- mizmusnak" nevezi: a deviáns 

értelmiségieket "molekulárisan átveszik" (vö. ibid.). 

Gramsci passzív forradalomról alkotott koncepciója ellentétben áll a 

hegemón átalakulással. Gramsci a passzív forradalmat használja a 

hegemón csoport azon képességének leírására, hogy a rendszert úgy 

változtassa meg, hogy saját uralmát ne érintse, oly módon, hogy "az 

ország gazdasági szerkezetében többé-kevésbé mélyreható változásokat 

vezetnének be [...] anélkül, hogy ezért a profit egyéni és csoportos 

kisajátítását érintenék [...]" (Gramsci, Börtönfüzetek: 1243). A jelenlegi 

Gramsci-ihletésű munkákban gyakran a passzív forradalom kerül 

előtérbe, mivel a he- gemoniális átalakulás jelenleg nem azonosítható 

(sem nemzeti, sem nemzetközi szinten); a változások mindig a polgári 

kontextusban mozognak. A passzív forradalom fogalma a hegemónia 

fogalmának megfelelője, mivel egy nem hegemón társadalom feltételeit 

írja le - egy olyan társadalomét, amelyben egyetlen domináns osztály 

sem képes a gramsci értelemben vett hegemóniát elérni (vö. Buci-

Glucksmann 1981: 60ff.). 
 

15 Például a neoliberális institucionalista Robert Keohane-t sok neo-

gramsziánus az amerikai hegemóniák szerves intellektusának tekinti 

(Scherrer 1994; Gill 1990). Susan Strange pedig szintén azon a 

véleményen volt, hogy a rezsimelmélet felemelkedése elválaszthatatlanul 

összefügg az USA nemzetközi rend fenntartására irányuló törekvésével, 

annak ellenére, hogy az 1970-es és 1980-as években az USA 

hegemóniája hanyatlott (Strange 1995: 159f. valamint 2002; ezzel 

ellentétes álláspontot képvisel Ver- beek 2000: 144ff.). 

16 "Történelmileg progresszív" alatt Gramsci egy osztály "történelmi 

produktivitását" érti, "vagyis egy konkrét politikai-gazdasági rendszer 

általa hordozott expanzivitását, amelynek köszönhetően "az egész 

társadalmat előreviszi, nemcsak az egzisztenciális követelmények 

teljesítésével, hanem vezetőinek kiterjesztésével, új ipari-termelői 

tevékenységi szférák örökös elfoglalásával", és így táplálja az egyéni 

"életperspektívák" hiteles elvárását" (Haug 2004: 14f.). 
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Gramsci elméleti építményének fogalmai elsősorban a nemzeti 

államra irányulnak. A nemzetközi szintet Gramsci megemlíti, de nem 

vizsgálja szisztematikusan. A munkásosztályt például "nemzetközi 

osztályként" jellemezte, noha egy osztály gyökerei mindig nemzeti 

jellegűek: 

 
"A nemzetközi kapcsolatok megelőzik vagy (logikusan) követik az alapvető 

társadalmi re- lációkat? Nem lehet kétséges, hogy követik. A társadalmi 

struktúra minden szerves újítása, technikai-katonai kifejeződései révén, 

szervesen módosítja az abszolút és relatív viszonyokat a nemzetközi térben 

is." (Gramsci 1971: 176, idézi Cox 1993: 58) 

 
Az IMF reformja túlnyomórészt nemzetközi szerkezetű kutatási terület, 

ezért a következő fejezetben azokra a munkákra összpontosítunk, 

amelyek Gramsci koncepcióit és elméleti megfontolásait nemzetközi 

szintre ültették át. Ezek a Robert Cox (és Susan Strange) úttörő munkája 

által inspirált és irányított hozzájárulások a neogramszianizmus vagy 

nemzetközi politikai gazdaságtan (IPE) nevet viselik. 

 

2.3 Nemzetközi politikai gazdaságtan 

 
A nemzetközi politikai gazdaságtan a politikai és gazdasági szférát a 

nemzetközi kapcsolatok tudományterületén egyesítő materialista 

hagyományt képviseli.17 Az IPÖ egyik központi feltételezése, hogy 

egyetlen gazdasági rendszer sem létezhet a politikai szféra stabilizáló 

hatása nélkül. A világgazdaságot és a nemzetközi politikai rendszert 

nem lehet egymástól elkülönítve, hanem integrálóan kell vizsgálni, 

megszüntetve a közgazdaságtan és a politikatudomány közötti 

diszciplináris határokat. 

 
 

17 Az újgramszianizmust alapvetően Robert Cox (1981) és Stephen Gill 

(1993) dolgozta ki; az újgramszianizmus kritikai vitáját és alkalmazását 

lásd Christoph Scherrer (1999: 21ff.); a definíciókat és módszertant lásd 

Enrico Au- gelli és Craig Murphy (1988); vö. még Robin Jacobitz 

(1991), aki segített az újgramszianizmus németországi bevezetésében. A 

neo-gramscianizmus központi hivatkozási pontja Karl Polanyi 

(1944/1997) is, aki megmutatta, hogy a szabad piac uralma milyen 

következményekkel jár az emberek életére; Gramsci a tőkésosztály 

politikai hegemóniává válásának megelőző folyamatát vizsgálta. És 

mindkét szerző foglalkozott azzal, hogy a nemzetközi kapcsolatokat 

milyen mértékben tudják befolyásolni a hatalmas magánerők (vö. 

Birchfeld 1999). 
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gy, valamint a nemzeti és nemzetközi szférák közötti határokat (vö. 

Hettne 1995: 2). 

E munka lényege, hogy feltárja egyrészt a strukturális korlátok és 

szabályszerűségek, másrészt a viszonylag esetleges cselekvés 

artikulációját az intézményesülés és a hatalmi viszonyok alapján. 

Gramsci onto- logikai és episztemológiai megközelítése alkalmas erre, 

mivel lehetővé teszi a társadalmi változások nem determinisztikus, de 

mégis strukturális alapú megközelítéseinek figyelembevételét. Ebben a 

hagyományban az IPÖ a realizmus (és a világrendszer-elmélet) 

determinisztikus és ahistorikus strukturalizmusát is kritikusan szemléli, 

és túllép a pozitivista megközelítések alapjául szolgáló szubjektum-

objektum dualizmuson (vö. Gill 1993). 

Az IPÖ egyik legfontosabb hozzájárulása a civil társadalom 

elméletének nemzetközi szintű elméletalkotása, ahol a cselekvéseket, 

értékeket és normákat transznacionális magán- és közintézmények 

szilárdítják meg, amelyeket maguk is az uralkodó társadalmi erők 

univerzalizációs stratégiája alakít. A civil társadalom túllép a nemzeti 

szinten, és új politikai tereket nyit meg. A társadalmi cselekvés átalakító 

hatással van a struktúrákra, amelyeket a társadalmi cselekvés 

megszilárdításaként értelmezünk: 

"A struktúrákat az ügynökség alakítja át. (Ibid.: 23)18 

De hogyan kell értelmezni a civil társadalom és a politikai 

társadalom közötti kapcsolatot nemzetközi szinten? Az IPÖ két 

kritikusa, Randall Germain és Michael Kenny kételkedik abban, hogy 

Gramsci politikai struktúrák nemzeti konstitúciója globális szinten is 

megőrizte érvényességét: "[...] kihívjuk az új gramsciánusokat, hogy 

mutassák meg, mennyire lehet Gramsci méltán híres egyenletét 

átformálni, hogy az így szóljon: "nemzetközi állam = globális politikai 

társadalom + globális civil társadalom"". (Germain/Kenny 1998: 17) A 

következőkben a civil és a politikai társadalom nemzetközi szintű 

kapcsolatait határozzuk meg részletesebben. 

 
 

18 Az elméletnek ez a (posztstrukturalista) felfogása a szubjektum és a 

struktúra dichotómiájának meghaladásán alapul, amelynek lényege a 

struktúrák nyitottságában rejlik, amelyek következésképpen mindig 

reprodukálhatók és mindig bizonytalanok, és amelyekből a változás 

dinamikája származik; a struktúra "a valóság, a világ vagy a világ azon 

aspektusának képe, amely egy adott időpontban lenyűgöz bennünket [...]" 

(Cox 1995: 33). A struktúra a társadalmi cselekvések nem-szingularitása, 

és nincs olyan adott struktúra, mint az anarchikus államrendszer. A 

struktúrák inkább kontingensek, és formáik lényegüket tekintve 

antagonisztikusak. 
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2.3.1 Nemzetközi hegemónia és civil társadalom 

 
Az IPÖ-ben a nemzetközi hegemónia kérdései világtársadalmi 

problémát jelentenek. A hegemónia nem egy erős állam dominanciáját 

jelenti, ahogyan azt a hegemón stabilitás elmélete értelmezi, hanem egy 

transznacionális projektet, amelyet folyamatszerűség és 

ellentmondásosság jellemez. A hegemónia koncepciója ezért 

decentralizált módszertant igényel a piac és az állam határán zajló 

sokrétű uralmi gyakorlatok elemzéséhez, anélkül, hogy ezek minden 

esetben redukálhatók lennének. A hegemónia fogalma egy ilyen projekt 

diszkurzivitása révén fogalmilag átvihető a nemzetközi szintre (vö. 

Scherrer 1999). A nemzetközi hegemónia a "transznacionális 

szocializáció konszenzuálisan támogatott módjaként" (Bieling/Deppe 

1996: 730) értelmezhető, amelynek jellemző vonása "a nemzeti uralkodó 

társadalmi osztályok domináns érdekeinek, diskurzusainak és 

gyakorlatainak transznacionális összekapcsolása és konszenzuális har- 

monizációja" (Borg 2001: 98f.). 

Ez a hangsúly a transznacionális nemzetek nemzeti gyökereire helyezi 
a hangsúlyt. 

hegemonikus osztályról különösen Robert Cox munkásságában 

találhatjuk meg, aki magát "kritikai realistának" nevezi: "Gramsci 

semmiképpen sem kerülte meg az államot, vagy csökkentette annak 

jelentőségét. Az állam maradt számára a nemzetközi kapcsolatok 

alapvető entitásaként és a társadalmi konfliktusok színtereként - tehát a 

társadalmi osztályok hegemóniájának építési helyeként is." (Cox 1993: 

58f.) 

Cox szerint egy csoport/osztály nemzeti hegemóniája a 

transznacionális hálózatépítés és univerzalizáció révén nemzetközi 

szintre kerül át. Összekapcsolódik más iparosodott országok domináns 

érdekeivel és gyakorlatával, vagy a periférián lévő országokra 

kényszerítik.19 Egy nemzeti történelmi blokk a kifelé irányuló 

általánosítás révén válik nemzetközivé, amelyet a blokkban egyesült 

nemzetek uralkodó osztályainak szövetségéből eredő viszonylag stabil, 

szerves kapcsolatok jellemeznek (Cox 1993). Ezt a szövetséget a 

hegemón állam uralkodó osztályai biztosítják (intellektuálisan és 

erkölcsileg). 
 

19 Cox (1987) egy kialakulóban lévő nemzetközi struktúrát, az "állam 

nemzetközivé válását" azonosítja, amely magában foglalja a globális 

civil társadalmat is. E nemzetközi struktúra középpontjában a nagy 

kormányok (G-7), valamint a központi nemzetközi szervezetek és 

multilaterális csoportosulások (IMF, BIS, Trilaterális Bizottság stb.) állnak. 

E "nemzetközi állam" hatalma univerzalizációs stratégiáikból ered (vö. 

"Fordista trilateralizmus": Scherrer 1999 : 207-211). 
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Stephen Gill és David Law szerint a háború utáni "beágyazott 

liberalizmus" (Ruggie 1982) azért volt ilyen "nemzetközi történelmi 

tömb", mert egy társadalmi és politikai hatalmi frakció képes volt anyagi 

erőforrásait felhasználni projektjének egyetemessé tételére. A megfelelő 

politikai intézményeken és szervezeteken keresztül terjesztette a 

kollektív rendre vonatkozó elképzeléseit és koncepcióit, és stabilizálta 

azokat a fordista termelési és szabályozási módban (Gill/Law 1993). A 

hegemóniaelmélet egy ilyen transznacionális történelmi tömb 

középpontjában egy "transznacionális kapitalista osztályfrakció" 

(Gill/Law 1993) vagy egy "transznacionális menedzseri osztály" (Cox 

1987) (inter)akcióját látja.20 A transznacionális projekt egyetemessé 

tételének folyamata a nemzetközi civil társadalomra irányul, amely az 

államokon belüli és az államok közötti társadalmi és gazdasági 

pillanatok összetettségében különbözik a nemzetközi politikai 

társadalomtól. Ezzel szemben a politikai társadalom sokkal világosabban 

körülhatárolt, és magában foglalja a különböző állami apparátusokat és 

nemzetközi szervezeteket (Jacobitz 1991: 12). 

Az a kérdés, hogy egy osztály/csoport hegemón fejlődése hogyan 

az általánosítás folyamatát részletesebben meg kell vizsgálni, mivel a 

nemzetközi hegemónia számos sajátossággal rendelkezik a nemzeti 

hegemóniához képest. Például a nemzetközi politikai társadalomban 

nincs monopólium az erő alkalmazására, mivel a katonai hatalom nem 

korlátozódik a hegemónra. Továbbá nincs egységes joghatóság, mivel 

formális hatálya általában nemzeti határokhoz vagy állami hatósághoz 

kötött. A konszenzusos uralom szempontjából ezért a nemzetközi 

szervezetek mint "közvetítő" tagok nagy jelentőséggel bírnak, mivel 

bennük a konszenzus elve közvetlenül a meghozott döntésekben valósul 

meg. 
 

20 Ez az osztály a transznacionális vállalatok vezetőiből és tulajdonosaiból, 

központi és más magas rangú bankárokból, a vezető ipari országok 

politikusaiból, de a feltörekvő országok kooptált vezetőiből is áll. 

Társaságokba és elitklubokba vagy hálózatokba szerveződnek, mint 

például a Trilaterális Bizottság vagy a Mont Pèlerin Társaság (lásd a 23. 

lábjegyzetet), állami szinten a G-7 vagy az IMF formájában. Az 

elsősorban magánkörökben kidolgozott stratégiák és koncepciók 

terjesztése olyan központi médiumokon keresztül történik, mint a The 

Economist, a Financial Times, valamint olyan intézményeken keresztül, 

mint az USA és Anglia elitegyetemei, úgynevezett agytrösztök és 

kutatási részlegek, mint a Deutsche Bank Research kutatási részlege, 

továbbá olyan fórumokon keresztül, mint a davosi Világgazdasági 

Fórum. A fent említett fórumok és médiumok a "személyes kapcsolatok" 

(Gill/Law 1993: 104f.) révén az egyes érdekek összehangolását és 

terjesztését szolgálják. 
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a kormányzás mechanizmusai. A nemzetközi szervezetek a nemzeti 

hegemónia univerzalizálásának központi mechanizmusai, mivel 

rezsimszerű szabályozási keretet hoznak létre, és megszilárdítják, 

legitimálják és gyakorolják a hatalmi viszonyokat, amint azt az 

alábbiakban kifejtjük. Ennek a hegemóniának a központi elemei az 

eszmék és az információ terjesztésén keresztül jutnak el az alárendelt 

nemzetek (a gramsciánus értelemben vett állam) életének különböző 

szféráiba (ibid.: 12f.). Az IPÖ elképzeléseit követve, az egységes 

konszenzust az teremti meg, hogy a hegemón képes támogatni más mag- 

és perifériális országok gazdasági fejlődését. Azonban még ha a 

gazdasági struktúra lenne is a hegemónia központi alapja, akkor sincs 

olyan hegemo- nikus automatizmus, amely a leggazdagabb vagy 

legfejlettebb nemzetet megilletné. Inkább az uralkodó felhalmozási 

rendszer beágyazódásának egy bizonyos szabályozási módjára van 

szükség kulturális, ideológiai és politikai pillanatokon keresztül.21 Ennek 

a legitimációnak a kulcspozícióját az organikus értelmiségiek foglalják 

el, ahol időszakos disszonanciák vagy egyszerűen nem megfelelőségek 

fordulhatnak elő, például amikor egy termelési modell nemzetközileg 

felsőbbrendű, de az alátámasztás még mindig hiányzik. Így még az 

intellektuális agi- tációnak sem kell feltétlenül hegemónia 

kialakulásához vezetnie. 

 

 

 

21 A felhalmozási rendszer és a szabályozás módja a francia 

szabályozáselmélet fogalmai (vö. Aglietta 1979; Jessop 1988; Lipietz 

1985, 1987; Sum 1997). A szabályozáselmélet kiinduló tézise az, hogy 

az államok fejlődési potenciálja nem vezethető le sem a kapitalista 

világrendszer alapvető logikájából (függőségi elmélet), sem tisztán 

nemzetállami fejlődési törvényszerűségekkel (modernizációs elmélet). A 

szabályozáselmélet az egyszerű strukturális törvényszerűségek 

posztulálása helyett olyan komplex elemzési keretet dolgoz ki, amely 

nyitott az államok sokféle belső folyamataira, a nemzeti felhalmozási 

folyamatokra, hatalmi viszonyokra, küzdelmekre és kompromisszumos 

struktúrákra, valamint nemzetközi kölcsönös függőségükre és 

függőségükre; ez termékeny kapcsolódási pontokat eredményez az IPÖ-

vel. A felhalmozási rendszer az a makrogazdasági elv, amely biztosítja a 

termelési feltételek változásainak és a társadalmi kibocsátás (a 

magánháztartások fogyasztása, beruházások, közkiadások, nemzetközi 

kereskedelem stb.) felhasználásának összeegyeztethetőségét hosszabb 

időn keresztül. A szabályozás módja (a francia "régulation" kifejezés 

értelmében, mint az ellentmondásos tendenciák kiegyensúlyozása) az 

egyes szereplők elvárásai és ellentmondásos viselkedése és a 

felhalmozási rendszer kollektív elvei közötti kiigazítás formáinak 

kombinációja (vö. Aglietta 2000; Boyer 2000). 
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2.3.2 A nemzetközi hegemónia fázismodellje 

 
Egy osztály nemzetközi hegemóniává válásának folyamata egy 

háromfázisú modellben konkretizálható, amelyet Gramsci egy osztály 

hegemóniává válásának szakaszmodelljéből kölcsönzött (vö. ibid.): 

1. A gazdasági-korporatív fázis: Ebben a fázisban egy nemzeti 

osztály/csoport közös érdekei alakulnak ki (osztályról akkor 

beszélhetünk, ha annak összetartozása a kapitalista termelési 

rendszerben elfoglalt helyétől függ); a saját érdekekre vonatkozó 

követelések: "[k]orpora- tív-egoista érdekek, azaz szűk, szűklátókörű 

nemzeti érdekek" artikulálódnak (uo.: 14) - az "ideo- logikus 

önfelfedezés" eredményeként. Ezt a szakaszt ezért gyakran intenzív 

nacionalizmus is jellemzi (ibid.: 19). 

2. Ezt követi az osztálytudatos-szolidáris vagy etikai-politikai szakasz, 

amelyben olyan stratégiákat dolgoznak ki a hosszabb távú célok 

elérésére, amelyek már nem csupán "szűk érdekeket" tükröznek, 

hanem amelyben "a nemzetközi kapcsolatok szellemi és erkölcsi 

reformjának tervét" (ibid. : 15) dolgozzák ki. Ahogy a hegemónia 

koncepciója kimondja, a gazdasági képességek önmagukban nem 

elegendőek. "Amikor egy nemzet képessé válik arra, hogy 

intellektuális és erkölcsi reformokat javasoljon, akkor az a nemzet 

elhagyta a korporatív-egoista harc szintjét; elkezdte kifejleszteni a 

konkrét-gyakorlati érzelmi tudatosságot." (Ibid.) 

3. A hegemón vagy állami fázis azt írja le, hogy az érdekek hogyan 

kerülnek állami formába, hogyan univerzalizálódnak, és így 

konszenzussal a szubaltern érdekek is bekerülnek (vö. Scherrer 1999: 

18; Cox 1993: 57f.). Nemzetközi szinten alkalmazva a hegemón egy 

új, "kiterjesztett államot" hoz létre, és kiterjeszti befolyási övezetét 

például azáltal, hogy szövetségeket köt a kevésbé fejlett 

nemzetekkel, nemzetközi szervezeteket alapít, és legitimál egy olyan 

globális ideológiát, amely mindenki érdekeit szolgálja (Jacobitz 

1991: 20). A hegemón maga a mozgatórugója ("motorja") ennek az 

univerzalizációnak. A hegemónia összekapcsolódása és 

megszilárdulása a gazdaságok növekvő kölcsönös függőségén és a 

hegemón domináns iparágainak más nemzetekbe való behatolásán 

keresztül újratermelődik. 

 

A nemzetközi hegemónia megteremtésében kulcsfontosságú funkciót 

töltött be a szellemi-filozófiai és a politikai-szervezeti 
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szint. A hegemónia központi jellemzője, hogy egy történelmi tömb 

nemzeteiben hasonló politikai-filozófiai rendszerek léteznek (mint 

például a "beágyazott liberalizmus"), mint egy "politikai-filozófiai" 

rendszer kifejeződése. 

"szellemi értékközösség", amely egyetért a stratégiai kérdésekben (vö. 

van der Pijl 1995).22 A hegemónnak vezető funkciója van, ami abban 

nyilvánul meg, hogy ő az ideológia és az univerzalizálandó intézményi 

struktúra "megalkotója". Rendelkezik az operatív képességekkel, és 

képes az ideológiai és intézményi ellentmondások felszámolására. 

Gramsci az alap (gazdaság) és a felépítmény (ideológia) kölcsönös 

katarzisáról beszél, amelyet az értelmiségiek érnek el. Amíg az uralkodó 

ideológia hegemón, addig sosem tűnik doktrinernek, hiszen egy 

többrétegű hitrendszerből származik, amelynek magasabb értékei 

megdönthetetlennek, mert megkérdőjelezhetetlennek tűnnek, és 

"mindennapi megértéssé" (Cox 1993: 57f.) válnak. 

A háború utáni időszak óta a hegemónia fogalma szorosan 

kapcsolódik az USA-hoz és az ottani transznacionális 

csoportosulásokhoz. Robert Cox (1993) a 20. század történetét olyan 

korszakokra osztotta, amelyekben nemzetközi hegemóniáról 

beszélhetünk. E munka szempontjából különösen érdekes az utolsó két 

korszaka: Az 1945 és 1965 közötti időszak, illetve az 1960-as évek 

közepétől. Míg a háború utáni időszakra vonatkozóan az USA 

hegemóniáját állapítja meg, szerinte az 1960-as évek közepén három 

lehetséges út mutatkozott: először is az USA hegemóniájának 

helyreállítása az úgynevezett Trilaterális Bizottság politikai szervezeti 

kapacitásának újjáélesztésével23, a világgazdaságnak a kapitalista 

központok köré történő feldarabolódása, vagy a tartományok 

ellenhegemón projektjének megjelenése. 

 

22 Míg a materialista államelmélet, akárcsak a szabályozáselmélet, elutasítja 

a stratégia fogalmát azon az alapon, hogy az feltételezi a szubjektum 

fogalmát egy irányító központ (társadalom) értelmében (vö. Esser 1985: 

191ff.), Gramsci számára a stratégiai gondolkodás és cselekvés 

lehetséges. 

23 A Trilaterális Bizottságot (TC) az 1970-es évek elején hozták létre azzal 

a céllal, hogy konszenzust találjanak az USA, Európa magja és Japán 

között (vö. Gill 1991). A TC-t David Rockefeller, a Chase Manhattan 

Bank elnöke kezdeményezte, "a korszakban az egymásra épülő 

igazgatóságok nemzetközi hálózatának legközpontibb cége" (van der Pijl 

1995: 123). A TC-nek nagy szerepe volt abban, hogy Jimmy Carter 

1979-ben Paul Volcker-t nevezte ki a Federal Reserve Bank elnökévé, 

aki aztán bevezette a monetarista monetáris politikát, amely a 

neoliberális fordulat kiindulópontjának tekinthető (vö. ibid.). Kees van 

der Pijl más transznacionális elithálózatokat is vizsgált, például a Mont 

Pèlerin Társaságot. Ezt 1947-ben Friedrich von Hayek, Milton Friedman, 

Karl Popper és mások alkották meg. 
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a harmadik világ "új nemzetközi gazdasági rend" formájában. A neo-

gramsziánus kutatás mindenekelőtt az első lehetőséget figyeli meg (vö. 

Gill 1995; Murphy 1998: 423). 

Cox szerint az amerikai hegemónia helyreállítása nem az államok 

közötti erőviszonyokat uraló hegemón állam dominanciájában fejeződik 

ki, hanem abban, hogy hegemón koncepciója a globális civil 

társadalomban is gyökerezik - a felhalmozási rendszernek globálisan 

orientáltnak kell lennie, hogy az azonos osztályok határokon átnyúló 

kapcsolatai is lehetségesek legyenek. Ezért egy állam kezdődő 

világhegemóniája megfelel a domináns társadalmi csoport nemzeti 

hegemóniájának transznacionális kiterjesztésének. A periférián Cox 

(1993: 61) szerint a kép a következő: A hegemóniát megelőző 

társadalmi és gazdasági forradalom ott nem zajlott le úgy, mint a 

központban, így a hegemónia magjának csak néhány elemét vették át a 

meglévő politikai rendszerbe, miközben a régi rendet fenntartották 

(passzív forradalom/trasformismo).24 Ezért Cox szerint: "A 

világhegemón modellben a hegemónia a magban intenzívebb és 

következetesebb, a periférián pedig ellentmondásokkal terhelt. 

Egy nemzetközi történelmi tömb jön létre a fejlődő és 

A "harmadik világot" két másik tényező is erősítette. Először is a 

"harmadik világ" mint anti-neoliberális erő fragmentálódása révén, 

amennyiben a politikai és gazdasági vezetők a nyugati elitegyetemeken a 

washingtoni konszenzus laissez-faire-je jegyében képzik magukat, vagy 

nemzetközi szervezetekben dolgoznak (Gill 1995: 73). Másodszor, az 

"új konstitucionalizmus" keretein belüli kooptáció révén, amely Gill 

szerint egy olyan fejlődést jellemez, amelyben egy gazdasági világnézet 

egyre inkább intézményesül és ezáltal jogilag kötelezővé válik (ibid.: 

73). Gill így írja le "a tőke világméretű újjáalakulásának és így a piaci 

fegyelmezési formák fokozódásának politikai-jogi keretének" 

kialakulását (ibid.: 78f.). Az új alkotmányosság célja a nemzeti politika 

és a (nemzetközi) tőkepiacok egyre szorosabb összekapcsolása. 

Összefoglalva, megállapítható, hogy a hegemónia a 

neo-Gramscian értelemben globális, de a dominanciája révén ai 

 

24 "A traszformizmus az alárendelt társadalmi csoportok potenciális 

vezetőinek kooptálására törekedett. A trasformismo a potenciálisan 

veszélyes eszmék asszimilálásának és domesztikálásának stratégiájaként 

szolgálhat azáltal, hogy a domináns koalíció politikájához igazítja őket, 

és ezáltal akadályozhatja a fennálló társadalmi és politikai hatalommal 

szembeni osztályalapú szervezett ellenzék kialakulását". (Cox 1993: 55) 
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egy minden országot átható felhalmozási rendszer. Robert Cox szerint a 

globális hegemóniát a társadalmi, gazdasági és politikai struktúra három 

szintjének egybeesése jellemzi (Cox 1993: 62). A globális hegemónia 

egységes normákban, intézményekben és azokban a mechanizmusokban 

és szervezetekben fejeződik ki, amelyek a viselkedést az uralkodó 

felhalmozási rendszerhez igazítják. A következő részben a nemzetközi 

szervezetek hegemóniaelméletben betöltött szerepét vizsgáljuk meg az 

IMF mint kutatási tárgy hátterében. 

 

2.3.3 A nemzetközi szervezetek funkciói és reformja 

 
Robert Cox számára a nemzetközi szervezetek a hegemónia 

mechanizmusainak elsődleges összetevői: a nemzetközi szervezetek 

központi intézményesített módjai annak, hogy a (nemzeti) hegemónia és 

ideológia nemzetközi szintre kerüljön át - öt momentumot töltenek be 

(Cox 1995: 62ff.): 

1. Megtestesítik azokat a szabályokat, amelyek elősegítik a hegemón 

világrend terjedését. 

2. Ők maguk is a (kialakulóban lévő) hegemón világrend termékei. 

3. Ezek legitimálják a világrend normáit (ideológia). 

4. A periférián lévő országok elitjét kooptálják. 

5. Elsajátítják az ellen-hegemón eszméket. 

 
A nemzetközi szervezetek egyesítik azokat a szabályrendszereket, 

amelyek megkönnyítik vagy lehetővé teszik a hegemón gazdasági és 

társadalmi erők transznacionalizálódását, ugyanakkor lehetővé teszik az 

alárendelt érdekeket érintő kiigazításokat és kompromisszumokat 

"minimális fájdalommal" (Cox 1993: 62). A nemzetközi szervezeteket 

általában az az állam hozza létre, amely már hegemón vagy hegemónná 

válni készül. Legalábbis a kívánt intézményesülésnek rendelkeznie kell 

az állam támogatásával. A periférián lévő országok hozzájárulását is 

kérik, de a hivatalos részvétel a domináns hatalmak javára van súlyozva, 

mint az IMF vagy a Világbank esetében. Ha - mint a WTO esetében - az 

"egy állam, egy szavazat" elvén alapuló kormányzási rendszerről van 

szó, akkor léteznek "informális befolyási struktúrák", amelyek a valós 

politikai és gazdasági erőviszonyokat tükrözik (mint például a G-7, G-10 

stb.). 

A nemzetközi szervezetek ideológiai szerepet is betöltenek. 

le: iránymutatásokat határoznak meg az államok számára és legitimálják 

az intézményeket 
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és gyakorlatok nemzeti szinten. A periférián fekvő országok elitjét 

beveszik a nemzetközi szervezetekbe. A potenciálisan ellenhegemón 

eszméket elnyelik és összhangba hozzák a hegemón doktrínával (ibid.: 

64). A Cox számára az olyan nemzetközi szervezetek, mint az IMF, a 

Világbank vagy a WTO elsősorban 

a transznacionális hegemón projekt "felügyeleti gépezetek" (Cox 1981: 

144ff.), de a terjesztés szervei, valamint a többféle érdek és eszme 

befogadásának szervezetei is.25 

Cox szerint a szervezetek funkcionálisan egy hegemón szereplő felé 

orientálódnak. Ráadásul dinamikus entitások, amelyek segítenek 

elnyelni a globális kapitalista ellentmondásokat, és így változó hatalmi 

viszonyoknak vannak kitéve. Így az IMF-et kezdettől fogva ellentétes 

érdekek és elképzelések hatották át (lásd az USA és Nagy-Britannia 

közötti alapítási diskurzust, II. fejezet) - a konfliktusok alatt olyan 

vitatott folyamatot értünk, amelynek eredménye a hatalmi viszonyok 

(intézményes) rögzülése. A hegemóniaelmélet szerint az IMF története 

során lezajlott reform- és tanulási folyamatai nem csupán 

államdomináns követelményekként, hanem strukturális változások 

eredményeként is értelmezhetők. 

Ahhoz, hogy pontosabban megértsük az IMF-ben végbemenő 

változások kiindulópontjait és dinamikáját, szükséges a különböző 

típusú változási folyamatok kategorizálása. E célból a tanulás és a 

reform fogalmát meg kell különböztetni egymástól: A tanulás öröklődő, 

de viszonylag súrlódásmentes folyamat, mivel nem tér el az uralkodó 

paradigmától, és így nem igényel paradigmaváltást. 

"lineáris".26 A reform viszont egy vitatott folyamat, amely vagy- 

 

25 A globális monetáris és kereskedelmi gazdaság szabályai, amelyek 

elsődleges célja a gazdasági bővülés elősegítése, lehetővé tették és 

elősegítették például a szociális biztonság nagyobb mértékű növelését, 

mint az aranystandard alatt, bár csak azzal a feltétellel, hogy a nemzeti 

politikák összhangban vannak a globális liberalizmussal. A lebegő 

árfolyamok jelenlegi rendszere teret enged a nemzeti politikáknak is, 

ugyanakkor nyomást gyakorol a nemzeti monetáris politikáknak az 

uralkodó liberális rendszerrel való összehangolására (vö. Cox 1995).  

26 A tanulás jelenségét a politikatudományban különböző módon közelítik 

meg: "politikaorientált tanulás" (Sabatier 1993), "társadalmi tanulás" 

(Hall 1993), "kormányzati tanulás" (Etheredge 1985) és az úgynevezett 

"lecke-tanulás" (Rose 1993). Egyrészt vitatott, hogy mi is a tanulás 

valójában, másrészt az, hogy ki tanul, illetve ki indítja el ezeket a 

folyamatokat. Ernst Haas (1990) kísérletet tett a nemzetközi szervezetek 

tanulási folyamatainak kategorizálására, és a tanulás három típusát 

különbözteti meg: az inkrementális növekedésen keresztüli 

alkalmazkodás (a változások a mögöttes paradigmák érintése nélkül 

zajlanak), a szervezet paradigmáinak jelentős megváltoztatása és a 

tanulási folyamat. 
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ganizáción belül és kívül. Ezt a folyamatot külső, nem paradigmabeli 

szereplők kezdeményezik és nagymértékben alakítják. A reform abban 

különbözik a tanulási folyamattól, hogy átlép egy paradigmatikusan 

meghúzott határt, és minőségi eltérést jelent a status quo-tól. 

A szervezetek alapvető jellemzője a stabilitás, mivel állandóan 

kiszámíthatóak és hatékonyak, azaz egyszerre kell "működniük" és 

elfogadottságot találniuk. A tanulás folyamata elmond valamit saját 

változékonyságukról, amelyet a szabályok tesznek lehetővé 

(reflexivitás). A reform csak a politikai szervezet bizonyos fokú 

nyitottsága mellett lehetséges, amely megnyitja a kollektív döntések 

mérlegelésének lehetőségét. A reform tehát összetett folyamat, amelyet 

mind a külső erők, mind a szervezet sajátosságai befolyásolnak. 

A nemzetközi politikai gazdaságtan eddig ismertetett 

hegemóniaelméleti megközelítését a következőkben diskurzuselméleti 

megfontolásokkal egészítjük ki. A vizsgálat tárgya, a Nemzetközi 

Valutaalap körüli reformdiskurzus, nemcsak azért teszi szükségessé ezt a 

kiegészítést, mert a nyelvi szint központi szerepet játszik. A szereplők a 

Michel Foucault által elméletileg meghatározott hegemonizált diskurzus 

szűk határain belül mozognak. Egy diskurzus maga is lehet hegemón, 

ezért a két megközelítés összekapcsolása analitikus hozzáadott értéket 

ígér. A diskurzuselmélet alábbi magyarázataiba már módszertani 

megfontolások is beépülnek, hiszen a diskurzus egyszerre elemzési 

egység és elmélet. A gramsciánus szereplő-központúságnak a következő 

diskurzusdimenzióval való kiegészítésének remélt hozzáadott értékét e 

szakasz végén ismertetjük. 

 

2.4 Diskurzuselmélet és decentralizált hatalom 

 
Foucault diskurzuselmélete a diskurzusok mint a hatalmat legitimáló és 

biztosító technikák funkciójával foglalkozik a polgári-kapitalista modern 

ipari társadalomban. Ebben az értelemben a diskurzusok azért 

gyakorolnak hatalmat, mert olyan tudást közvetítenek, amely a kollektív 

és egyéni tudatosságot táplálja. A hatalmi komponens az érvényes tudás 

hordozó funkciójában rejlik (vö. Jäger 2001: 

 

 

a tanulás, amely paradigmaváltás nélkül is végbemegy, és a tanulás mint a 

paradigmák felülvizsgálata vagy megkérdőjelezése. 
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86). Ez a tudás az alapja az egyéni és kollektív cselekvésnek, valamint a 

valóság alakításának.27 

A diskurzuselemzésnek mint a hatalom módszertani 

megközelítésének célja tehát a kultúra- és időspecifikus episztémák 

episztemikus-konstitutív struktúrájának feltárása és kidolgozása, 

amelyben az értelem és a képtelenség diszkurzívan meghatározott (vö. 

Foucault 1978: 184).28 

A hegemóniaelmélethez hasonlóan a diskurzuselmélet is kéz a 

kézben jár az elmélet és a módszer posztpozitivista felfogásával. A 

struktúra és a cselekvés egymástól függő jelenségekként, és nem a 

cselekvés strukturalista levezetéseként értelmezhetők (mint a racionális 

választás koncepciói esetében). A politikai kutatási program számára a 

diskurzusok relevanciája azt jelenti, hogy "a politikai folyamatok nem 

magyarázhatók haszonmaximalizálási számításokból, hanem csak mint 

értelmezési folyamatok és küzdelmek" (Nullmeier 2001: 288). 

Következésképpen a vizsgálat legkisebb egysége a nyelv - a nyelvileg 

megfogalmazott tudás. A nagy jelentőségű 
 

27 Felmerül például a kérdés, hogy a neoliberális diskurzusok hatalmának 

alapját a világgazdasági strukturális változásai jelentik-e, vagy azok 

következményei. A foucault-i felfogás szerint a diskurzus és a struktúra 

közötti kapcsolat a diskurzus irányában oldódik meg. A neoliberalizmus 

normalitásként való megfogalmazása, a "neoliberális mindennapok" 

megteremtése jelentősen megnehezíti az ellentétek diskurzusának 

kialakítását, hiszen a neoliberalizmust az "új észérvvé" teszik, mindent, 

ami ettől eltér, ésszerűtlennek, valószínűtlennek, utópisztikusnak, 

abszurdnak minősítenek - a neoliberalizmus az "alternatívátlan kényszer" 

(Röttger 1997) lesz. 

28 A diskurzuselemzés mint kutatási módszer Foucault nyomán a Duisburgi 

Nyelv- és Társadalomkutató Intézet (DISS) és a Bochumi 

Diskurzusműhely (Bochum Discourse Workshop) körében alakult ki. A 

diskurzus és a hatalom közötti kapcsolat elsősorban abban nyilvánul 

meg, hogy egy diszkurzív formáció a kijelentések halmozódásainak 

korlátozott pozitív mezőjeként írható le. Ez fordítva azt jelenti, hogy más 

lehetséges állítások, kérdések, nézőpontok, problémák stb. ki vannak 

zárva. És "az ilyen kirekesztések, amelyek már szükségszerűen egy 

speciális diskurzus szerkezetéből következnek [...] intézményesen 

megerősödhetnek" (Link/Link-Heer 1990: 90). Ebben a folyamatban a 

"kimondhatóság mezejét" közvetlen tilalmakkal vagy korlátozásokkal, 

utalásokkal, explicit tabukkal, konvenciókkal, internalizációkkal, 

tudatszabályozásokkal, a lehetséges "megvalósíthatóság mezejét" 

mindenekelőtt klasszikus érdekvezérelt viselkedési imperatívuszokkal 

lehet szűkíteni vagy tágítani, illetve meghaladni; a cél az "ideiglenesen 

érvényes igazságok" (Jäger 2001: 83) mintázatának megfejtése. A DISS 

felfogásában "a diskurzus egésze [...] a szabályozó instancia; ez formálja 

a tudatot" (ibid.: 84) és határozza meg a valóságot. Az összekötő és 

közvetítő kapocs aktív alanyok, mint "a diskurzus ágensei" (ibid.: 85).  
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nyelvi szinten a diskurzuselméletet a társadalomtudományokban "nyelvi 

fordulatnak" is nevezik (vö. Raab 1998). 

A diskurzuselmélet hátterében egyrészt a strukturális kényszerek és 

szabályszerűségek, másrészt az intézményesülési formákon és hatalmi 

viszonyokon alapuló kontingens cselekvés elemzése áll. A diskurzus és 

a hatalom közötti kapcsolat itt központi jelentőségű, mivel a 

diskurzusoknak akkor van hatalmi hatásuk (valósághatalom), amikor 

intézményesülnek és érvényes tudás hordozóivá válnak (vö. Link 1983: 

60). A diskurzusok akkor nevezhetők hegemónnak, ha az uralkodó 

szereplők történelmileg-organikus ideológiájává válnak, akik ezáltal 

egyetemessé teszik sajátos érdekeiket - a Foucault és Gramsci közötti 

kapcsolat tehát ígéretes. 

Az IMF reformdiskurzusának elemzéséhez ezért szükséges a 

diskurzív dimenziókat a szereplők intézményi környezetben történő 

cselekvéseinek hátterében vizsgálni. Ehhez először is be kell vezetni és 

működőképessé kell tenni Foucault diskurzuselméletének alapfogalmait. 

 

2.4.1 A diskurzuselmélet alapfogalmai 

 
A diskurzus olyan kijelentések összessége, amelyek ugyanahhoz a 

diszkurzív formációhoz tartoznak: A diskurzusnak ez a felfogása 

etimológiailag és tartalmilag az angolszász "discourse" vagy a francia 

"discours" hétköznapi értelmezéséhez vezethető vissza (vö. Keller 

2001). A diskurzus (szociológiai) fogalma túlmutat a több résztvevőt 

érintő, tanult kommunikációs folyamat jelentésén: 

 
"A diskurzusok a kifejezési formák (artikulációs gyakorlatok) és tartalmak 

(jelentések) többé-kevésbé intézményesített, körülhatárolható szupersituációs 

kontextusai. A diskurzusokat tehát aszerint lehet megkülönböztetni, hogy 

milyen legitim artikulációs gyakorlatokat tesznek lehetővé, és milyen 

tárgyakra vagy témákra vonatkoznak, azaz milyen tárgyakat konstruálnak". 

(Keller 2001: 129) 

 
A nyelv a tudáskonstrukció elsődleges médiuma, de a gyakorlatok is 

alakíthatnak egy diskurzust, vagy keletkezhetnek egy diskurzusból. A 

diskurzusok bizonyos célokat szolgálnak - hatalmat gyakorolnak, 

"[a]zért, mert intézményesítettek és szabályozottak, mert cselekvésekhez 

kapcsolódnak" (Jäger 2001: 82f.).29 
 

29 A diskurzuselemzés tehát a tudás előállítására is összpontosít. A 

diszkurzív szabályok határozzák meg, hogy egy diskurzusban mi a 

"kimondható", valamint a 
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Foucault a diskurzus fogalma mellett a diszpozíció fogalmát is 

használja: ez a diskurzusok közötti különféle összefüggéseket hivatott 

érthetővé tenni. A diszpozitívummal Foucault megkísérel egy olyan 

"határozottan heterogén együttes [...], amely magában foglalja a 

kimondottat és a kimondatlant" (Foucault 1978: 120). Foucault számára 

a diszpozíció egyfajta objektiváció, amelynek révén a diskurzus és a 

valóság közötti dualizmus épül vagy épülhet fel az egyén tudatában. Ily 

módon a tárgyak olyan valóságot kapnak, amely feltehetően független a 

diskurzuson keresztül történő konstitúciójuktól, és "tényként" 

naturalizálható. Jä- ger a diszpozíciót "diszkurzív Gesamtkunstwerk"-

nek nevezi (2001: 82). A "diskurzuselemek közötti hálózatként" (ibid.) 

való konceptualizációja lehetővé teszi a konstruktív szembenézést a 

diskurzus és a (nem feltétlenül valóságként értelmezendő) tárgyak 

együttélésével. Egy diszpozíció bizonyos mértékig önállósulhat (ez a 

kapcsolódási pont az institucionalista megközelítésekhez, lásd alább), de 

nem lehet leválasztani, mint egy 

"dolog önmagában" létezik. Lehetnek különbségek és így súrlódások 

a diszpozíció és a diskurzus között, azaz a diskurzus eltávolodhat egy 

diszpozíciótól (tartalmilag).30 

A hatalomról, valamint a hatalom és a szabadság kapcsolatáról: a 

tudás és a diskurzusok mindig öröklődnek, és így a történelmi 

fejlemények is hatalmi harcok eredményei, amelyek "eszköze" a 

diskurzus (vö. Foucault/Seitter 1996). Nincs objektív célszerűség - ez 

olyan diskurzusok eredménye, amelyek strukturálisan rögzülhetnek, 

vagy már strukturálisan "bekeretezettek", és lehetővé teszik vagy 

korlátozzák a szereplők cselekvését. Foucault számára (Gramscihoz 

hasonlóan) a hatalom konstitúciója dinamikus és törékeny. Foucault a 

hatalmat a hatalmi viszonyok sokféleségeként értelmezi, ezért a 

hatalomnak nincs központi instanciája, hanem inkább dinamikus 
 

a lehetséges alanyi pozíciókat, fogalmakat és elméleteket, amelyek az 

alapjául szolgálnak. A diskurzus nyelvi dimenziója mellett a társadalmi 

gyakorlatokra való hivatkozás is jelen van, ami a diskurzust nyelvi és 

nem nyelvi elemek rendszerévé teszi. Foucault azonban alulelméletezi a 

nem nyelvi szintet (vö. Jäger 2001: 87-96). 

30 Jäger diszpozitív értelmezésének középpontjában a dolgoknak szubjektív 

jelentéssel való felruházása áll, amelyek csak ezáltal válnak egyáltalán 

létezővé, és a második lépésben válnak tartalmi vonatkozásúvá 

(szignifikánssá). Foucault-nál ez tisztán nyelvi szinten történik, míg a 

diszkurzuselemzés a diszpozíció fogalmának segítségével a cselekvést 

helyezi előtérbe (diszkurzív és nem diszkurzív gyakorlatok). A 

jelentéstulajdonítás megfelel a "diskurzus és a valóság közötti szakadék" 

(Jäger 2001: 92) áthidalásának. 
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a viták folyamata (ibid.: 36f.). A hatalom bizonytalanként és mindenütt 

jelenlévőként értelmeződik, nincs uralkodó és uralkodó bináris logikája 

sem, heterogén és dinamikus az értelmező hegemóniában kifejeződő 

permanens hegemóniáért folytatott küzdelem révén - a tudás sikeresen 

érvényesített értelmező hegemónia, a hatalom a "valószínűségek 

megteremtésében" áll a kimondhatóság mezejének korlátozása révén 

(vö. ibid.). A hatalom gyakorlása "úgynevezett blokkokon keresztül 

történik, amelyekben a készségek alkalmazkodása, a kommunikációs 

hálózatok és a hatalmi viszonyok szabályozott és összehangolt 

rendszereket alkotnak. Ezek a blokkok, amelyekben a technikai 

lehetőségek használata, a kommunikáció játéka és a hatalmi viszonyok 

jól átgondolt formulák szerint vannak összehangolva, alkotják azt, amit - 

ha egy kicsit elnyújtjuk a szó jelentését - úgy nevezünk, hogy.., 

fegyelem" (ibid.: 32f.). 

A hatalom és a szabadság kölcsönösen konstitutívak, és a határok 

kapcsolatokban fejeződnek ki, ami magyarázatot ad a dinamikára és a 

változásra: 

 
"A hatalom és a szabadság nem egy kizárási viszonyban állnak egymással 

szemben [...] (ahol hatalmat gyakorolnak, ott a szabadság eltűnik), hanem 

egy sokkal összetettebb játékban: ebben a játékban a szabadság nagyon is a 

hatalom létfeltételeként jelenik meg (mind előfeltételként, hiszen a hatalom 

gyakorlásához szabadságra van szükség, mind pedig állandó hordozójaként, 

hiszen ha teljesen kivonulna a rajta gyakorolt hatalom alól, akkor ő is 

eltűnne, és átadná helyét az erőszak egyszerű és egyszerű kényszerítésének)". 

(Ibid.: 38) 

 
Az ellenállás, azaz a szabadság (hogy másként cselekedhessünk) tehát 

mindig a hatalom szerves része (Foucault 1983: 114ff.) - itt is van 

párhuzam Gramsci hegemónia-fogalmával. "A modern társadalmak 

hatalmi viszonyainak egyedisége a sokféleségükön alapul. Foucault 

decentralizálja a hatalmat, pluralizálva azt" (Raab 1998: 39) - a hatalmi 

viszonyokat tehát az ellenállás formáiból kiindulva kell vizsgálni (ibid.: 

40). 

Erre a legalkalmasabb platformot az intézmények nyújtják, mivel 

ezek "a megfigyelés kiváló helyszínei" (Foucault/Seitter 1996: 39); itt 

lehet látni, ahogy a "hatalom elemi mechanizmusainak" "formája és 

logikája" kialakul. Fennáll azonban a veszélye annak, hogy a hatalom 

magyarázatát és eredetét a vizsgálat tárgyában keressük, ami végső 

soron azt jelentené, hogy a hatalmat a hatalommal magyarázzuk. 

Foucault ezért azt ajánlja, hogy "az intézményeket a hatalmi 

viszonyokból kiindulva elemezzük, és ne fordítva; még akkor is, ha 
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formát öltenek és kikristályosodnak egy intézményben, mégis azon kívül 

van a végpontjuk" (ibid.: 40). 

A hatalmi viszonyokat meg kell különböztetni a stratégiai 

viszonyoktól (ibid.: 43ff.): Foucault számára a stratégia egy úgynevezett 

alkalmazott racionalitás, amellyel az ember megpróbál "fogást találni a 

másikon" - a stratégia fogalmát használhatjuk a hatalmi viszonyokban 

működésbe lépő mechanizmusok megfejtésére. Így minden hatalmi 

viszony magában foglal egy stratégiát: "Valójában a hatalmi viszony és 

a harci stratégia között kölcsönös csábítás, korlátlan egymásra utaltság 

és örökös inverzió van". (Ibid.: 44) Az állandó instabilitás hatása az, 

hogy "ugyanazok az események és ugyanazok az átalakulások 

megfejthetők a küzdelmek történetében, valamint a hatalmi viszonyok és 

diszpozíciók történetében" (ibid.).31 

 

2.4.2 A cselekvési terek és a diskurzus szereplői 

 
Amint az előző megjegyzésekből világossá vált, a diskurzus a cselekvés 

központi strukturáló mozzanata, ami viszont a gramsciánus 

hegemóniaelmélet hátterében problematikus. A diskurzus foucault-i 

mindenhatóságában ugyanis a szereplők alapvetően nem rendelkeznek 

diszkurzív hatalommal - a diskurzus alapvetően egyénfeletti. Ebben az 

összefüggésben a színészi cselekvés fontos szerepet játszik (nem csak) 

ebben a munkában. Különösen a diskurzusfogalom diskurzuselemzésben 

való alkalmazásában a cselekvő alany alárendelt szerepet játszik, vagy 

mint egyén alapvetően nem játszik szerepet: "Az egyén nem a diskurzust 

hozza létre, inkább fordítva van". (Jäger 2001: 86) A kollektív szereplők 

viszont Jäger szerint képesek úgy meghatározni egy diskurzust, hogy az 

előállított igazság többé-kevésbé az övék legyen. 
 

31 "Ami [...] egy csoport, egy kaszt vagy egy osztály uralmát és az 

ellenállásokat vagy lázadásokat, amelyekkel ez találkozik, a társadalmak 

történetének központi jelenségévé teszi, az az, hogy - átfogóan, 

tömegesen és a társadalom egészének léptékében - a hatalmi viszonyok 

stratégiai viszonyokba való beakasztását és azok kölcsönös hajtását 

nyilvánítja meg". (Foucault/Seitter 1996: 47) Ezt a szempontot különösen 

az alkalmazásnál kell figyelembe venni, ahogyan Jäger hangsúlyozza: "A 

diskurzuselemzés magában foglalja azt, ami elmondható a maga 

minőségi tartományában és halmozódásaiban, vagy minden olyan 

kijelentést, amely egy adott társadalomban egy adott időben elhangzik 

(elhangozhat), de azokat a stratégiákat is, amelyekkel a kimondható 

mezejét kiterjesztik vagy korlátozzák, mint például a tagadás stratégiái, a 

relativizálás stratégiái, a tabudöntés stratégiái stb.". A kimondható 

korlátozottságának vagy elhatároltságának kimutatása tehát a 

diskurzuselemzés egy további kritikus aspektusát jelenti". (Jäger 2001: 

83f.) 
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(ibid.). Az ágens és a diskurzus viszonya még Foucault-nál sem eléggé 

tisztázott. Míg Foucault-nál a szubjektum ágens státusza még viszonylag 

vitathatatlan (ágens mint közvetítő), addig a szubjektum fogalma nyitott 

és ambivalens vizsgálati terület (vö. Foucault/Seitter 1996: 21). Végső 

soron a szubjektum és a diskurzus közötti feszültséget Foucault nem 

oldja fel. 

A gyakorlati kutatás szempontjából a szereplő-diskurzus kapcsolatát 

két kollektív szereplőre vonatkozó megfontolásokkal pontosítjuk: 

Episztemikus közösségek (EC-k) és érdekérvényesítő vagy 

diskurzuskoalíciók. Az első megközelítés kiindulópontja a tudásszint és 

a paradigmán belüli közösségképzés, amely az egyéneknek az EK-n 

belüli jelentős befolyásával is rendelkezik egy diskurzusra (kurzusra). A 

második megközelítés a kutatás-pragmatikai szinten erőteljesebben 

elméletbe foglalja a heterogén szereplőcsoportok és a rajtuk belüli 

erőteljes egyéni szereplők lehetőségét arra, hogy diskurzuspotenciállal 

rendelkező stratégiai koalíciókat hozzanak létre. 

 

Episztemikus közösségek 

Peter Haast tartják az EK megközelítés megalapítójának, amely 

magában foglalja az IB mainstream strukturális determinizmusának 

kritikáját, mivel úgy látta, hogy az állami szereplők tanulási lehetősége 

alulelméletileg nem érvényesül, így sok szerző túlságosan is a 

nemzetközi vagy na- tionális hatalmi struktúrákra összpontosít (Haas 

1992: 2). 

Az EK "olyan szakemberek hálózatából áll, akik egy adott területen 

feljegyzett szakértelemmel és kompetenciával rendelkeznek, és az adott 

területen belül a szakpolitika szempontjából releváns tudást 

tekintélyesen magukénak vallják" (ibid.: 3). A központi kérdés az, hogy 

a döntéshozók hogyan érzékelik a problémákat, és hogyan határozzák 

meg az érdekeket ebben az összefüggésben. Az emberi cselekvés a 

strukturális feltételek, a tudás és a cselekvés közötti térben helyezkedik 

el. A tudásalapú szakértői hálózatok sajátos szerepe a komplex 

összefüggések ok-okozati összefüggéseinek értelmezésében érhető 

tetten. A tudásalapú értelmezési munka döntően hozzájárul ahhoz, hogy 

a szereplők (Haas realista hagyományában ezek elsősorban az államok) 

a keretek meghatározásával és a tárgyalások döntő pontjainak 

meghatározásával miként azonosítják érdekeiket, és e tekintetben a 

napirend meghatározásában is részt vesznek. A tudás és az információ 

feletti ellenőrzés a hatalom fontos dimenziója (ebben a tekintetben az 

EK-megközelítés az eszmék elméletének kiterjesztése is). Az új ötletek 

és információk terjesztése befolyásolja a cselekvéseket, "és fontos 

meghatározó tényezőnek bizonyul az in- 
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ternacionális politikai koordináció" (ibid.: 2f.).32 A tudás annál erősebbé 

válik, minél nagyobb a bizonytalanság az összefüggésekkel 

kapcsolatban, minél összetettebbek az ok-okozati összefüggések. A 

bizonytalansági állapotok azok, amelyekben a szereplőknek a szükséges 

információk nélkül kell döntéseket hozniuk (ibid.: 13f.). A döntéshozók 

nem mindig ismerik fel, hogy az összetett kérdések és összefüggések 

megértése korlátozott, ezért gyakran válság vagy sokk szükséges ahhoz, 

hogy a tehetetlenséget legyőzzék (ibid.: 15). Az EK-k így 

"rendszerszintű" jelentőségre tesznek szert, különösen válság idején: 

meghatározhatják az érdekeket, és ezáltal meg is változtathatják azokat 

(ibid.: 17).33 

Az EK-k különböző tudományágak szakembereiből is állhatnak, de 

két szempontnak kell teljesülnie: egyrészt az alapvető normáknak és 

elveknek közösnek kell lenniük, másrészt az ok-okozati 

összefüggésekről (érvényességi kritériumok) közös elképzeléssel kell 

rendelkezniük. A szakértői tudás növekvő jelentősége az összetett 

összefüggések és a bizonytalansági állapotok összefüggésében 

kifejezetten nem jelenti a politika depolitizálódását: "A tudósok 

szakértelmére való hivatkozással elért objektivitás és értéksemlegesség 

látszata ellenére a politikai döntések allokációs következményei 

továbbra is erősen politikai jellegűek maradnak". (Ibid.: 2) Ebben a 

tekintetben az EK-k mindig (szervesen-paradigmatikusan) egy 

osztályhoz kötődnek.34 

Az EK-kat az ok-okozati feltételezések és elvek (analitikus és 

normatív) közös halmazának kombinációja különbözteti meg, 

 
 

32 Az ötletek terjesztése konferenciákon, tudományos folyóiratokon, 

kutatási együttműködéseken, valamint informális kommunikáción és 

kapcsolatokon keresztül történik. 

33 Haas még aktív szerepet is tulajdonít az EK-knak a politikaformálásban; 

koalíciókat építenének egy-egy politika támogatására. Minél kisebb egy 

kérdés politikai súlya, annál nagyobb az EK-k befolyása a politikai 

folyamat különböző szakaszaiban, beleértve az alternatívák bemutatását, 

a megközelítés kiválasztását és a nemzeti és nemzetközi koalíciók 

kiépítését a politika támogatására (1992: 15f.). 

34 E megfontolások alapján Thomas Greven meghatározta a "külső 

külpolitikai döntéshozó közösséget", amelyet olyan magán- és állami 

szakértők alkotnak, akik speciális alapítványokhoz, agytrösztökhöz, 

egyetemekhez és kormányzati ügynökségekhez kapcsolódnak. Ez a 

koncepció megfelel Gramsci organikus értelmiségijének, akik a 

stratégiák értelmezése és megtervezése érdekében tevékenykednek, 

illetve megteremtik azok alapjait. Azáltal, hogy a történelmi folyamatok 

elméleti megértését biztosítják, megteremtik egy hegemón rezsim alapját, 

és összekötő kapocsként működnek a hatalom, az eszmék és az 

intézmények között (Greven 2003: 50). 
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konszenzusos tudásbázis és más csoportok közös érdekei - lásd a 

következő ábrát (Haas 1992: 18). 

 
ábra: Az EK-k és más csoportok közötti különbségtétel 
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E besorolás szerint nem a közgazdászokat önmagukban kell EK-nak 

nevezni, hanem egy adott gazdasági paradigma - például a 

keynesiánizmus, a neoklasszicizmus vagy a marxizmus - követőit 

(változatait), akik szisztematikusan, saját (szerves) preferenciáik és 

elképzeléseik szerint, külön csoportként követik a projekteket. A 

normatív komponens az EK-kban azt jelenti, hogy az EK tagjai nem 

csak közvetítők, hanem szereplők is ("specializált tudáscsoportok 

adminisztratív felhatalmazása", ibid.: 20), amennyiben viselkedésük is 

eltér a racionális választás vagy a megbízó-ügynök teoretikusok által 

tipikusan elemzett viselkedéstől. A közös ellenérzések például 

szolidaritást teremtenek (az EK-n belül). 

Az EK megközelítése összeegyeztethető a hegemóniaelmélettel, 

mivel a tudást "elfogadott meggyőződésnek" (ibid.: 23) tekinti, és a 

konszenzusos tudást nem teszi egyenlővé semmiféle objektív igazsággal. 

A valósághoz való objektív hozzáférés ismeretelméleti lehetetlensége azt 

jelenti, hogy az a csoport, amely az ok-okozati összefüggések 

meghatározásának hatalmával rendelkezik, nagy politikai hatalommal 

rendelkezik. 
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és társadalmi befolyás.35 A szereplők tanulási folyamata saját érdekeik 

továbbfejlesztéseként értelmezhető; ez a folyamat azonban nem a 

társadalmi szintű konszenzusos tudás, hanem a sajátos érdekek 

kontextusában kialakuló konszenzusos tudás eredményeként zajlik. A 

tudás kontingens változásai nélkül ebben az értelemben nem is létezne 

tudásfolyamat, mert a hatalmi viszonyok statikusak lennének. A 

hegemón projekt reprodukciója és stabilitása szorosan kapcsolódik az 

EK-khoz, amelyek a gramsciánus terminológiával organikus 

értelmiségiként írhatók le, és fontos szerepet játszanak, különösen az 

IMF reformdiskurzusát illetően. 

 

Érdekérvényesítő megközelítés 

A szereplők általában nem egyéni szereplők, hanem koalíciókat 

alkotnak. Paul Sabatier szerint léteznek érdekérvényesítő koalíciók, 

amelyek az egyes szakpolitikai területeken alapvető meggyőződésük és 

(cselekvési) erőforrásaik szerint különböznek (Sabatier 1988; 1993). A 

nemzeti és a nemzetközi szféra szereplőinek elméletére tett, nagyra 

értékelt kísérletként az érdekérvényesítő megközelítés ebben a munkában 

a heterogén szereplők koalícióinak magyarázatára szolgáló elemzési 

eszközként érdekes (vö. Keck/Sikkink 1999). Ez különösen igaz annak 

fényében, hogy az IMF-reformról szóló vitában részt vevő szereplők 

széles köre vett részt, és különböző, informális "koalíciókat" alkotott. A 

Sabatier-féle megközelítés arra törekszik, hogy 

"egy szakpolitikai terület szereplőinek sokasága az intézményeken és 

formális szervezeteken, az egyfelől állami vagy állami intézmények, 

másfelől magánszervezetek és szereplők közötti különbségtételen 

keresztül, közös alapvető meggyőződésük szerint" (Nullmeier 2001: 

297). 

A megközelítés kiindulópontja az, hogy a különböző szereplők 

elképzeléseinek meg kell felelniük a közös alapvető meggyőződéseknek. 

Ezek az elképzelések azonban nem mindig 

 

35 A különböző államok ugyanazon konszenzusos ismeretekre adott eltérő 

válaszai azonban azt mutatják, hogy nem világos, hogy a konszenzusos 

ismeretek mennyire hatékony független változónak számítanak az EK 

megközelítésével összefüggésben a kormányzás elemzésében. A 

megközelítés tézise szerint a konszenzusos tudás alkalmazása a politikai 

folyamatban attól függ, hogy az EK képes-e átadni tudását a folyamatba 

úgy, hogy bürokratikus (proce- durális) hatalmat szerezzen és 

gyakoroljon (vö. Haas 1992: 30). Eltekintve attól a kérdéstől, hogy 

egyáltalán létezhet-e konszenzusos tudás, kérdéses, hogy az EK tagjainak 

maguknak kell-e politikai hatalmat szerezniük ahhoz, hogy elképzelésük 

politikailag hatékonnyá váljon - Haas olvasatom szerint ez nem így van 

(an- ders: Hasenclever et al. 1996: 209). 
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Minél inkább megfogalmazódnak és alkalmazásra kerülnek egy-egy 

részterületen (politika), annál inkább megváltoztathatók bizonyos 

mértékig. Minél távolabb kerülnek azonban az alapvető 

meggyőződésektől, annál nagyobb nyomás nehezedik rájuk, hogy 

alkalmazkodjanak (Sabatier 1993). A tanulás a koalíciókban és a 

koalíciók között cserében zajlik - ennek előfeltételei a kapcsolattartási 

pontok, melyek 

pl. nemzetközi konferenciákon, de tudományos folyóiratokban stb. is. 

Az alapvető meggyőződések kiigazítása azonban csak egy külső sokkot 

követően következik be, azaz a tanulási folyamatok általában nem 

gyakorolnak érdemi hatást. 

Ez azonban viszonylag statikussá teszi az érdekérvényesítő 

megközelítést, ezért hasznos a posztstrukturalista kiterjesztés (vö. Hajer 

1995; Fischer 2003). Az alapvető meggyőződések elvileg diszkurzívak 

is, ami a változást egyáltalán megmagyarázhatóvá teszi (vö. Hajer 1995: 

5). Ahelyett, hogy kvázi mozdíthatatlan alaphiteket feltételeznénk a 

koalícióépítés alapjaként, inkább narratív történetszálakat kell 

feltételeznünk, mint "szimbolikusan felépített diszkurzív struktúrákat" 

(Fischer 2003: 102; ford.: CK).36 A koalíciók diszkurzív jellege azt 

jelenti, hogy az egyéni preferenciák sokkal dy- namikusabbak, mint azt 

az érdekérvényesítő megközelítés sugallja. Következésképpen az 

alapvető meggyőződések jelentős mértékben részt vesznek a 

történetszálak felépítésében. Ebben a tekintetben a diskurzuskoalíció 

nem feltétlenül különbözik az érdekérvényesítő koalíciótól, de sokkal 

nagyobb és dinamikusabb lehet, mint Sabatier gondolta, ami igen 

hasznos a jelen munka alapjául szolgáló vizsgálati tárgy szempontjából. 

Érdekképzési folyamatok zajlanak 

részben nem dogmatikus (paradigmatikus), azaz az alapvető 
meggyőződések szerint. 

A tanulmány eredményei nem csak politikai, hanem diszkurzív (vagy akár 

stratégiai) jellegűek is. 

Nemzetközi szinten a transznacionális hálózatok a közös világnézet 

stratégiai előállításának és így a megfelelő kollektív cselekvés 

legitimitásának "kereteit" alkotják (Keck/Sikkink 1999: 90). A hálózatok 

"olyan szervezeti formák, amelyeket a kommunikáció és a változás 

önkéntes, kölcsönös és horizontális mintái jellemeznek" (ibid.: 91). Így 

minden csoport igyekszik maximalizálni befolyását. Az államok mint 

szereplők (kormányok, minisztériumok stb.) a transznacionális és 

nemzetközi társadalmi kapcsolatok szoros hálózataiba ágyazódnak, ami 

széles körű koalíciókat tesz lehetővé, de ezeknek nem feltétlenül kell 

szerves jellegűnek lenniük, hanem az adott szakpolitikai területen 

újonnan is létrejöhetnek, mivel ezek a koalíciók nem feltétlenül szerves 

jellegűek. 
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"kommunikációs struktúrák" (ibid.). Egy fontos csoport a 
 

36 A történet az "igazságról" szóló konfliktusban az eszmék és érdekek 

kauzális összefonódásának részleges diszkurzív terméke. A 

történetszálak összessége alkot egy diskurzust (vö. Fischer 2003). 
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Ilyen hálózatok a nem kormányzati szervezetek (NGO-k), amelyek korai 

fellépésükkel kikényszeríthetik a szakpolitikai területen tevékenykedő 

más szereplők pozicionálását (ibid.: 92f.). A nem kormányzati 

szervezetek ilyen hálózatokban betöltött szerepének elemzésével 

láthatóvá válnak az átfedések más szereplőkkel, például 

minisztériumokkal vagy nemzetközi szervezetekkel. A hálózat 

elsődleges célja az információcsere, de még ennél is fontosabb az új 

információk generálása, amelyek a kampányok és az identitás 

megteremtésének alapjául szolgálnak. Ebben a tekintetben a hálózati 

megközelítés a koalíciókkal kapcsolatos megfontolások fontos 

kiterjesztése. 

A szereplő-diskurzus kapcsolat közelebbi meghatározásához 

legalább olyan fontosak a diskurzus intézményi dimenzióira vonatkozó 

megfontolások, amelyeket a következő részben részletesebben 

elméletileg és operatívan tárgyalunk. 

 

2.4.3 A diskurzus intézményi dimenziói 

 
Maarten Hajer "intézményi konstruktivizmusában" a diskurzus ágensei 

többek között az intézmények; megkísérli, hogy "bizonyos diszkurzív 

konstrukciók társadalmi pályáját következetesen a termelésükben részt 

vevő releváns intézményi keretfeltételekhez kösse" (Hajer 1997: 110) - 

ez magában foglalja a diskurzus feletti hatalom szempontját, valamint 

egy diskurzus térbeli és időbeli függetlenségét. A diskurzus intézményi 

dimenziói strukturális jellegüknél fogva korlátozzák azokat a 

feltételeket, amelyek között a propozíciós funkciók működnek. Így 

hegemón diskurzusok alakulnak ki, amelyek a "legitim" cselekvés 

sablonjaként működnek. Az "igazság" hegemón eszközzé válik, és az 

intézmény ennek az igazságnak a kifejezője. Ez az "igazi" sablon 

azoknak a történetszálaknak az elemzéséből áll össze, amelyek a 

diskurzust a maga dimenzióiban alakítják (vö. Fischer 2003: 104). 

Az "intézményes" (a "makro-aktor", vö. Hajer 1997: 116) a 

Ez utóbbiak képesek bizonyos politikai részterületeket kizárni a vitából, 

vagy bizonyos diskurzusbeli pozíciókat a hihetőség határára szorítani, 

ami azt eredményezi, hogy a tudás kimarad a diskurzusból. Amint azt a 

szereplőközpontú institucionalizmus megmutatja, az intézmények és 

szervezetek ezt a cselekvés gyakorlatán keresztül tehetik meg (Scharpf 

2000b: 78ff.). Meghatározzák például a döntésben érintett szereplők 

számát - lásd a következő ábrát (az ibid. szerint: 85). 
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2. ábra: Az interakcióorientált szakpolitikai kutatás tárgya 

 

 

 

 
Az ilyen eljárási szabályok közvetve befolyásolják a döntéshozatal 

tartalmát is, amennyiben az intézmények kiterjesztik vagy korlátozzák a 

politikai folyamatokat.37 A politikai döntések és az intézmények 

kapcsolata "végső soron meghatározza a politika kimenetelét a politikai 

output értelmében" (Czada 1997: 9). E sajátos strukturális feltételezés 

ellenére a döntések és eredmények tekintetében nincs determinizmus: a 

struktúra "alegysége", az intézmény vagy akár egy szervezet csupán "a 

többé-kevésbé elfogadható cselekvési irányok repertoárját" (Scharpf 

2000b: 83) határozza meg, és nyitja meg a szereplők stratégiáinak és 

taktikáinak mozgásterét. Így az intézmények soha nem tudják teljes 

mértékben befolyásolni a szereplők észleléseit és preferenciáit, és így 

szándékait sem. Mivel a szereplők szándékai az adott valóság adott 

értelmezését követik, már a politikai folyamat első lépése, a probléma 

meghatározása is nagymértékben értelmező munka, és ez nem 

elszigetelten történik, hanem alapvetően diszkurzív. A 

diskurzuselméletileg irányított strukturális elemzésben tehát a diskurzív 

gyakorlatok azok, amelyek befolyásolják a szereplők viselkedését. 

Másrészt az intézmények mint keretek strukturális hatást gyakorolnak a 

problémák (politikai) értelmezésére, mivel maga a kontextus egy sűrített 

terep és a hatalmi harcok eredménye. Ezért fel kell tenni a kérdést, hogy 

a meglévő hatalmi struktúrák hogyan reprodukálódnak a diskurzusokon 

keresztül, illetve hogy a hegemón diskurzus milyen mértékben rögzül 

intézményesen és szervezeteken keresztül, és így a legitim cselekvés 

sablonjaként működik. 

 

 
37 Az intézményesülés azt is jelenti, hogy a diszkurzív "szabályszegésnek" 

ára van, ami gyakran ahhoz vezet, hogy az ellen-diskurzusok kezdettől 

fogva "hegemón" formátumúak (Hajer 1997: 117). 
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Erre az elméleti és elemzési alapra építve a következő szakasz 

rendszerezi és pontosítja a kutatási kérdést, és hipotéziseket állít fel. 

Ezenkívül a tanulmány tárgyának módszertani megközelítése is 

ismertetésre kerül. 

 

 
3. Kutatási  kérdések és megközelítés  

 
A gramsciánus szereplő-központúság és a diskurzus fentiekben 

kidolgozott értelmezése elméleti szintézisének remélt hozzáadott értéke 

a befolyás többdimenziós szintjeinek azonosításában rejlik a nemzetközi 

pénzügyi kapcsolatok politikai területén, amelyet a piaci szereplők 

nagyfokú decentralizációja és ezáltal a strukturális piaci hatalom is 

jellemez. A diskurzus elemzési szintként való bevonásával a hangsúly 

kezdetben a szereplők interakciójára, és nem a technikailag elfogadható 

cselekvési lehetőségek előre meghatározott sablonjára helyeződik. Az 

érdekek és elképzelések a diszkurzív kölcsönhatásban alakulnak ki, és 

intézményesen beágyazódnak vagy kirekesztődnek - az IMF kialakult 

technokráciája egy példa a már kialakult hatalmi viszonyokra, amint azt 

a következő fejezetben részletesen bemutatjuk. Az IMF és/vagy a 

nemzetközi pénzügyi rendszer reformlehetőségének intézményesülése 

vagy megakadályozása tehát mindig egy olyan szereplők közötti 

örökösödési folyamat eredménye, akiknek a cselekvési tere diszkurzívan 

behatárolt, még akkor is, ha ezek a határok nem merevek, hanem időben 

és térben változóak és különböző mértékben átjárhatóak. Az izgalmas 

kérdés az lesz, hogy milyen hatalommal rendelkeznek a szereplők, és 

hogy mikor érik el ennek a hatalomnak a határai. A következőkben 

röviden tisztázzuk az elmélet szintézisének tervezett hozzáadott értékét a 

tanulmány tárgyára való hivatkozással, hogy aztán megfogalmazzuk az 

irányadó kérdéseket, és felvázoljuk a válaszadásukhoz szükséges 

lépéseket. 

Amint azt már a bevezetőben is jeleztük, nem volt megállapodás a re 

formanyelvi diskurzus és az 1990-es évek pénzügyi válságai. Ugyanis 

csak a mexikói, délkelet-ázsiai és különösen az argentin eseményeknek a 

globális pénzügyi rendszer válságaként való diszkurzív megkonstruálása 

révén lehetett megkérdőjelezni a status quo-t és így a Nemzetközi 

Valutaalap mint a washingtoni konszenzus központi szervezetének 

politikáját. A neoliberalizmus univerzalizmusával kapcsolatos kételyek a 

globalizáció és a fejlődés egyetemes érvényű koncepciója értelmében, 

amely a világ pénzügyi piacába integrált minden országnak pozitív 

növekedési és jóléti hatásokat ígért, az IMF mint válságszervezet 

szerepét is megkérdőjelezték. 
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ellentmondásosnak érzékelhető. A meghozott intézkedések különösen az 

európai és amerikai pénzügyi befektetőknek segítettek minimalizálni 

veszteségeiket, míg az IMF-politika "mintaképeinek" tekintett 

országokban negatív következményekkel jártak (növekedési visszaesés, 

növekvő munkanélküliség, elszegényedés stb.). 

Ennek fényében a reformdiskurzus globális elosztási küzdelmet 

jelentett, és így egzisztenciális kihívást jelentett a washingtoni 

konszenzus neoliberális paradigmája és a hozzá kapcsolódó szereplők 

számára. És éppen az IMF-et vonták be a reformdiskurzusba, mivel az 

ENSZ rendszerének nemzetközi szervezeteként kapott egyetemes 

mandátuma eleve ellentmondott a washingtoni globalizációs és 

fejlesztési formula kialakulóban lévő partikularizmusának, és így 

megkérdőjelezte legitimitását. 

A reformdiskurzus a globalizáció monetáris szférájának 

orientációjáért folytatott örökös küzdelem volt, amelyben nagyszámú, 

igen heterogén szereplő vett részt. Ebben a reformdiskurzusban a 

szereplők a gazdaságról alkotott felfogásuk (paradigmájuk) alapján 

küzdöttek politikájuk megvalósításáért, amelynek a diskurzus 

sajátosságai szűk határokat és egyben fejlődési teret szabtak. Így csak az 

ázsiai válság csúcspontján vált lehetővé, hogy a globális gazdasági 

függőségek heterodox, a pénzügyi rendszerrel szemben kritikus 

felfogását megfogalmazva komolyan támadják a neoliberalizmus 

ortodox paradigmáját, amit a válság különleges súlyossága indokolt. 

Minden más szakaszban a washingtoni konszenzus dogmatikáját csak 

magának az ortodoxiának (a neoklasszikus és institucionalista gazdasági 

paradigmának) a nyelvén lehetett támadni, ami megnehezítette az 

alapvető kritikát, és végül döntően a status quo reprodukálásának 

kedvezett. A diskurzus peremén tevékenykedő szereplőket, például a 

globalizációkritikusokat az intézményesített hatalmi viszonyok sikeresen 

marginalizálták. Az IMF létezése központi jelentőségű volt ebben a 

marginalizálódási folyamatban, mivel az IMF saját erőfeszítései, hogy 

elhatárolódjon a washingtoni konszenzus és a pénzpiaci szereplők 

partikularizmusától, hozzájárult az 1990-es évek status quo 

folyamatosságához, részben akarata ellenére, amint azt a tanulmány 

későbbi részében részletesen bemutatjuk. 
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3.1 A kutatási kérdés és a hipotézisek meghatározása 

 
Ennek fényében a kérdés a következőkben pontosítható és 

rendszerezhető: 

• Mennyiben változott azóta az IMF és a (piaci) szereplők közötti 

interakció strukturális és intézményi kerete, és1944 milyen hatással 

voltak az 1990-es évek második felének pénzügyi válságai az IMF-

re mint célorientált szervezetre és a washingtoni kon- szenzus sűrített 

hatalmi struktúrájára ebben az új típusú feszültségben - mennyiben 

indokolt ebben az összefüggésben a nemzetközi politikai 

gazdaságtan funkcionalista szervezeti koncepciója? 

• Hogyan konstituálódott a szereplők intézményi artikulációja a 

reformdiskurzuson belül, és hogyan lehetett az egyes 

reformpreferenciákat úgy univerzalizálni, hogy az IMF és a 

különböző szereplők közötti érdekegyensúly és a globális ellenállás 

megbékítése megvalósuljon - milyen mértékben strukturálta a 

diskurzus a szereplők cselekvését? 

• Hogyan magyarázható a washingtoni konszenzus hegemóniájának 

reprodukálhatósága a rendszerszintű válságfolyamatok hátterében és 

az állami és nem állami szereplők globális ellenkoalícióinak 

fényében - diszkurzív, strukturális vagy hibrid formának volt 

köszönhető, és mennyiben indokolt hegemóniáról és nem globális 

dominanciaviszonyról beszélni? 

 
A munka további részében ezekre a kérdésekre adott válasz egy sor 

hipotézisre épül, amelyeket a záró részben szintén felvetünk és újra 

megvizsgálunk. Az IMF reformdiskurzusával kapcsolatban a következő 

hipotézisek fogalmazhatók meg a diskurzus és hegemóniaelméletileg 

irányított hatalomelemzésből: 

• A vizsgált időszakban (1990-es évek közepétől 2003-ig) az erga- 

A pénzügyi válságok következtében az IMF reformja előtt is 

megnyíltak a lehetőségek. A lehetőségek ilyen ablakai 

diskurzustereket nyitottak meg az ellenhegemón, reformista vagy 

lineáris (tanulási) folyamatok számára. 

• Meg lehet nevezni azokat a szereplőket, akik részt vesznek a 
megfogalmazásban, artikulálásban... 

és mozgósítása egy alternatív projekt formájában, amely egy 

"Új nemzetközi pénzügyi architektúra" és egy alapvetően 

megreformált IMF. A nemzetközi pénzpiacok messzemenő 

szabályozására irányuló diszkurzív hálózatot építettek ki, amely 

ellentétes volt a washingtoni konszenzussal. 
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• A szereplők csoportjainak heterogenitását és az egyes szereplők 

globális eloszlását a modern információs és kommunikációs 

technológiák alkalmazásával lehetne ellensúlyozni - e tekintetben 

paradigmaalapú kollektív szereplők azonosíthatók. 

• A hegemón viszonyok a civil társadalom és a politikai társadalom 

közötti összetett kapcsolatok elemzésével tárhatók fel. A konszenzus 

és a kényszer közötti kapcsolatot az egyéni vagy kollektív szereplők 

előtt nyitva álló alternatívák azonosításával határozzuk meg. Az 

alternatívák elemzése lehetővé teszi a szereplők strukturális 

korlátainak feltárását. 

• Az IMF sajátos szelekciós mechanizmusokkal rendelkező szervezeti 

terepet képvisel, és a globális monetáris szférában zajló társadalmi 

folyamatok válságszerű dinamikájának intézményes stabilizálását 

szolgálja. Az ellentmondások feldolgozása a hegemón washingtoni 

kon- sensus kialakítását vagy védelmét szolgálta. 

• Az IMF reformja nem a pénzpiaci válság végét jelenti, hanem a 

hegemón diskurzusformáció által értelmezett és artikulált megoldás 

megvalósulását. 

 

Gramsci cselekvésorientált hegemóniaelmélete és Foucault 

diskurzusalapú hatalomelmélete a vizsgálat tárgyának több szintű 

elemzését igényli. Egyrészt a szereplők és a megfelelő csoportok 

területét a szereplők szintjén kell meghatározni. Másrészt az IMF 

cselekvési keretének változásait strukturális szinten kell elemezni. A 

tényleges hatalomelemzés végül magának az IMF-reformdiskurzusnak a 

stratégiáira és struktúráira összpontosít. Ebben a tekintetben a diskurzus 

szintje képezi az összekötő kapcsot a szereplő- és a strukturális elemzés 

között, és a vizsgálat tárgyának következő három elemzési szintjét 

eredményezi: 

• A szereplők szintjén azt elemzik, hogy az egyes szereplők milyen pa- 

Az első lépés az, hogy megkérdezzük, milyen hatalom tulajdonítható 

az adott kollektív szereplőnek. Második lépésben azt a kérdést 

tesszük fel, hogy milyen hatalom tulajdonítható az adott kollektív 

szereplőnek. Ennek érdekében tisztázni kell, hogy az IMF-reformról 

szóló diskurzus szereplői hogyan konstituálódtak a globális térben, 

és hogyan cselekedtek. 

• Strukturális szinten azt elemzik, hogy milyen intézményi előnyökkel 
járnak a következők 

A hegemonikus rendszer fenntartásához és reprodukciójához szükséges 

feltételeket 
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nial washingtoni konszenzus létezett, és hogyan alakult ki a 

diskurzus és a struktúra közötti artikulációs kapcsolat. 

• Végül a diskurzus szintjén azt elemezzük, hogy a 

reformdiskurzusban a szereplő és a struktúra artikulációs viszonya 

hogyan igazodott a hegemón pozíció javára. A diskurzus szintje 

egyrészt lehetővé teszi egy szereplőcsoport paradigmáinak és egy 

reformpozíciónak az összehozását; másrészt lehetővé teszi a 

paradigma és a viselkedés közötti ellentmondások elemzését, aminek 

révén láthatóvá válnak a hatalmi viszonyok. 

 

3.2 Módszerek és munkafázisok 

 
E különböző szintek miatt e szakpolitikai elemzésben bizonyos 

módszertani pluralizmusra van szükség (vö. Scharpf 2000b; 

Hajer/Wagenaar 2003; Scherrer 1999). A kutatási módszerek spektruma 

a szakértői interjúktól a szöveges dokumentumok hermeneutikai 

megközelítésén át az esettanulmány diskurzuselemző mozzanataiig 

terjed. 

Az IMF reformjáról szóló diskurzus felvázolása és elemzése a könyv 

tárgya. Az ehhez felhasznált anyagok elsősorban tudományos és 

politikai szakirodalom, kiválasztott nyomtatott sajtótermékek (nemzeti 

újságok, magazinok és könyvek), kutatóintézetek és agytrösztök 

kiadványai, beszédkéziratok, sajtótájékoztatók és IMF igazgatótanácsi 

ülések leiratai, közlemények, nyilatkozatok, IMF-kiadványok 

(különösen az IMF felmérése, éves jelentés, munkadokumentumok stb.), 

az IMF honlapja, sajtóinterjúk és 25 szakértői interjú.38 Az IMF, a 

tudományos élet, a politikai rendszer és a civil társadalom képviselőivel 

készített interjúk a tárgyalások és egyes reformjavaslatok (különösen a 

nemzetközi fizetésképtelenségi jog) általános jelentőségének, valamint 

más szereplők értékelését szolgálták (vö. Bogner et al. 2002). 

Az IMF teljesítményelemzéséhez a következő lépéseket kell megtenni 

a reform megvalósítható: 

 

 
 

38 Az interjúk feltáró és elméletalkotó jellegűek voltak (vö. Bogner et al. 

2002). Olyan szakértőket kerestek meg, akik 

"kiváltságos hozzáféréssel rendelkezik az embercsoportokra vagy 

döntéshozatali folyamatokra vonatkozó információkhoz" (Meuser/Nagel 

1991: 443). A szakértői interjú módszere logikusan abból az 

érdeklődésből indult ki, hogy a szakértői tudás és a döntéshozatali 

folyamatra vonatkozó tudás struktúráit és strukturális összefüggéseit 

megismerjük. 

-(ibid.: 446ff. és 2002). 
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(1) A módszertani megközelítésnek lehetővé kell tennie annak a 

kérdésnek a lehető legintegratívabb megközelítését, hogy miként alakul 

ki a nemzetközi szabályozás és annak reformja, illetve hogy a 

(kifejezett) kompromisszumokban milyen érdekek, problémaértelmezési 

minták és problémakezelési módok érvényesülnek. Ennek érdekében az 

IMF hatalmi elemzését és az ezzel kapcsolatos diskurzust strukturális 

keretfeltételekbe kell ágyazni, mint például a tőke szabad mozgásának 

rendszere és a nemzetközi pénzpiacok válságos jellege, a globalizáció és 

a nemzetközi pénzügyi üzletmenet változásai. Ennek érdekében a 

következő fejezet bemutatja az IMF történetét és a működési területén, a 

nemzetközi pénzügyi piacokon bekövetkezett változásokat. 

(2) Második lépésben a reformdiskurzus szereplőit elemezzük (III. 

fejezet). A legfontosabb szereplők a kormányok és kormánycsoportok 

(például a G-7), maga az IMF, a "Wall Street" (azaz a nemzetközi 

bankok, intézményi befektetők és biztosítótársaságok) és azok 

szövetségei, a nem kormányzati szervezetek és az episztemikus 

közösségek, valamint a szakosodott média, például az Economist vagy a 

Financial Times. A csoport- vagy koalícióalakulás az egyes szereplők 

közös paradigmáinak, stratégiáinak és érdekeinek (diskurzuskoalíciók 

vagy érdekérvényesítő hálózatok) azonosítása miatt következik be. A 

kompromisszumok megtárgyalásában és kidolgozásában való 

együttműködés mértéke az egyes szereplők részéről nem csak a 

nemzetközi tárgyalási folyamatokban a helyszínen végzett 

tevékenységüktől függ. A nem kormányzati szervezetek például az 

interneten keresztül is terjeszthetnek reformjavaslatokat, de ez kevésbé 

hatékony, mint amikor a nemzeti parlamenteken vagy kormányokon 

keresztül történik. Mivel az IMF kormányzati szervezet, az egyes 

szereplők IMF-re gyakorolt befolyása többek között a tagország 

(hitelező vagy hitelfelvevő ország) pozíciójától és az USA mint az IMF 

legerősebb tagjának (vétójogán keresztül) hozzáállásától függ (vö. 

Woods 2003). Egy reformötlet sikeres megvalósítása attól is függ, hogy 

milyen érdekek, szövetségek és erőforrások állnak mögötte, milyen 

tárgyalási tapasztalatokat hoznak magukkal, és hogyan használják ki a 

másik oldal szakmai ellentmondásait. 

(3) Ezt követi az intézményi tanulás és az intézményi 

reformfolyamat (IV. fejezet). Az IMF-tagországok és maga az IMF 

átláthatóságának növelése, a feltételrendszer és az eszközök 

felülvizsgálata, valamint a tőkemérleg liberalizációjának az Alap 

alapszabályában való rögzítésének elmulasztása egy sajátos 

"reformirányt" eredményezett. Az IMF arra törekedett, hogy végső 

hitelezői szerepét kiterjessze, és ezáltal 
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Ez azonban nem oldotta meg az erkölcsi kockázat problémáját, amely a 

reformokról szóló vita egyik fő kiváltó oka volt. Éppen ellenkezőleg, 

ezek az intézményi tanulási folyamatok csak a magánszektornak a 

válságrendezési folyamatokba való bevonása mellett valósulhattak meg, 

ezért az IMF felkarolta a nemzetközi fizetésképtelenségi törvény 

gondolatát, és valódi reformkezdeményezésként indította el azt. 

(4) Gyakorlati kutatási okokból az empirikus elemzés (V. fejezet) is 

erre a reformkezdeményezésre korlátozódott.39 Az esettanulmányra való 

összpontosítás azért alkalmas eszköz a tudásszerzésre, mert az egyedi 

esetekből absztrahálni és általánosítani lehet, amíg az összefüggések és 

az elemzés szintjei nem maradnak rejtve (vö. Streeck/Höpner 2003: 35). 

A végrehajtás során a reformfolyamatot szakpolitikai-elemző módon 

dolgozták fel és értékelték. Ehhez az elemzéshez mind a keretrendszer, 

mind a szereplők és a reformok elemzése nélkülözhetetlen, mivel a 

reformkörnyezet, valamint a szabályok és szabályozások szervezeti 

felépítése (legyen az korlátozó, nyitott, integratív vagy kizárólagos) 

változó interakciós formációkat tesz lehetővé - a reform pedig többek 

között a konkrét szereplői konstellációtól függ.40 Az eseti megközelítés 

kulcs lehet a struktúra és a szereplő közötti kapcsolat változási 

pontjaihoz, de a megfelelő keretelemzés nélkül kevés jelentőséggel bír. 

A fizetésképtelenségi jogi diskurzus szakpolitikai elemzését a 
következő kérdés vezérli 

hogyan tudott érvényesülni az IMF és a legfontosabb hitelező államok - 

kezdetben az USA - intézményi érdekeivel szemben a nemzetközi 

adósságkezelés nemzetközi fizetésképtelenségi törvény általi 

legalizálásával szembeni sajátos ellenállás. A hipotetikus válasz erre az, 

hogy a siker a nemzetközi 

 

39 A szakértői interjúk mindegyike az év 2003folyamán készült, a 

legtöbbjük az IMF és a Világbank áprilisi tavaszi ülése után, ahol 

hivatalosan is megerősítették a fizetésképtelenségi törvény kudarcát.  

40 A preferenciák és érdekek interaktív módon, konkrét (szereplői) 

konstellációk kontextusában alakulnak ki. Egy adott szereplői 

konstelláció és egy adott interakciós mód kombinációja eredményezi a 

megfelelő stratégiai lehetőségeket. Scharpf szereplőközpontú 

intézményrendszerében négyféle interakciós módot különböztetünk meg:  

(a) egyoldalú cselekvés, b) tárgyalás, c) többségi döntéshozatal és d) 

hierarchikus ellenőrzés. Az interakció ezen formáit az intézményi 

szabályok (for- mell) és az intézményi kontextus befolyásolja, amelyek 

viszont négy kategóriába sorolhatók: (a) anarchikus mezők és minimális 

intézmények, b) hálózatok, rezsimek és kényszerítő alkurendszerek, c) 

szövetségek és reprezentatív gyűlések, valamint d) hierarchikus 

szervezetek és az állam. A "hierarchia árnyékában" az egyik fél 

ráerőltetheti a saját preferált megoldását, ha a tárgyalásos megegyezésre 

tett kísérlet kudarcot vall (Scharpf 2000b: 87-95). 
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A tőkésfrakció elsősorban azért tudta megakadályozni a 

fizetésképtelenségi jogi elképzelés megvalósítását, mert a 

fizetésképtelenségi mechanizmusról szóló vitákat egyrészt az ő 

diszkurzív terepükön folytatták le, másrészt figyelembe vették a 

fizetésképtelenségi jog főszereplőinek egyes aggályait. A reformokkal 

összefüggésben fontosak a központi szereplők strukturális és intézményi 

korlátai, illetve cselekvési lehetőségei, amelyek az IMF nemzetközi 

szervezet irányítási rendszeréből, valamint a befolyás informális 

csatornáiból adódnak. 

(5) Az utolsó fejezetben az elméleti és módszertani kutatási 

megközelítést az empirikus eredmények tükrében értékeljük, és a 

központi fogalmak (hegemónia, diskurzus, értelmiségiek) plauzibilitását 

vizsgáljuk. 
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II. Az IMF az átalakulásban  

 
 

 

Az IMF tevékenységi köre és így működési feltételei is alapvetően 

megváltoztak 1944-es megalapítása óta. Az IMF-et a Bretton Woods-i 

rögzített árfolyamrendszer intézményi béléseként tervezték és alakították 

ki, és a rendszer összeomlása óta a szabad árfolyamok és a tőke szabad 

mozgásának új környezetében való fellépés határozza meg létét. A 

környezet változása és az arra adott szervezeti válaszok képezik e fejezet 

tárgyát. 

Az elemzés célja, hogy az ázsiai válság után az IMF által tapasztalt 

válság genezisét a reformdiskurzus formájában dolgozza ki. Ezen 

túlmenően a korábbi válságok kapcsán az IMF történetében a 

reformdiskurzusok közötti lehetséges párhuzamokat is nyomon 

követjük. A mai reformdiskurzus és az abban érvényesülő hatalmi 

viszonyok tekintetében magának az Alapnak a szervezeti felépítését is 

elemezni kell, valamint az irányítási struktúrában bekövetkezett 

változásokat, mivel ezekben a hatalmi viszonyok egyértelműen láthatóvá 

válnak. Erre építve a csoportok formális és informális befolyását a 

szereplők és formák elemzése során vizsgáljuk. A szereplők és 

struktúrák e hálózatának középpontjában maga az IMF áll, amely 

egyszerre alany (szereplő) és tárgy (eszköz), ezért struktúráinak és 

interakcióinak elemzése különleges felismeréseket ígér. 

A kiindulópont a Bretton Woods-i alapító diskurzus, amelyben 

néhány olyan elemet tárgyaltak, amelyek a közelmúltbeli 

reformdiskurzusban is jelen voltak - "Keynes bosszújáról" beszélnek 

(Cartapanis/Herland 2002). Ezt követően az IMF szervezetét, 

bizottságait és irányítási struktúráját mutatjuk be. A történelmi 

harmadik részben az IMF működési területének strukturális változása a 
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A Bretton Woods-i rendszer összeomlásának idejét elemezzük, és 

megvitatjuk az első nagy egzisztenciális válságot. Az IMF tevékenységi 

köre jelentősen megváltozott az 1970-es évek közepe óta. Az 1990-es 

években az IMF megtalálta új, konkrét szerepét, mint 

"válságtűzoltóság"; ez a szerep egyúttal az ázsiai válság nyomán 

kialakult reformdiskurzus lendületét is adta. Az ázsiai válság és az IMF 

reakciójának különböző elemzései paradigmaorientált módon kerülnek 

bemutatásra. Ezek képezik a reformdiskurzus alapját és a különböző 

szereplőcsoportok kialakulásának központi hivatkozási pontját. E fejezet 

végén részletesebben bemutatjuk a válságelemzések alapjául szolgáló 

gazdasági paradigmákat. A lehetetlen szentháromság fogalmára 

támaszkodva történelmileg osztályozzuk és rendszerezzük őket politikai 

megvalósításuk tekintetében - különös tekintettel a status quo 

jellemzőire. 

 

 
1. Bretton Woods-i alapító beszéd  

 
A Bretton Woods-i megállapodás, amelynek tervezése egyoldalúan már 

1941/42-ben megkezdődött az USA-ban, elsősorban a második 

világháborút megelőző negatív világgazdasági tapasztalatok 

következménye volt. Az 1944-ben megkötött Bretton Woods-i 

megállapodással a részt vevő országok két szervezetet hoztak létre, az 

IMF-et és a Világbankot, hogy stabilizálják a nemzetközi fizetéseket. A 

Bretton Woods-i megállapodás keretében az IMF megalapításának 

dátuma. 

Ez a megállapodás hivatalosan 1945. december 27-én lépett hatályba. 

1945-ben 29 állam ratifikálta a megállapodás cikkelyeit (az IMF 

alapokmányát). Az IMF 1947. március 1-jén kezdte meg működését. 

2004 júliusában az IMF-nek 184 tagja volt, és 141 országból mintegy 

3000 embert foglalkoztatott. 1947 óta az ENSZ egyik szakosított 

ügynöksége.1 

 
 

1 Az ENSZ Alapokmányának 57. cikke szerint az IMF az Egyesült 

Nemzetek Szervezetének (ENSZ) különleges ügynöksége. Az Alap és az 

ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa (ECOSOC) közötti kapcsolatot a 

novemberi15. megállapodás szabályozza, 1947.amely elismeri az IMF 

széleskörű feladatait és megalapozza függetlenségét. Az IMF-nek sokkal 

nagyobb joga van ahhoz, hogy képviseltesse magát az ENSZ szerveiben, 

mint fordítva. Ez a megállapodás korlátozza az ECOSOC azon jogát, 

amely az ENSZ Alapokmányának 63. és 64. cikke alapján ténylegesen 

megilletné, hogy ajánlásokat tegyen az IMF-nek, dokumentumokat 

kérjen a Bretton Woods-i intézményektől és koordinálja tevékenységüket 

(vö. Riesenhuber 2001: 65). 
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A nagy gazdasági világválság, de az első világháborút megelőző 

időszak felismerése is az volt, hogy mind az aranystandard, amely 

szilárdan az arany árához kötötte a valutákat, mind a teljesen rugalmas 

árfolyamok nem voltak képesek stabil monetáris rendszert létrehozni 

(vö. Eichengreen 1996: 93ff.).2 Az új pénzügyi struktúra pontos 

kialakítása a vonatkozó tapasztalatok ellenére ellentmondásos volt. Az 

elsődleges cél egy olyan nemzetközi pénzügyi rend létrehozása volt, 

amely túlmutat a korábbi árfolyamrendszereken. A vita egyik fő 

vitapontja azonban az volt, hogy a nemzeti monetáris politika 

mozgásterét milyen mértékben kell feláldozni ennek érdekében, ami 

főként a két nagy építész, az USA és Nagy-Britannia között zajlott. 

Ennek a hatalmi harcnak az eredménye, hogy végül az IMF, mint 

Bretton Woods központi "intézményesített terméke", azt a feladatot 

kapta, hogy fizetési mérleg nehézségek esetén rövid lejáratú hitelt 

nyújtson a tagállamoknak (James 1996). 

A két nemzet közötti hatalmi harc a két nemzet személyében 
csúcsosodott ki. 

A vita Harry Dexter White (USA) és John Maynard Keynes (Egyesült 

Királyság) közgazdászok között folyt, és nagyrészt az USA javára dőlt el 

(vö. Boughton 2002). White szellemi csodálója volt Keynesnek, és 

számos nézetét osztotta, ami a viták során újra és újra világossá vált. 

Kormányzati közgazdászként azonban az amerikai kormányzat érdekeit 

kellett képviselnie, amelyek eltértek Keynes elképzeléseitől, mivel a 

Keynes-terv erősebben az intervenciós politika irányába mutatott (vö. 

Rees 1973). A Fehér Terv sikere nem utolsósorban a Bretton Woods-i 

tárgyalások egyenlőtlen konstellációjából fakadt, hiszen az USA 

világhatalomként került ki a második világháborúból, és át tudta venni a 

globális hitelezői, azaz a hitelezői funkciót, míg Anglia nagymértékben 

eladósodott (a Nemzetközösségnek és az USA-nak egyaránt). 

 

 

2 A két világháború közötti időszakban azonban az aranystandardot már 

nagyrészt felváltotta az arany-devizastandard, így a beváltási 

kötelezettség már nem csak aranyban, hanem devizában is fennállt. Az 

aranystandard lazítása a régi rendszer szabályait is megváltoztatta. Az 

aranystandardtól való elszakadást az jelentette, hogy 1931-ben a brit 

fontot felszabadították az aranyhoz való kötöttség alól, amihez a 

Nemzetközösség tagjai is csatlakoztak. A font sterlingblokkot kezdetben a 

Franciaország által vezetett "aranyblokk" ellenezte, amíg 1936-ban ez 

utóbbi is fel nem adta az aranyhoz való kötöttséget. Az 1930-as éveket a 

korábban egységes valutarendszer valutablokkokra, valutakezelésre és 

egymással versengő leértékelésekre való szétesése jellemezte (vö. Weber 

1983). 
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Az ország adós országként került ki a háborúból, és részt vett a Bretton 

Woods-i tárgyalásokon.3 

Keynes és az amerikai kormány tervei a hitelező országokra rótt 

kötelezettségek mértékében, az árfolyamok rugalmasságában és a 

tőkemobilitás kérdéseiben különböztek (vö. Eichengreen 2000: 136f.). 

Keynes az árfolyam-kiigazítás nemzeti ellenőrzését, valamint a 

tőkemozgások és a kereskedelem ellenőrzését szorgalmazta, hogy a 

teljes foglalkoztatottság és a kiegyensúlyozott fizetési mérleg céljai 

egyszerre valósulhassanak meg. Az USA álláspontja ezzel szemben 

ellenezte az ellenőrzést és az árfolyam-támogatást, és egy olyan alap 

létrehozását szorgalmazta, amely megfelelő paritásváltoztatásokat tudna 

végrehajtani. Az, hogy Keynes terve sokkal messzebbre nyúlt, mint az 

amerikai terv, különösen világossá vált a Nemzetközi Elszámoló Unióra 

(ICU) vonatkozó javaslatában, amelynek célja az lett volna, hogy átfogó 

fizetésimérleg-finanszírozás révén megakadályozza az egyoldalú, más 

országok kárára folytatott deflációs politikát (ibid.: 137). 

Az ICU-t nemzetek feletti központi bankként képzelték el, amelynek 

A Bancornak, egy saját (újonnan létrehozandó) valutának sui gene- ris 

világpénzként kellett volna működnie.4 Névértékét aranyban, míg a 

nemzeti valutákat súlyozott paritásban rögzítették. Az ICU koncepciója 

azon az elképzelésen alapult, hogy válság vagy a fizetési mérleg 

egyensúlyhiányát követő mélyreható kiigazítások esetén elegendő 

likviditást kell biztosítani a szövetkezeti rendszer fenntartásához. Az 

USA határozottan ellenezte az ICU-t, mivel az "korlátlan 

kötelezettségeket róna a hitelezőkre". 

 

 

3 A tárgyalások során Nagy-Britanniának 30 milliárd dollárnyi amerikai 

kölcsönt ígértek (vö. Bordo 1992: 17). 

4 Keynes elképzelése az volt, hogy növelje a lakosság nemzetközi 

színtéren való irányítási képességét. Az ICU és a Bancor volt az ő 

megoldása a szignorációs dilemmára: az amerikai dollár, vagy inkább 

egyetlen nemzeti valuta sem tudta tartósan teljesíteni a kettős mércét, 

mint nemzeti és nemzetek feletti pénz. A nemzeti valuták végső soron 

nem hasznosak a nemzetközi fizetési tranzakciókban, mivel értékük csak 

önreferenciális módon határozható meg, és minél nagyobb az értékek 

szóródása, annál kisebb az értéktároló funkciójuk. Továbbá ellentmondás 

lenne a tartalékvaluta azon funkciója között, hogy addig fizeti az 

adósságokat, amíg a kibocsátó a saját valutájában tudja fizetni a 

külföldön fennálló kötelezettségeit. A világpénz kibocsátója így 

egyedülálló seignorage-előnyt élvez, ami arra a visszaélésre ösztönöz, 

hogy a kulcspénz külföldi birtokosait a hazai költségvetési hiányok 

túlzott mértékű finanszírozására kényszerítse (vö. Guttmann 1996: 189; 

lásd még a "Strukturális változás az IMF működési területén" című 

részt). 
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(ibid.).5 Bár egyetértés volt abban, hogy az új rendszer intézményi 

védelmére szükség van, a lehetséges szervezet pénzügyi forrásai jóval 

kisebbek voltak, mint a Keynes által előirányzottak. Az ICU-nak a végső 

menedékhely nemzetközi hitelezői státuszt kellett volna kapnia.6 Ehhez 

Keynes szerint a Bancor létrehozásán kívül két további összetevőre lett 

volna szükség: nagyvonalú hitelkeretek az országok számára és 

automatizmus a hitelezési döntésekben. Az utóbbi két szempontot 

illetően azonban az amerikai kormányzat ellenállásába is ütközött, mivel 

"el akarták kerülni a túlzott hitelteremtést" (Boughton 2002: 16; ford.: 

CK). A két fél között létrejött kompromisszum az IMF létrehozása volt, 

amelyet stabilizációs alapként az ENSZ rendszerébe integráltak volna. 

Minden tagállam egy bizonyos kvótának megfelelően fizetne be ebbe az 

alapba, részben aranyban, részben a saját pénznemében. Az alap végül 

lényegesen kisebb és korlátozóbb volt, mint az ICU: az amerikai terv 5 

milliárd dollárnyi hitelösszeget irányzott elő az alap kezében (vö. Bordo 

1992: 16). E korlátozás miatt az IMF nem tudna átvenni semmilyen 

LLR-funkciót - az Alapnak sokkal inkább a szűkös erőforrásait kellene 

felhasználásuk feltételekhez kötésével adagolnia (vö. Boughton 2002: 

19f.). 

Az alap dotációja is messzemenő hatással járt. 

Ez hatással volt a lehetséges árfolyamrendszerre, mert "minél szűkebb a 

finanszírozás, annál nagyobb szükség van rugalmas árfolyamokra" 

(Eich- engreen 2000: 137). Végül létrejött az úgynevezett aranydollár-

szabvány, amely köztes megoldást jelentett a rögzített árfolyamokat 

preferáló Egyesült Államok és a rugalmas árfolyamokat preferáló 

Egyesült Királyság között - az úgynevezett fokozatos rugalmasságot (vö. 

a Megállapodás XX. cikkével). A tagországok megállapították 
 

5 Az USA-nak, mint fizetési mérlegtöbbletet felmutató országnak, az 

1930-as évek számai alapján más országok teljes lehívási jogát kellett 

volna finanszíroznia, ami a Keynes-terv szerint 23 milliárd dollárnak 

felelt volna meg (vö. Eichengreen 2000: 137). 

6 Az LLR funkcióját nemzeti kontextusban általában a központi bank látja 

el, mivel rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyekkel a pénzügyi 

rendszer számára likviditást biztosíthat a hitelbázis bővítésével és/vagy 

pénzteremtéssel. Az ilyen hiteleket olyan nem likvid (de fizetőképes) 

hitelfelvevőknek nyújtják, akiknek a mérlege lejárati eltérést mutat. A 

likviditás az adott intézmény vagy az egész piac javát szolgálhatja. 

Walter Bagehot klasszikus meghatározása szerint az LLR-nek az ilyen 

kölcsönöket nagyon magas kamatlábak mellett kell nyújtani (vö. Bagehot 

1873). Míg az LLR központi szerepet játszik a nemzeti szférában, 

vitatott, hogy a nemzetközi pénzügyi rendszernek milyen mértékben van 

szüksége megfelelő intézményre (vö. Sachs 1995; Calomiris 1998).  
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Az árfolyam csak egy százalékkal ingadozhatott. Az alapvető 

egyensúlytalanságok korrekciójához konzultálni kellett az Alappal, 

nagyobb kiigazítások esetén pedig a szavazásra jogosultak 

háromnegyedes többségét is meg kellett szerezni. 

A Bretton Woods-i szerződés végül is egy olyan kompromisszum 

volt, amelyben nyilvánvalóvá vált az amerikai kormány túlsúlya, és 

amelyben a szabadkereskedelem híveinek és az amerikai pénzügyi 

iparnak a háború utáni hegemóniája első mozzanatai íródtak le (vö. Hell- 

einer 1994). Ez többek között a tőkemozgás korlátozásának kérdésében 

vált világossá. White és Keynes - bár a részletekben eltérően - egyaránt a 

tőkemozgás ellenőrzésének lehetőségét szorgalmazta (attól való 

félelmük alapján, hogy a háború sújtotta Európából nagyarányú 

tőkemenekülés indulhat meg az USA-ba) (vö. Bougthon 2002: 9). Ilyen 

ellenőrzések nélkül az európai országok autonómiája sérülne, a stabil 

árfolyamok és a nemzetközi kereskedelem zavart szenvedne. Ráadásul 

az IMF szűkös forrásai gyorsan elérnék a határaikat, ha a tőkekiáramlás 

okozta mérlegcsúszásokat kellene kezelni. White emellett azt javasolta, 

hogy a fogadó országok utasítsák el az ilyen menekülő tőkét. 

Volt annyiban szellemi megállapodás, hogy a 

a tőkemozgásokba való beavatkozások előnyei. Ennek ellenére végül 

Keynes és White javaslatainak csak egy gyengített változata került be az 

IMF alapszabályába.7 Ennek egyik oka az amerikai kormány ellenállása 

volt, amelyet a hazai pénzügyi ipar erősen befolyásolt ebben a 

kérdésben, mert ahogy Eric Helleiner írja: 

"Mindkét javaslatot határozottan ellenezte az amerikai pénzügyi 

közösség, amely az 1930-as években profitált a menekülő tőke 

kezeléséből, és amely attól tartott, hogy a javaslatok befolyásolnák New 

York mint nemzetközi pénzügyi központ hírnevét". (Helleiner 2004: 3) 

A tőkeellenőrzés lehetséges alkalmazása azóta is vitatott része a 

megállapodás cikkeinek.8 Végül az USA 
 

7 "A tagok gyakorolhatják a nemzetközi tőkemozgások szabályozásához 

szükséges ellenőrzéseket, de egyik tag sem gyakorolhatja ezeket az 

ellenőrzéseket olyan módon, amely korlátozza a folyó ügyletek 

kifizetéseit, vagy amely indokolatlanul késlelteti a 

kötelezettségvállalások kiegyenlítésére szolgáló pénzeszközök átutalását, 

kivéve a VII. cikk 3. szakaszának b) pontjában és a XIV. cikk 2. 

szakaszában foglaltak szerint" (Megállapodás cikkei, VI. cikk 3. 

szakasz). 

8 Kezdetben azonban a tőkekontrollnak az IMF alapszabályában való 

rögzítése miatt a következő évtizedekben a liberalizációs folyamatot más 

szervezetekre kellett átterelni: a legtöbb 
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A tőkeellenőrzéssel szembeni ellenállás annak a felfogásnak is 

köszönhető, hogy az amerikai fejlődés a szabad kereskedelem és így a 

tőke szabad mozgásának többoldalú és multinacionális rendszerétől 

függ. Az USA dominanciája tehát két területen volt a legnyilvánvalóbb: 

A monetáris stabilitás mint fegyelmező erő és a multilateralizmushoz 

való ragaszkodás a nemzetközi pénzügyekben. 

A Bretton Woods-i kompromisszum egyes elemei a paritásos 

rendszer az aranydollár-szabvány formájában, a valuták teljes 

konvertibilitása a folyó fizetési mérlegen belül egy többoldalú fizetési 

rendszer keretében, a Világbank és az IMF létrehozása, amelynek 

elsődleges feladata az volt, hogy fizetési mérleg nehézségek esetén 

feltételes alapon tartalékokat bocsásson rendelkezésre.9 Az IMF az 

Egyesült Államok Bretton Woods-i vitathatatlan dominanciájának 

központi eredménye volt. A 3. ábra felsorolja az IMF alapító cikkelyeit 

és az alapszabály IV. cikkének központi cikkelyét, amelyekben az USA 

preferenciái tükröződtek. 

 

 
2. Az IMF szervezete és i rány í tása  

 
A Bretton Woods-i alapító diskurzus kiterjedt az IMF székhelyének 

kérdésére is. Míg Keynes a gazdaság és a gazdaságok szigorú 

szétválasztása mellett érvelt. 

"Az USA azonban érvényesítette preferenciáját, és Washingtonban, 

"három háztömbnyire nyugatra a Fehér Háztól" (Blustein 2001: 19) 

alakította ki a központot. Az alap alapszabálya szerint a szervezet 

székhelye abban az országban van, amely a legtöbb szavazati jogot 

biztosító részvényt birtokolja, azaz az Egyesült Államokban. Az akkori 

helyzeti vita hátterében az állt, hogy Keynes meg akarta akadályozni, 

hogy egy ország vagy országcsoport IMF-ben való képviselete (az 

ügyvezető igazgatók) túl szoros kapcsolatban álljon egymással. 

 
 

A legiparosodottabb országok az 1960-as évek óta folyamatosan 

eltörölték a tőkekontrollt. Miután 1959-re Nyugat-Európában 

megvalósult a teljes valutakonvertibilitás, az OECD még abban az évben 

elfogadta "A tőkemozgások liberalizációjának kódexét", 1961,amelynek 

alapján a tagországok folyamatosan eltörölték a tőkemozgások 

korlátozását (OECD, Code of Liberalisation of Capital Movements, cikk1 

) (vö. Pauly 1997: 37). 

9 Az IMF több milliárd8,8 dollárnyi induló tőkét kapott a tagállamok 

kvótafizetéseiből, amelyek hozzájárulásuk 25 százalékát aranyban, 75 

százalékát pedig saját valutájukban fizették be. 
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ábra: Az IMF alapokmányának I. és IV. cikkei 

 

Art. I Célok 

A Nemzetközi Valutaalap céljai a következők: 

i. A nemzetközi monetáris együttműködés előmozdítása egy olyan 

állandó intézményen keresztül, amely biztosítja a nemzetközi 

monetáris problémákkal kapcsolatos konzultáció és 

együttműködés mechanizmusát. 

ii. A nemzetközi kereskedelem bővülésének és kiegyensúlyozott 

növekedésének elősegítése, és ezáltal a gazdaságpolitika 

elsődleges céljaként hozzájárulni a magas szintű foglalkoztatás és 

reáljövedelem előmozdításához és fenntartásához, valamint 

valamennyi tag termelő erőforrásainak fejlesztéséhez. 

iii. Az árfolyam-stabilitás előmozdítása, a tagok közötti rendezett 

árfolyam- megállapodások fenntartása és a versenyszerű árfolyam-

csökkenés elkerülése. 

iv. A tagok közötti folyó ügyletek tekintetében egy többoldalú 

fizetési rendszer létrehozásának elősegítése, valamint a 

világkereskedelem növekedését akadályozó devizakorlátozások 

megszüntetése. 

v. Bizalmat adni a tagoknak azáltal, hogy az Alap általános forrásait 

megfelelő biztosítékok mellett átmenetileg a tagok rendelkezésére 

bocsátják, lehetőséget biztosítva számukra, hogy a nemzeti vagy 

nemzetközi jólétet veszélyeztető intézkedések nélkül korrigálják a 

fizetési mérlegükben mutatkozó rendellenességeket. 

vi. A fentiekkel összhangban, a tagok nemzetközi fizetési mérlegében 

az egyensúlyhiány időtartamának lerövidítése és mértékének 

csökkentése. Az Alap minden politikájában és döntésében az e 

cikkben meghatározott célokat tartja szem előtt. 

 
Art. IV. szakasz (A tagok 1.általános kötelezettségei): 

Felismerve, hogy a nemzetközi monetáris rendszer alapvető célja, hogy 

olyan keretet biztosítson, amely megkönnyíti az áruk, szolgáltatások és 

tőke országok közötti cseréjét, és amely fenntartja az egészséges 

gazdasági növekedést, és hogy az egyik fő cél a pénzügyi és gazdasági 

stabilitáshoz szükséges rendezett alapfeltételek folyamatos fejlesztése, 

minden tag vállalja, hogy együttműködik az Alappal és más tagokkal a 

rendezett csereegyezmények biztosítása és a stabil árfolyamrendszer 

előmozdítása érdekében. 

(A Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya (1944), Proto- cols stb. 1992: 2 

és 5; CK). 
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Keynes célja az volt, hogy megakadályozza az egyes országok 

érdekeinek érvényesítését: "Egy olyan irányító struktúrát akarunk 

létrehozni, amely technikai munkát végez, és minden tagban kialakítja a 

vállalati felelősségérzetet, nem pedig azt, hogy egyes országok érdekeit 

kelljen védeni". (Keynes idézi White 2002: 40) 

A legutóbbi reformdiskurzusban a helyzeti tényező is nagyon fontos 

volt, mivel Washingtonban az informális politikai kapcsolatok nagy 

szerepet játszanak (interjúk a Nemzetközi Valutaalappal, IMF). A 

reformdiskurzus elemzésénél figyelembe kell venni az (állami) 

szereplők IMF-re gyakorolt formális befolyását, valamint a szervezet 

belső struktúráját is. A következőkben részletesebben megvizsgáljuk a 

döntéshozó szervek felépítését. 

 

2.1 Hierarchikus szervezeti struktúra és technokrácia 

 
Az IMF irányítási struktúrája a Kormányzótanácsra, a Nemzetközi 

Monetáris és Pénzügyi Bizottságra (IMFC) és az Igazgatótanácsra 

tagozódik. A legfőbb szerv a Kormányzótanács, amely a tagországok 

képviselőiből (általában pénzügyminiszterek vagy központi banki 

elnökök) áll. A közvetlenül az IMF épületével szemben, Washingtonban 

található Világbankkal közösen tartott éves közgyűlésein alapvető 

kérdésekről és politikákról döntenek, például új tagok felvételéről, a 

kvótaszerkezet változásáról vagy a különleges lehívási jogok (SDR) 

elosztásáról. Az éves ülések között a kormányzók ülés nélkül, írásbeli 

eljárás keretében határoznak. A közgyűlés befolyása az iránymutatások 

elfogadására vagy megszavazására korlátozódik. 

A Kormányzótanácsnak a Nemzetközi Monetáris és 

Pénzügyi Bizottság (IMFC). Az IMFC egy 24 mini- terből (IMF 

kormányzók) álló csoport, amelynek összetétele a 24 ügyvezető 

igazgatóéval analóg (lásd alább). Az IMFC viszonylag új testület 

(legalábbis ezen a néven), mivel a korábbi ideiglenes bizottság csak1999 

szeptemberben alakult át IMFC-vé. Az ideiglenes bizottságot 1972-ben 

hozták létre, amikor az IMF a rugalmas monetáris rendszerrel 

kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott.10 Ezek a változások 
 

10 A dollár aranykonvertibilitásának egyoldalú megszüntetését követően az 

év őszén 1971,megalakult az 1972úgynevezett Húszak Bizottsága, 

amelynek feladata az új monetáris rendszer kialakítása volt. 
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A névváltoztatás elsősorban a név és nem a tartalom megváltoztatásának 

felelt meg, és jelezte, hogy a bizottság ideiglenes státusza véget ért. Az 

IMFC létrehozása továbbá reakció volt arra a vitára, amely egy olyan 

állandó tanács létrehozásáról folyt, amely az Igazgatósággal versenyzett 

volna (vö. Riesenhuber 2001: 384). Eredetileg a Kormányzótanács 

puszta mérete miatt tartották szükségesnek az alapítását. Valójában 

azonban az IMFC állandó státusza révén politikai súlyt szerzett az 

Alapban, és a kormányzók központi tanácsadó testületévé vált. Így a 

legtöbb vita az IMFC-ben zajlik, és az IMFC javaslatait a 

Kormányzótanács általában már nem módosítja érdemben (vö. White 

2002; Woods 2003; van Houtven 2002; Blustein 2001). Fő 

kompetenciája a nemzetközi monetáris és pénzügyi rendszer, a 

kiigazítási folyamatok, a globális likviditás és a fejlődő országoknak 

történő erőforrás-transzfer kérdéseiben rejlik. A bizottság félévente 

ülésezik az éves konferenciákat megelőzően. Az IMFC elnöke a 

legfontosabb pozíciót tölti be az Alapban az ügyvezető igazgató mellett, 

aki az igazgatótanács elnöke. A vizsgált időszakban a bizottság elnöke 

az Egyesült Királyság kincstárnoka, Gordon Brown volt. 

A napi üzleti és szakpolitikai döntések (különösen a készenléti és 

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) irányítását a 24 ügyvezető 

igazgatóból álló Igazgatótanácsra bízzák. 1992-ben a sürgősségi 

osztályok számát 12-ről 24-re emelték. Az alap öt legnagyobb 

részvényese (USA, Németország, Japán, Egyesült Királyság, 

Franciaország) mindegyike saját ügyvezető igazgatóval rendelkezik, 

akinek van egy helyettese is (az úgynevezett helyettes ügyvezető 

igazgató). Három másik európai parlamenti képviselő rotációs alapon 

képviseli az egyes országokat (e cikk írásakor ezek Kína, Oroszország és 

Szaúd-Arábia voltak). A többi európai parlamenti képviselőt 

országcsoportok (úgynevezett választókerületek) választják; társulásaik 

elsősorban földrajzi és regionális szempontok alapján alakulnak ki. Az 

ilyen csoportban az ED kiválasztásának kritériumai eltérőek. Míg az 

egyik csoportban a legnagyobb ország veszi át az ED munkáját, addig 

más csoportokban ez a munka a 

 

volt. Ezt a bizottságot 1974-ben az Ideiglenes Bizottság váltotta fel, 

amelynek összetétele megegyezett az IMF Igazgatóságának 

összetételével. Az IMF alapokmányának második, 1978-as reformja után 

az Ideiglenes Bizottság egy újabb magas szintű, miniszteri szintű 

döntéshozó testület lett volna, de mivel a Kormányzótanácsban nem 

sikerült elérni a szükséges 85 százalékos szavazattöbbséget, a bizottság 

megtartotta ideiglenes státuszát (vö. Deutsche Bundesbank 1997). 
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a forgási elv alapján. Általában azonban politikai megfontolások 

határozzák meg az országcsoport elnöki tisztségét. Az ED-k mindig a 

pénzügyminisztériumból vagy a központi bankokból érkeznek, ami 

biztosítja az IMF gazdasági technikai szakértelmét. Az IMF-ben 

betöltött funkciójuk egy része az országuk vagy csoportjuk képviselete 

(utasítások kötik őket), de egyben az Alap alkalmazottai is, és az Alap 

forrásaiból kapják fizetésüket. 

Az igazgatótanács elnöke az ügyvezető igazgató, aki nem 

képviselhet országot vagy csoportot, és akit az igazgatótanács választ ki. 

Hagyományosan az ügyvezető igazgató mindig is európai, helyettese 

pedig amerikai-amerikai volt, de nincsenek egyértelmű iránymutatások e 

tekintetben. Az ügyvezető igazgatóhelyettesek számát 1994-ben egyről 

háromra emelték. Az ügyvezető igazgatóval konzultálva az ügyvezető 

igazgató felel a személyzeti összetételért, amelynek (az alapszabály 

szerint) a lehető legszélesebb földrajzi körre kell kiterjednie. Az 

ügyvezető igazgatónak nincs szavazati joga az igazgatótanács ülésein 

(kivéve, ha patthelyzet van), de az igazgatótanács elnökeként és a 

személyzetért felelős vezetőként rendkívül befolyásos pozíciót tölt be az 

Alapon belül és kívül (vö. van Houtven 2002: 16). A reformdiskurzus 

időszakában különösen fontos a két utolsó ügyvezető igazgató, a francia 

Michel Camdessus (1987-től 2000-ig) és a német Horst Köhler (2000-től 

2004-ig). 

Kezdetben az IMF munkatársai 2.6902002kb. 

és további 330 szerződéses alkalmazott 141 országból. Az alkalmazottak 

legnagyobb csoportját az USA-ból származó közgazdászok alkották: a 

2690 alkalmazottból 1000 közgazdász volt, és az alkalmazottak negyede 

amerikai-amerikai (van Houtven 2002: 18). Az IMF személyzeti 

szervezetét funkcionális és területi osztályok és azok alosztályai 

jellemzik, amelyek az IMF felügyeleti és finanszírozási feladatait látják 

el. A szervezeti ranglétra legfontosabb lépcsőfokai a közgazdásztól az 

osztályvezetőn át az osztályvezetőig terjednek. 

A munkatársak feladatai közé tartozik a két- és többoldalú 

felügyelet, a tagországokkal a IV. cikk szerinti időszakos tárgyalások 

lefolytatása, a tagokkal az IMF-források felhasználásáról folytatott 

megbeszélések, szakpolitikai dokumentumok készítése, rendszerszintű és 

operatív kutatások és technikai segítségnyújtás. A személyzet szigorú 

hierarchia szerint szerveződik, és ezért csak korlátozott befolyással 

rendelkezik a döntéshozatali folyamatra. 
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Az IMF személyzete egy szigorúan strukturált, hierarchikus és homogén 

meritokrácia. (Ibid.) 11Így az egyéni kezdeményezéseknek kevés hely 

marad. A sajátos szervezeti struktúra az oka annak is, hogy az Alapnál a 

karrierlétra nagyon hosszú. 40 éves kora előtt alapvetően lehetetlen 

küldetést vezetni: "Az eredmény az, hogy a személyzet élén főként 

olyan emberek állnak, akik már két évtizede vagy még annál is tovább 

dolgoznak az IMF-nél. " (vö. Blustein 2001: 27) Ráadásul az Alapon 

belül alig van lehetőség az ellenzékiségre (ibid.: 28). A szervezeten belül 

sok vita és ellenvélemény van, de az úgynevezett gondolatrendőrség 

(ahogyan az IMF-en belül nevezik őket, ibid., valamint néhány interjú), 

a Policy Development and Review Department (PDR) munkája révén 

ezeket gyorsan elnyomják, és nem jutnak ki: van Houtven ezt a 

folyamatot "a különbségek bevasalásának" nevezi (2002: 18). 

A program megfogalmazása után azt összehasonlítják a korábbi 
programokkal. 

A PDR ezután összehasonlítja az eredményeket a többi program 

eredményeivel, és ellenőrzi azok koherenciáját. Ezt követően 

jóváhagyásra továbbítják az ügyvezető igazgatónak és az 

igazgatótanácsnak. Általában a Tanácsban nincs ellenállás egy 

programmal szemben, de a konkrét szándéknyilatkozathoz 

memorandumot fogalmazhat meg, amely aztán iránymutatásul szolgál a 

jövőbeli küldetésekhez (vö. Stiles 1991). Összességében a személyzet 

elsősorban a napi technikai ügymenetben vesz részt, és a szakpolitikai 

területen is elsősorban végrehajtó funkciót kell betöltenie, amelyet az 

ügyvezető igazgató és helyettese konkrét előírásai irányítanak, bár egy 

ilyen fejlesztési folyamatban természetesen van mozgástér. A 4. ábra 

összefoglalja a szervezeti struktúrát, és kiemeli az IMF technokrácia 

sajátos jellemzőit (White 2002: 25). 

Az IMF szervezeti struktúrája egy techno-őrültre épül. 

tikus (ön)megértés az alapja. A központi döntéshozó szerv az 

Igazgatóság, bár formálisan a Kormányzótanácsnak van alárendelve. 

Mivel azonban a Kormányzótanács mérete miatt aligha képes döntéseket 

hozni, sok mérföldkőnek számító döntést az Igazgatóság vagy az IMFC 

készít elő és hoz meg. A 

 

11 Az IMF munkatársai elsősorban az angolszász elit egyetemekről 

kerülnek ki, mint például a Harvard, a Stanford, a Massachusetts Institute 

of Technology (MIT), Chicago, Princeton, Oxford, Cambridge és a 

London School of Economics (LSE). A kezdő fizetés ennek megfelelően 

magas, a PhD közgazdászok esetében 63 000 és 95 000 dollár között 

mozog (Blustein 2001). 
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Ügyvezető igazgató és helyettese 

Hagyományosan európai és amerikai 

helyettese; 

Szavazati jogok patthelyzet esetén 

Végrehajtó tanács 

24 ügyvezető igazgató, 5 

képviseli a legnagyobb 

tagokat, 19 lesz a 

következő 

"választott"; 

Súlyozott szavazási vagy 

konszenzusos eljárás 

Fejlesztési Bizottság (a Világbankkal 

együtt) 

Ügyvezető igazgatónként egy tag; 

nem súlyozott szavazati joggal. 

Kormányzótanács 

Egy jegybankelnök és 

helyettese a Központi 

Bankból vagy a 

Pénzügyminisztériumból; 

súlyozott szavazás (kvóták). 

Nemzetközi Monetáris és 

Pénzügyi Bizottság 

Ügyvezető igazgatónként egy tag; 

nem súlyozott szavazati joggal. 

Tagország 

Az alapszabály nem 

határozza meg a kormány és 

az illetékes ügyvezető 

igazgató vagy a 

Kormányzó 

A személyzeti vezetőket az 

ügyvezető igazgató nevezi ki; 

az amerikai egyetemeken 

szerzett PhD-k dominálnak. 

 

Az IMFC kiemelkedő szerepet tölt be a politikaformálásban, különösen 

azóta, hogy az ázsiai válság nyomán hivatalossá vált a szerepe. Az 

irányító testületeken belül a kvótaszabály miatt létezik a formális 

(országos) hierarchia, valamint az informális aszimmetria az ED-irodák 

mérete és minősége miatt. 

 
4. ábra: Az IMF döntéshozó szervei és technokrata jellemzői 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

A személyzet alapvető gazdasági orientációja (felvétel és IMF-intézetek) 

intézményesített reproduktív alapot biztosít az Alap technokrata 

jellegének. Különösen neoklasszikus jellegének köszönhetően a 

személyzet a közgazdaságtanról alkotott, tudományosan megalapozott 

képet közvetít a külvilág felé. A vezetési struktúra viszont néha inkább 

politikai irányultságú, ezért vannak félreértések és feszültségek a 

személyzet és a vezetés között. 
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(vö. Leiteritz 2004). Végső soron azonban a fent leírt sajátos szervezeti 

struktúra miatt a szakpolitikai döntésekről elsősorban az irányító 

testületek (IMFC és az igazgatótanács) tárgyalnak. A személyzet 

befolyása a politika kezdeményezésére nagyon korlátozott, és 

mozgástere a politika megfogalmazására korlátozódik (különösen a PDR 

és a Jogi Osztály fontos döntéshozó szervek). 

 

2.2 Aszimmetrikus kvótarendszer és konszenzus elve 

 
A tagországok szavazati súlyát a Kormányzótanácsban az úgynevezett 

kvóta alapján határozzák meg. A kontingens összegét elsősorban az 

adott ország gazdasági ereje és külkereskedelmi integrációja alapján 

számítják ki. A kvóta határozza meg a pénzügyi kötelezettségek 

(jegyzés) összegét, a szavazati jogokat és a tagország lehívási 

potenciálját, azaz azt, hogy mennyi devizát szerezhet be az IMF-től saját 

valutájáért cserébe. Meghatározza továbbá a különleges lehívási jogok 

(SDR) elosztásában való részesedést. Az SDR az IMF saját 

értékegységét jelenti, amelyet 1972-ben vezettek be számviteli és 

számítási egységként.12 

A kontingensek meghatározásakor bizonyos gazdasági mutatókat 

használnak a kontingenskülönbözet kiszámításához. A megfelelő 

hozzájárulást az úgynevezett öt kvótaformula alapján számítják ki (IMF 

2001a: 57). A kontingenskülönbözet a nemzeti jövedelem, a 

devizatartalékok, az export, az import és az export ingadozásának 

összetevőiből adódik. Az 1960-as évek elejéig az arányt az úgynevezett 

Bretton Woods-i képlet alapján számították ki, amelyben a nemzeti 

jövedelmet viszonylag nagymértékben figyelembe vették. A négy 

további képlet hozzáadása növelte a kereskedelem és az export 

változékonyságának súlyát - a kvótarendszer jelentősen befolyásolta a 

szavazatok eloszlását, és így az Igazgatótanácson belüli erőviszonyokat: 

"A Bretton Woods-i képlet [...] általában a nagy gazdaságoknak 

kedvezett, míg a további négy képlet a kisebb, nyitottabb gazdaságok 

számára a Bretton Woods-i képletnél magasabb kvótákat 

eredményezett". (Ibid.: 56; kritikusan: Buira 2003) Miután ezeket a 

gazdasági súlyokat összevetették az összehasonlítható gazdaságok 

súlyaival, az Igazgatóság közreműködésével megállapítják a kvótát, 

amelyről a taggal megállapodnak, és a Kormányzótanács elé terjesztik 

szavazásra. Az alap 

 

12 Árfolyam 2004.08.02-án: SDR 1= USA-dollár1,46088; 1USA-dollár = 

SDR 0,684518; SDR-kamatláb = 1,91 százalék (IMF honlap). 
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kötelezettséget vállalt a kvótaszerkezet legalább ötévente történő 

általános felülvizsgálatára. Az egyes tagok jegyzési kötelezettsége a 

kvótájuknak megfelelő összegnek felel meg.13 

Minden tagország 250 alapszavazattal és minden 100 000 SDR-

egység után egy további szavazattal rendelkezik (a megállapodás 

alapszabálya, XVIII. cikk, 2. szakasz [b]). Következésképpen a nagy 

iparosodott országok rendelkeznek a legtöbb szavazati joggal: A 

legnagyobb részvényes az USA (17,14 százalék, ami körülbelül 37,2 

milliárd SDR-nek vagy 55,3 milliárd USD-nek felel meg). Ez blokkoló 

kisebbséget biztosít számukra azokon a szavazásokon, amelyeken a 

szavazatok 85 százalékára van szükség (ez a helyzet például a kvóták 

felülvizsgálatakor). A 184 tagország közül a legkisebb részvényes Palau 

3,1 millió SDR (= 4,6 millió USA-dollár vagy 0,01 százalék) kvótával. 

Németország kvótája 6,01 százalék, a második legnagyobb részvényes 

Japáné 6,15 százalék, Angliáé és Franciaországé egyenként 4,96 

százalék, Dél-Koreáé 0,76 százalék, és így tovább. 

Az EU vagy az Európai Központi Bank (EKB) nem az IMF 

szereplője. Az EKB csak megfigyelői státusszal rendelkezik az IMF 

szerveiben, mivel az alapszabály szerint csak államok válhatnak az IMF 

tagjává, és tarthatnak igényt teljes jogú tagsági jogokra. Nyugat-Európa 

együttesen a szavazati jogok 36,3 százalékával (és nyolc ügyvezető 

igazgatóval) rendelkezne. A G-7 csoport legnagyobb iparosodott 

országai a szavazati jogok 47,7 százalékával rendelkeznek (Svájccal 

együtt: 50,34 százalék). A kvóták teljes összege 2003 végén 316 milliárd 

dollár volt, a fennálló hitelek összege 107 milliárd dollár volt, 87 ország 

között elosztva (IMF honlap). 

Az IMF irányítási rendszerében a hitelező és az adós országok 

közötti intézményesített aszimmetria szembetűnő, és mindig is a fejlődő 

és feltörekvő országok kritikájának célpontja volt, míg a nagy 

iparosodott országok ezt mindig is megfelelőnek tartották, mivel a 

legnagyobb befolyást a legtöbb hozzájárulást fizető országoknak 

biztosítja. Végül is ők vállalnák a globális pénzügyi piacok 

likviditásának és stabilitásának fenntartásáért viselt felelősség nagy 

részét is (vö. Guitian 1992). Maga az Alap is a kvóta szigorúan technikai 

jellegére hivatkozott (vö. IMF 2001a; Po- 
 

13 A kvóta egynegyedét eredetileg aranyban, a többit helyi valutában kellett 

volna kifizetni. Az IMF alapokmányának második módosítása 1969-ben 

megszüntette az aranyra vonatkozó rendelkezést, és az aranybetéteket 

SDR-ekkel helyettesítette. A Kormányzótanács a jegyzési díj 25 

százalékának befizetésére saját pénznemét vagy az IMF által kijelölt más 

konvertibilis pénznemet is engedélyezhet. Az előfizetés helyi valutában 

fizetendő része biztosítható váltók letétbe helyezésével mindaddig, amíg 

az IMF-nek nincs szüksége a helyi valutára a hitelezési tranzakciókhoz 

(IMF 2001a: 47-72). 



A WASHINGTONI KONSZENZUS MEGSZERVEZÉSE 

86 

 

 

 

lak 1991). A fejlődő és feltörekvő országok mindenekelőtt azt 

kifogásolták, hogy ez az aszimmetria idővel strukturálisan kibővült. Bár 

a 250 alapszavazat alapelosztása garantálja, hogy a kisebb tagországok 

is szavazati joggal rendelkeznek az alapban, ez az alapelv a 

kvótaemelések következtében egyre inkább aláásásra került: 

 
"[...] a kvóták azóta [1944] bekövetkezett közel 37-szeres növekedésével az 

alapszavazatok aránya 11,3 százalékról 2,1 százalékra csökkent, annak 

ellenére, hogy az IMF taglétszáma megnégyszereződött. Ez jelentősen eltolta 

az erőviszonyokat a nagy kvótájú országok javára, távolabb az IMF 

Alapokmányában szereplő kompromisszumos megállapodástól, amely a kis 

országok döntéshozatalban való részvételét kívánta védeni. [...] Ennek 

eredményeként ma a kvóták [...] gyakorlatilag az egyedüli meghatározó 

tényezői a szavazati jognak, és az alapszavazatoknak csekély jelentősége 

van." (Buira 2003: 15) 

 
1999-ben az IMF a fejlődő és feltörekvő országok részéről az 

iparosodott országok aránytalan súlyozásával és egyidejűleg a 

kvótarendszer által történő marginalizálásával kapcsolatos növekvő 

kritikákra reagálva független szakértői csoportot hozott létre a 

kvótaformula megfelelőségének vizsgálatára (Quota Formula Review 

Group, QFRG) (IMF 2001h). A csoport ajánlása elsősorban a képlet 

egyszerűsítésére és a tőkeáramlások szerepének fokozottabb 

figyelembevételére összpontosított. Az IMF saját számításai szerint 

azonban az új formula a szavazati részesedések további koncentrációját 

eredményezné az iparosodott országokban (IMF 2001g). A kvóták 

felülvizsgálati folyamatát az IMFC a 2001 szeptemberében Prágában 

tartott éves konferencián ismét támogatta; a folyamat eddig nem vezetett 

eredményre, ezért nem kezeljük kifejezetten a reform szempontjaként. 

Összefoglalva, a kvóta jelentősége három szempontból fontos. 

tások: Először is, ez egy monetáris tartalék a tagországok betétek 

formájában; másodszor, ez határozza meg azokat az összegeket, 

amelyeket a tagok az IMF-től kölcsönözhetnek; harmadszor, ez 

határozza meg formálisan egy ország szavazati súlyát a 

kormányzótanácsban. Ebben a tekintetben a kvóta a globális gazdasági 

rendszer strukturális aszimmetriájának intézményesített megvalósulása, 

az USA vétóhatalmi státuszának különleges rögzítésével. A kvóta 

azonban csak akkor játszik szerepet, ha hivatalos szavazásra kerül sor, 

ami az Alapban ritkán fordul elő (vö. Driscoll 1998; van Houtven 2002). 
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Rendszerint, különösen az Igazgatóság napi ügyeiben, nem tartanak 

formális szavazást, hanem a konszenzusos eljárást követik: "[...] az 

Igazgatóság ritkán hoz döntéseket formális szavazás alapján; a legtöbb 

döntés inkább a tagok konszenzusán alapul, és egyhangúlag 

támogatják". (IMF 2001g: 14) A gyakorlatban az ügyvezető igazgatóra 

van bízva, hogy meghatározza az igazgatótanács nagy többségét, ami 

végső soron elegendő a konszenzusos döntéshozatalhoz. A konszenzus 

elve jelentősen hozzájárul az Igazgatóságon belüli befolyás 

informálisabbá tételéhez.14 Az ügyvezető igazgatókra elvileg nem 

vonatkozik határidő, amelyen belül álláspontot kell előterjeszteniük, és 

ebben az összefüggésben az egyes igazgatók befolyása a döntéshozatali 

folyamatra meghaladhatja, vagy akár el is maradhat a mögöttes hatalmi 

kvóták mögött. Az Alap szerint az igazgatótanácsban való 

befolyásgyakorlás szempontjából különösen fontos a saját technikai 

szakértelem, a meggyőzőerő, a diplomácia, az időérzék és az IMF-hez 

való tartozás hossza (vö. ibid.). 

A konszenzus elve különösen fontos az országcsoportok 
szempontjából. 

(választókerületek) problematikus, mert ha egy ügyvezető igazgató 

egynél több országot képvisel (mint a kétharmad esetében), akkor a 

konszenzus elvét tovább bonyolítja az a tény, hogy a kormányok nem 

határozhatják meg, mi történik valójában a nevükben. Az Alap formális 

döntéshozatali struktúrái nem fedhetik el azt a tényt, hogy a 

gyakorlatban a keret mindig is teret engedett a diszkrecionális 

döntéseknek, és ez az idő múlásával növekedett. A rögzített szabályok és 

az Igazgatóság mérlegelési jogkörének egyensúlya döntő hatással van az 

Alap legitimitására (vö. White 2002: 37). 

Az IMF ázsiai válságot követő válságának egyik fő oka az volt, hogy 

a szabályok által vezérelt (technokrata) cselekvés rovására megnőtt a 

diszkrecionális döntések száma, ami viszont szorosan összefüggött a 

nemzetközi pénzügyi piacok szerkezeti változásával. Az IMF működési 

területének változásai és a rendszer fokozottan válságos jellege aláásta a 

szervezet technokrata irányítási képességét, ami azt jelentette, hogy 

tevékenységei egyre inkább átpolitizálódtak. 

 

14 A reformelemzést jelentősen megnehezíti, hogy az igazgatótanácsi 

ülések közzétételére nincs kötelezettség. Az archív anyagokat elvileg 

csak öt év elteltével teszik hozzáférhetővé a nyilvánosság számára, és az 

igazgatótanácsi ülések úgynevezett jegyzőkönyvei évekig20 zár alatt 

maradnak. Emellett egyre több az olyan informális igazgatósági ülés, 

amelyet egyáltalán nem dokumentálnak (van Houtven 2002: 25f.). 
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3. Strukturál is változás az 

IMF tevékenységi 

területén  

 
Az IMF tevékenységi köre jelentősen megváltozott 1944-es 

megalapítása óta, és az Alap egy sor reformmal reagált, amelyek 

kodifikálták új szerepét a Bretton Woods utáni rendszerben. Ez viszont 

hozzájárult a további strukturális változásokhoz. A következő részben a 

strukturális változást és az IMF erre adott reakcióit tárgyaljuk 

részletesebben azzal a céllal, hogy kifejtsük a Valutaalap feszült 

helyzetét a mai rendszerben, és ezáltal a közelmúlt reformdiskurzusát. 

Az IMF működési területén a legszembetűnőbb változásokat a 

rögzített árfolyamok Bretton Woods-i rendszerének 1971 és 1973 

közötti összeomlása, a latin-amerikai adósságválság és a pénzügyi 

piacok új fejleményei jelentették az 1990-es években (globális 

pénzügyek). E változások során az IMF újradefiniálta a globális 

pénzügyi rendszerben betöltött szerepét, és egyrészt a washingtoni 

konszenzus szervezeteként alakult ki, amely a neoliberális politikát a 

fejlődő és feltörekvő országokba is eljuttatta. Másrészt válságkezelő 

szervezetté fejlődött, amely különböző feltörekvő országok deviza- és 

pénzügyi válságaiba keveredett nagy pénzügyi csomagokkal. E kettős 

szerep ambivalenciája először a latin-amerikai adósságválságban vált 

nyilvánvalóvá - végül az ázsiai válság következtében az Alap 

legsúlyosabb egzisztenciális válságához vezetett a Bretton Woods-i 

rendszer összeomlása óta. A következő részben a nemzetközi pénzügyi 

piacok szerkezeti változását (amelyben maga az IMF is részt vett) 

mutatjuk be, és az IMF szerepkeresését elemezzük a globális pénzügyi 

rendszerben a szuverén adósok és a magánhitelezők közötti új szereplői 

konstellációk összefüggésében. 

 

3.1 Az IMF egzisztenciális válsága a Bretton Woods utáni 
rendszerben 

 
A Bretton Woods-i korszakban az Alap azt állíthatta magáról, hogy 

globális szempontból szabályozza a monetáris rendszert. Az 

árfolyamokat a dollárhoz, a dollárt pedig az aranyhoz kötötték. A 

rögzített árfolyamrendszer minden ország számára egyértelmű 

szabályalapú korlátozást jelentett, ami a két világháború közötti 

tapasztalatok és a nemzetközi tőkeáramlással szembeni bizalmatlanság 

hátterében érthetővé válik (vö. Helleiner 1993: 22f.). Ebben a 

rendszerben a tőkekontroll alkalmazása elengedhetetlen volt a paritás 

fenntartásához. A "beágyazott liberalizmusban" a 
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Ezeket az intervencionista jóléti állam monetáris és fiskális 

autonómiájának fenntartása érdekében kényszerítő szükségszerűségnek 

tekintették (vö. Ruggie 1982). A tőkekontroll és a rögzített árfolyamok 

kombinációja a nemzeti pénzügyi központok protekcionista, bár stabil 

struktúrájának bizonyult (vö. Guttmann 1994: 119-136). 

Mivel minden fontosabb valuta a dollárhoz volt kötve, az USA 

monetáris és fiskális politikája központi szerepet játszott a globális 

likviditási kérdésekben. A Bretton Woods-i rendszer kezdetén az európai 

országok hatalmas tőkeigénye miatt széles körben támogatták az USA 

expanzív monetáris politikáját vagy a Marshall-terv keretében történő 

közvetlen tőketranszfert. Ez megkönnyítette a tőkemozgások 

ellenőrzésének lazítását Európában az 1960-as években. Idővel azonban 

ez a politika problémássá vált, mivel a dollárállományt továbbra is 

aranyra kellett váltani: minél inkább meghaladta a dollárkínálat az 

aranykínálatot, annál kisebb volt a bizalom az árfolyamrendszer iránt. 

Az 1960-as években ezért intézkedéseket hoztak a dollár pozíciójának 

biztosítására. A legfontosabb központi bankok közötti fokozott 

együttműködés mellett a legnagyobb hitelező országok (G-10) külön 

hitelkeretet, az Általános Hitelszerződést (General Agreement to 

Borrow, GAB) hozták létre az IMF számára arra az esetre, ha a 

dollárkínálat nem lenne elegendő (vö. Eichengreen 1996). Azóta a GAB 

az Alap refinanszírozási eszköze.15 

A GAB-nál fontosabb volt azonban egy saját tulajdonú 

Az IMF saját valutájának létrehozása a már említett különleges lehívási 

jogok (SDR) formájában (vö. Boughton 2001; Mussa et al. 1996; IMF 

2001a). Az SDR-ek létrehozásának hátterében az úgynevezett Triffin-

dilemma állt, amely szerint az amerikai dollár alapvetően dilemmában 

van tartalékvaluta funkciójával (Triffin 1964; lásd még: Triffin 1964). 

 

15 A GAB-ról és a különleges lehívási jogról szóló tárgyalások az amerikai 

kormányzat és az európai kormányok közötti hatalmi harcban zajlottak. 

Miután a legtöbb európai ország adósból hitelezővé vált, érdekükben állt 

az alap likviditásának ellenőrzése. Bár az IMF akkori vezérigazgatója, 

Pierre-Paul Schweitzer emlékeztette az európaiakat, hogy a jövőben is 

szükségük lehet az IMF-forrásokra, az új IMF-refinanszírozási 

mechanizmusba mégis beépítették az ellenőrzési mechanizmust a G10-ek 

vétójogának formájában. A fejlődő országok elégedetlensége a G-10 új 

dominanciájával az IMF-ben végül saját érdekegyeztető fórumok 

létrehozásához vezetett a G-24 és az UNCTAD formájában (vö. 

Ferguson 1988; James 1996; további részletekért lásd a III. fejezetet). 
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4. lábjegyzet ebben az árucsoportban). Az USA ugyanis csak az 

amerikai fizetési mérleghiány-politikával tudta ellátni a világ többi 

részét a szükséges finanszírozási és tartalék dollárokkal. Hosszabb távon 

azonban ez aláásná az amerikai dollárba vetett bizalmat, és ezáltal a 

tartalékvaluta tartalékfunkcióját. Ami az SDR szerepét illeti, meg kell 

jegyezni, hogy az USA-dollár továbbra is központi világpénz státusza 

miatt nem volt valódi világpénz funkciója a keynesi banktól megszokott 

módon.16 Az új világvalutáról, az SDR-ről az 1967-es éves ülésen 

született megállapodás, amelyet két évvel később az IMF 

alapszabályának megfelelő kiterjesztésével vezettek be. A második 

újítás, amelyet ebben az első módosításban rögzítettek, az infláció 

elkerülésének felvétele volt az IMF célkitűzései közé, ami központi 

monetarista pillanatot jelentett. Az inflációs ráta így az Alap implicit 

teljesítménykritériumává vált (vö. Polak 1991: 32f.). 

Végül az SDR létrehozásával sikerült megakadályozni az SDR 
összeomlását. 

Bretton Woods-i rendszer az 1970-es évek elején. Ennek fő oka az USA 

monetáris politikája volt, amely az ún. eurodollár-piac kialakulásához 

vezetett (ráadásul Bretton Woods összeomlása a gazdasági felzárkózási 

folyamatokkal összefüggésben történt, különösen Japánban és a BRD-

ben): az amerikai ipar nemzetközivé válása, valamint az új európai és 

ázsiai exportországok a nemzetközi hitelkapcsolatok bővüléséhez 

vezettek, ami elsősorban az eurodollár-piacok növekedésén keresztül 

történt (vö. Brenner 1998). Kennedy és Johnson amerikai elnökök a 

világkereskedelem liberalizálását szorgalmazták, és ezzel az amerikai 

gazdaságot a világgazdaság középpontjába helyezték. 
 

16 Amint Scherrer az amerikai politikáról szóló tanulmányában kimutatta, a 

Kennedy- és a Johnson-kormány a fizetési mérleg válságát követően az 

IMF megerősítésére és "a nemzetközi monetáris rend keynesi ihletésű 

reformjára" törekedett (1999: 169). Először az IMF fizetési mérleg 

támogatásra szánt forrásainak növelését szorgalmazták, hogy az USA 

fizetési mérleghiányának csökkenésével összefüggésben elegendő 

likviditást biztosítsanak a világkereskedelem számára. Ezért kijelentették, 

hogy "1965készen állnak a nemzetközi monetáris rend átfogóbb 

reformjára, és tervet terjesztettek elő egy mesterséges tartalékeszköz 

létrehozására az amerikai dollár mellett". Az amerikai kormány azonban 

nem volt hajlandó elfogadni az SDR-t az amerikai dollár 

helyettesítőjeként, hanem csak kiegészítő médiumként: "Triffinnel 

ellentétben azonban a Johnson-kormányzat nem akarta teljesen feladni az 

amerikai dollár tartalékvaluta funkcióját, ezért az IMF különleges lehívási 

jogait az amerikai dollárral párhuzamos valutaközegként támogatta" 

(Ibid.: 177). (Ibid.: 177) Így Guttmann szerint a Bretton Woods-i 

rendszer összeomlása után1972, az USA vétójogát használta fel az IMF-

ben, hogy megakadályozza az SDR kiterjesztését (Guttmann 1994: 146).  
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Az amerikai kormány állami felügyelet alá helyezte az amerikai 

határokon átnyúló tőkemozgásokat, ami kezdetben megakadályozta a 

globális tőkepiac kialakulását. A nemzetközi tőke kitérő reakciója erre a 

politikára azonban végül a tőkepiac felgyorsult liberalizációjához 

vezetett: a finanszírozás forrása New Yorkból Londonba helyeződött át, 

ami az eurodollár-piac kialakulásához vezetett (vö. Scherrer 1999: 183f.; 

Guttmann 1994: 141).17 

Az 1960-as évek közepén a D-márka két kényszerű árfolyam-

kiigazítása ellenére az USA fizetési mérlegének problémáját nem 

sikerült ellenőrzés alá vonni, ezért továbbra is hatalmas tőkeáramlás 

folyt az USA-ból Németországba és Japánba. Az USA azonban 

elutasított minden felelősséget ezért a fejleményért: "Ez a mi valutánk, 

de a ti problémátok", ahogy Nixon pénzügyminisztere, John Connolly 

mondta (f. in White 2002: 59). A csökkenő amerikai aranykészletek és a 

masszív tőkekivitel robbanásszerű keveréke egyre inkább veszélyeztette 

az amerikai dollár külső stabilitását. A Nixon elnök vezette amerikai 

kormány azonban fenntartotta a nemzeti orientációjú expanzív monetáris 

és fiskális politikáját (vö. Scherrer 1999: 185; Guttmann 1994: 142). 

A dollárárfolyam elvesztette az arany-dollár paritás 

fenntarthatóságába vetett bizalmat (35 dollár/uncia arany), és az 

amerikai dollár elleni spekulatív támadások növekedéséhez vezetett. Az 

ebből eredő leértékelési nyomást az amerikai ipari termelés relatív 

visszaesése tovább fokozta. Pierre-Paul Schweitzer megpróbálta 

meggyőzni Connallyt, hogy emelje a kamatlábakat az USA-ból való 

tőkekiáramlás megfékezése érdekében, de a negatív külkereskedelmi 

mérlegadatok és Nixon Új Gazdaság Programja végül is ahhoz a 

döntéshez vezetett, hogy (1971. aug. 15-én) átmenetileg felfüggesztették 

az amerikai dollár aranyra válthatóságát (Scherrer 1999: 202f.). A 

központi gazdaságok közötti fizetésimérleg-egyenlőtlenségek azonban 

tovább fokozták a spekulatív tőkemozgásokat, és az arany 

beválthatóságának egyoldalú megszüntetésével a többi központi bank 

beszüntette az árfolyam USA-dollárral szembeni fenntartására irányuló 

intervencióit. Az újbóli újjáélesztési kísérletek után a Bretton Woods-i 

rögzített árfolyamrendszer végül az év folyamán végleg 

összeomlott,1973 és helyébe egy új árfolyamrendszer lépett. 

 

17 Elméletileg az eurodollár-piac "a származási országon kívüli valutában 

lebonyolított mindenféle pénzügyi tranzakció piaca" (Storck 1998: 7). 

Mivel a származási országon kívüli valutákkal való kereskedés 

gyakorlata először az amerikai dollárral alakult ki brit földön az 1950-es 

évek végén, az europiac eurodollár-piacként alakult ki (vö. Helleiner 

1994: 83ff.). 
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rugalmas árfolyamok rendszere (vö. Herr 1992: 311ff.; Hellei- ner 1994: 

102ff.). Az USA belpolitikáját tekintve a Bretton Woods-i rendszer 

elhagyását végül Connally utódja, George Shultz szilárdította meg. A 

tőkekontroll eltörlésére, a bér-árkontroll és a szabad árfolyamok 

lazítására, és így a devizaintervenció megszüntetésére irányuló 

programja indította el a monetarista fordulatot az 1980-as években (vö. 

Scherrer 1999: 206).18 

A Bretton Woods 1970-es évekbeli összeomlásával kialakult szabad 

árfolyamrendszerrel az IMF egzisztenciális válságba került, mivel 

elveszítette létjogosultságát, amikor megszűnt a tulajdonképpeni fő 

feladata, hogy segítséget nyújtson a rögzített árfolyamokon fennálló 

fizetési mérleg nehézségei esetén. Az intézményi újradefiniálás miatt az 

árfolyamkérdésre későn, 1978-ban reagáltak az Alapokmány második 

módosításával, amely a tagállamok számára biztosította a saját 

árfolyamrendszerük meghatározásának szabadságát. Ez az újítás 

alapvetően csak az 1970-es évek változásainak rögzítése volt. 

Az Alap most kezdte alkalmazni a megállapodás IV. cikkét, hogy 

fokozza a tagországok felügyeletét a szabad árfolyamok stabilizálásának 

elősegítése érdekében (lásd az 1. ábrát: az IMF megállapodás I. és IV. 

cikke). Ily módon egyre mélyebbre hatolt a tagországok nemzeti ügyeibe 

(vö. Guitian 1992; Pauly 1997). Másrészt az IMF-nek - jogai szerint - 

hivatalosan kevesebb befolyása volt a tagországokban. Az a tény 

azonban, hogy az árfolyam-ingadozások jelentős koordinációs 

problémákkal jártak, amelyek nagy költségekkel jártak együtt, lehetővé 

tette az Alap számára, hogy igazolja az általa szükségesnek tartott 

beavatkozást. A koordináció tartós kudarca és az IMF bizonytalan 

szerepe miatt a nagy ipari országok új utakat kerestek, és a G-7-ben 

egyesültek, vagy a G-7-hez folyamodtak. 

 

18 A szabad árfolyamok rendszere iránti érdeklődés csak az idők folyamán 

alakult ki: "A neoliberális közgazdászok, például Milton Friedman és 

Gottfried Haberle által javasolt megoldás, a rugalmas árfolyamok 

rendszerére való áttérés nem talált támogatókra a Kennedy- és Johnson-

kormányok meghatározó monetáris politikai szereplői között" - Scherrer 

(1999: 174) szerint. A központi szereplők inkább ragaszkodni akartak 

Bretton Woodshoz: "[...] az USA monetáris politikájának központi 

szereplői az években és nem 1969osztották1970 Haber- ler preferenciáját 

a rugalmas árfolyamok iránt. Ezért nem valószínű, hogy tudatosan 

követték volna Haberler forgatókönyvét. És mégis nagyrészt a terv 

szerint hajtották végre" (ibid.: 197), amit Scherrer a világpiac-orientált 

tőkerészlet hegemón hatalmának tulajdonít. 
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OECD, hogy összehangoltan befolyásolni tudják az 

árfolyamváltozásokat. 

Az 1970-es évek másik fontos eseménye az olajársokk volt, amely 

jelentősen megnövelte az euró-dollárpiacokra irányuló tőkeáramlást, és 

lehetővé tette az iparosodott országok számára, hogy olcsón 

finanszírozzák fizetési mérleghiányukat anélkül, hogy az Alaphoz kellett 

volna fordulniuk (vö. Guttmann 1994: 145). Ennek következtében az 

IMF szerepe a nemzetközi likviditás szabályozásában aláásta magát, 

ahogyan az Alap ügyfélköre is hitelező és adós országokra oszlott; a 

feltörekvő piaci országok voltak az egyetlenek, amelyek 

hitelképességüktől függően ingadoztak a két csoport között. Az 

olajválság nagy finanszírozási igényt teremtett az olajat importáló 

országok számára. Míg az iparosodott és a feltörekvő országok 

hozzáférhettek a bankhitelekhez (a petrodollárok újrahasznosítása), a 

rosszabb hitelminősítésű országok az IMF-hez folyamodtak. Erre 

válaszul az Alap 1974. szeptember 13-án létrehozta a kibővített 

alapkeretet (EFF), amely lehetővé tette a hosszabb távú hitelnyújtást. 

Néhány héttel később (1974. október 2-án) megalakult a már említett 

ideiglenes bizottság (de Vries 1987). 

E fejlődés során a feltételrendszer, azaz a feltételrendszerek 

az IMF-hitelhez kapcsolódó feltételek kibővültek. A feltételrendszer 

például kibővült a költségvetési politika és az élelmiszertámogatások 

területén. Ez a tendencia a kiegészítő finanszírozási eszköz 1977-es 

létrehozásával folytatódott. A feltételek szigorodtak az iparosodott 

országokban a kezdődő monetarista fordulat során, amelynek 

középpontjában az infláció elleni küzdelem állt, és így a hitelfeltételek 

formájában a fejlődő és feltörekvő országokba is átkerült. Politikai 

szempontból a feltételességre szocializmusellenes eszközként 

tekintettek, amely marginalizálta az elosztási kérdéseket és aláásta az 

állam szerepét a gazdaságban. Ez a gyakorlat jelentős kritikákat váltott 

ki az IMF-fel szemben. A tiltakozásokra válaszul az Alap felülvizsgálta 

eszközeit, és 1979-ben közzétette a feltételességre vonatkozó 

iránymutatásokat, amelynek nyomán a feltételek csökkentek. A latin-

amerikai adósságválság során azonban az IMF - az irányelvekkel 

ellentétben - tovább bővítette beavatkozását a nemzeti politikába (vö. 

Polak 1991: 53f.). Ez politikailag azért volt lehetséges, mert a fejlődő és 

feltörekvő országok rendkívül eladósodtak. Az 1979-es második 

olajsokkot tehát kiigazítással, nem pedig további finanszírozással 

kezelték. Az eredmény magas kamatlábak, amelyek megdrágították a 

hitelfelvételt, és recesszió lett. 
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A latin-amerikai országok fizetési nehézségekbe kerültek, és 1982-ben 

kitört az adósságválság.19 

 

3.2 A washingtoni konszenzus áttörése 

az adósságválságban 

 
Latin-amerikai szerepvállalása révén az IMF alapvetően részt vett az 

adósságátütemezési kérdésekben, és központi közvetítői szerepet töltött 

be a hitelezők és az adósok között. Ezzel maga is jelentős hitelező volt, 

és a feltételrendszer révén biztosította a strukturális kiigazításokat a 

válságban lévő országokban. A latin-amerikai adósságátütemezés 

szükségessége miatt úgynevezett hitelezői klubok alakultak, amelyek az 

iparosodott országok szuverén (Párizsi Klub) és magánhitelezőit 

(Londoni Klub) képviselik.20 Ezek azonban politikailag nem voltak 

abban a helyzetben, hogy kötelező intézkedéseket írjanak elő az adós 

országoknak az adósságszolgálatra vonatkozóan, ezért az Alapon 

keresztül nyomást gyakoroltak az országokra, és így maga az IMF is 

nagy befolyást szerzett ezekre a folyamatokra. 

A latin-amerikai túladósodás problémájának megoldására alapvetően 

három alternatíva kínálkozott: először is az adósok moratórium 

formájában fizetésképtelennek nyilváníthatták magukat, másodszor az 

adósság egy részét tehermegosztás formájában leírhatták (ún. haircut), 

harmadszor pedig feltételrendszer segítségével megkísérelték az 

országok fizetésképtelenségének helyreállítását (vö. Rieffel 1985: 4). A 

hitelezők számára a legkedvezőtlenebb megoldás az adósságleírás volt 

(ibid.: 10). A 

 

19 Augusztusban a mexikói kormány képtelen volt fizetni az esedékes 

kamatokat, ezért fizetésképtelenné nyilvánította 1982magát, ami a latin-

amerikai adósságválság kezdetét jelentette. Az 1970-es években azonban 

már számos adósságátütemezési programra került sor (vö. Raffer 1999: 

97). 

20 A Párizsi Klub a hitelező kormányok informális csoportja, amely 

rendszeresen találkozik Párizsban a kétoldalú adósságátütemezések 

koordinálása és végrehajtása céljából. Az adós lehet magán- vagy állami 

szervezet. A magánhitelezők kereskedelmi bankok formájában a londoni 

klubban egyesültek. Egyik klub sem rendelkezik rögzített tagsággal vagy 

szervezeti struktúrával. Az IMF képviselője mindig jelen van a Párizsi 

Klub ülésein. A magánhitelezők londoni klubja az IMF nélkül is részt 

vesz a szerkezetátalakításokban. A gyakorlatban azonban a 

magánhitelezők megvárják a megfelelő IMF-programot az adósság 

átütemezése előtt, abban a reményben, hogy az IMF-forrásokból 

visszafizetik a fennálló magánadósságot (vö. Rieffel 1985: 22). 
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A Párizsi Klub célja az volt, hogy csak annyi adósságot strukturáljon át, 

amennyi feltétlenül szükséges az IMF-programok végrehajtásának 

támogatásához. 

A nagy szuverén adósok fizetéseinek felfüggesztését a Latin-

Amerikában, különösen Mexikóban nagymértékben érintett amerikai 

bankok összeomlásától való félelem követte. Az ennek eredményeként 

megtárgyalt országos átütemezési megállapodások elsősorban az adós 

országok kamatfizetéseinek újraélesztését és a hitelező bankok egyre 

súlyosbodó hitelválságának ellensúlyozását célozták (vö. Storck 1998: 

167). Amikor az iparosodott országokban elhárult a visszacsatolás 

veszélye, folytatódott az IMF-hitelek szigorú feltételekhez kötése, amely 

a makrogazdasági stabilizációra irányult, és strukturális kiigazítási 

politikaként (SAP) vált ismertté (Finch 1989). A megfelelő hitelkeretet 

strukturális alkalmazkodási eszköznek (SAF) nevezték el; 1986. március 

27-én indították el Jacques de Larosière ügyvezető igazgató vezetésével. 

1987 decemberében Michel Camdessus (1987. január 16-tól 2000. 

február 14-ig ügyvezető igazgató) vezetésével létrehozták a kibővített 

strukturális alkalmazkodási eszközt (ESAF), hogy forrásokat biztosítson 

a fejlődő országoknak. Ezeknek az országoknak szigorú, hároméves 

strukturális kiigazítási programon kellett átesniük, hogy korrigálják 

fizetési mérlegüket. 

A SAP központi jelentőségű volt a neo- 

klasszikus kínálati oldali közgazdaságtan az IMF-ben (vö. White 2002; 

Killick 1984, 1995) és egy ortodox fejlesztési paradigma, amely 

szabadkereskedelmi, exportorientált volt, és az USA-ban és Nagy-

Britanniában az "Új Jobboldal" (Ronald Reagan és Margret Thatcher) 

felemelkedéséhez kapcsolódott (vö. Toye 1993). Tágabb értelemben a 

SAP az iskolaválság nyomán megfogalmazott washingtoni konszenzus 

végrehajtásaként értelmezhető. Ez foglalta össze az USA hegemón 

neoliberális erőinek politikai programját, amelyet az IMF, a Világbank, 

az amerikai pénzügyminisztérium és a számos washingtoni agytröszt 

közgazdászainak többsége alkotott (vö. Williamson 1999: 2; Peet 2003: 

204f.). Az IMF a konszenzus központi transzmissziós mechanizmusává 

és ellenőrző szervévé vált (vö. Cox 1981). A SAP-ok egyes intézkedései 

megfeleltek ennek a konszenzusnak: 

• A kereslet csökkenése és a kormányzati kiadások csökkentése által 

Költségvetési, monetáris és hitelpolitikák; 
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• árfolyamkorrekció (leértékelés) és az erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának javítása a gazdaság egészében (racionalizálás és 

költséggazdaságtan); 

• a kereskedelmi korlátozások és ellenőrzések lebontása (liberalizáció). 

és az exportösztönzők javítása; 

• a piacok és az árak deregulációja, ami gyakran az alapvető árucikkek 

ártámogatásának megszüntetését is jelentette; 

• Költségvetési megszorítások; 

• az állami vállalatok privatizációja, az államigazgatás intézményi 

reformjai és a termelőszektornak nyújtott állami támogatások 

csökkentése (vö. Williamson 1990; Tetzlaff 1996: 128). 

 
A hosszú távú strukturális kiigazítási programokat azonban nem 

egyszerre hajtották végre, hanem folyamatosan kiigazították, bővítették 

és finomították az adott országok gazdaságpolitikai elitje, valamint az 

IMF és a Világbank tisztviselői közötti konzultációk során. A magas 

adósságszolgálat és a nemzetközi pénzügyi piacokról való tényleges 

kizárás miatt a latin-amerikai adósállamok a következő években egy 

időre nettó tőkeexportőrökké váltak (vö. Müller-Plantenberg 1991). 

Az IMF szerepe alapvetően megváltozott a latin-amerikai 

adósságválságban való részvétele révén: A globális pénzügyi 

kapcsolatok szabályozó ügynökségéből az Alap az adósok és a hitelezők 

közötti közvetítő szerepet töltötte be. Feladata a fejlődő és feltörekvő 

országok fizetőképességének helyreállítása és maga az áthidaló hitelek 

nyújtása volt. Ebben a funkciójában együttműködött a 

(magán)hitelezőkkel, így a (magán)hitelezők és a szervezet között "a 

kölcsönös támogatás kényelmetlen kapcsolata" alakult ki, ahogy Richard 

Peet kifejti: 

 
"A kereskedelmi bankoknak szükségük volt az IMF-re, hogy biztosítsa a 

hitelek visszafizetését, és az IMF ezt az állam által biztosított hitelek 

feltételeként előírt stabilizációs és strukturális kiigazítási intézkedésekkel 

tudta megtenni. A magánbankoktól megtagadott alapvető szerepükért cserébe 

az IMF azt követelte, hogy a kereskedelmi bankok még több pénzzel 

járuljanak hozzá a nemzetközi hitelezéshez. Ezáltal az IMF ismét erősebb 

intézménnyé vált, miközben növelte a kereskedelmi bankok nyereségét [...]." 

(Peet 2003: 75f.) 
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Megállapítható tehát, hogy az adósságválság során szimbiózis alakult ki 

a magánhitelezők és az IMF között. Az IMF nemcsak azt biztosította, 

hogy az államok fizetőképesek maradjanak, hanem arra is kényszerítette 

az adós kormányokat, hogy átvegyék és visszafizessék a 

magánkölcsönöket, hogy a külföldi befektetőknek ne kelljen 

veszteségeket realizálniuk (ibid.: 66). Ezek az átszervezések azonban 

viszonylag sikertelenek maradtak, ezért a magánhitelezők végül szintén 

rájöttek, hogy nem minden adósság visszafizethető. Amikor idősebb 

George Bush republikánus elnök 1989-ben átvette az amerikai 

kormányt, az új pénzügyminiszter, Nicholas Brady bejelentette, hogy az 

adósságválság megoldásának egyetlen járható útja egy önkéntes 

adósságcsökkentési program - az úgynevezett Brady-terv21 - (ibid.: 78f.). 

A magánhitelezőknek Brady-kötvényeket ajánlottak fel, amelyeket 

amerikai államkötvényekkel értékpapírosítottak, cserébe Mexikó 

adósságának részleges elengedéséért. A Brady-terv végül döntő szerepet 

játszott Latin-Amerika adósságválságának leküzdésében. 

Összefoglalva, megállapítható, hogy az IMF a 

A washingtoni konszenzus az adósságválság során strukturális 

kiigazítási szervezetként, közvetítőként és multilaterális hitelezőként 

lépett fel. Azonban mind a hitelező szerepe, mind a washingtoni 

konszenzus átadása a fejlődő és feltörekvő országoknak ambivalens 

jellegű volt. Míg a Bretton Woods-i időszakban az Alap égisze alatt 

végrehajtott kiigazítási intézkedéseket kizárólag az IMF saját forrásaiból 

finanszírozták, és a tárgyalások ezért mindig az adós ország és az IMF 

mint a teljes tagság képviselője között zajlottak, addig az 1980-as évek 

adósságátütemezései során a magántőke-szolgáltatók és az IMF között 

célkonfliktus alakult ki. Egyrészt a bankok megpróbálták maximalizálni 

a nyereségüket és a lehető legalacsonyabb szinten tartani a 

veszteségeiket; másrészt az IMF továbbra is hitelezni akarta a válságban 

lévő országokat. Ezek a hitelek azonban a magánhitelezők 

kivásárlásának (bail-out) lehetőségét jelentették, amivel a hitelek 

elveszítették volna a hosszú távú strukturális kiigazítás eszközeként 

kifejtett tényleges hatásukat. Ez utóbbi azonban kifejezetten 

összhangban állt az Alap szerepének keresésével az összeomlás után. 

 

21 A Brady-terv első alkalommal tartalmazott adósságátütemezési 

megállapodást az amerikai bankok és a latin-amerikai adósok között, 

amelyben a magánpénzintézeteknek le kellett mondaniuk követeléseik 

egy részéről. Az adósságátütemezési megállapodás egyik eleme az 

adósság-részvény swap volt, azaz a külföldi értékpapírok hazai 

állományra történő átváltása. 
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Bretton Woods-i rendszer (vö. Polak 1991). A Brady-terv segítségével 

ez a célkonfliktus egyelőre az IMF strukturális szerepének javára 

oldódott fel. Másrészt az Alap korlátozott forrásai miatt egyáltalán nem 

lett volna képes finanszírozni a latin-amerikai adósságválságot, ezért 

funkciója átalakult a két- és többoldalú hitelezők katalizátor- és 

koordináló szerepének átvételére - a SAP formájában való részvétele a 

(magán)tőkebefektetések jóváhagyásának pecsétjévé vált. 

Az IMF SAP-fókuszának azonban volt egy problémás összetevője is: 

Mivel az Alap pénzügyi mozgástere a világszerte növekvő fizetési 

mérlegproblémákkal szemben nem bővült jelentősen, az IMF-eszközök 

feltételrendszere egyre nagyobb jelentőségre tett szert. A strukturális 

változásokkal olyan (politikai) dinamikát kaptak, amely fokozatosan 

aláásta az Alap technokrata megjelenését (vö. White 2002: 66). Az 

1980-as években végrehajtott két kvótaemelés, azaz az IMF 

finanszírozási alapjának bővítése semmit sem változtatott ezen. 

Különösen az Alap refinanszírozási eszközét kezelte szigorúan a G-10 

(Bird 1995).22 Az 1990-es években a feltételrendszer "politizálásának" 

problémája a számos pénzügyi válsággal összefüggésben tovább 

súlyosbodott. 

 

3.3 Globális pénzügyek és a válság növekvő dinamikája 

 
A globális pénzügyek a nemzetközi pénzügyi piacok fejlődési 

tendenciáit írja le az 1980-as évek óta, de különösen az 1990-es 

években. Ez a kereskedelem és a termelés növekvő nemzetközi 

integrációjára és a pénzügyi kapcsolatok fokozatos nemzetközivé 

válására utal, amely az iparosodott országokban kezdődött. Amikor az 

USA az 1980-as évek elején messzemenő deregulációs intézkedéseket 

hajtott végre, a tőke növekvő mobilitása (kulcsszó: "új technológiák") a 

tőkevonzás érdekében a versenyhelyzet deregulációjának dinamikáját 

indította el. 

 

 

22 Az ideiglenes bizottság 1983 elején megállapodott a kvótaemelésről, és 

miután a Kormányzótanács jóváhagyta az emelést, az ugyanazon év 

decemberében lépett hatályba. 1984 júniusában a GAB kibővült. Az 

1980-as évek végén/az 1990-es évek elején a kvótákat ismét megemelték 

(százalékkal50); júniusban28. a kvótákat SDR milliárdról90,1 SDR 

milliárdra 135,21990emelték (a kvóták kilencedik általános 

felülvizsgálata) (IMF honlap). 
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jóléti államot, amely egyre nagyobb nyomás alatt áll, hogy változtasson 

(vö. Cerny 1993). 

Az eurodollár-piacok növekedési dinamikája és a növekvő 

költségvetési hiányok okozta megnövekedett állami finanszírozási 

szükségletek miatt a többi államra is nyomás nehezedett, hogy 

szabályozási struktúrájukat a külföldi tőke és a külföldi pénzintézetek 

előtt is megnyissák. Az 1980-as és 1990-es évek során az iparosodott 

országokban a dereguláció és a liberalizáció átfogó hulláma zajlott le 

(vö. Helleiner 1994; Swary/Topf 1992; Cerny 1993). Az elmúlt 

évtizedek változásai egy olyan nemzetközi monetáris és pénzügyi 

rendszer kialakulásához vezettek, amelyet szabad árfolyamok és a 

nemzetközi tőkemozgások széles körű liberalizációja jellemez. Egyrészt 

maga az IMF volt e folyamatok mozgatórugója, másrészt a működési 

területét jelentősen megváltoztatta többek között a globális pénzpiaci 

volatilitás növekedése. 

A liberalizáció és a fi- 

pénzügyi piacok egybeesett az 1990-es években (vö. Setton 2003). Ez az 

átalakulás elsősorban a bankszektorban ment végbe, ahol a bankok 

nemzetközivé tették üzleti tevékenységüket, és maguk is intézményi 

befektetőkké váltak, például befektetési alapok vagy fedezeti alapok 

formájában. Ebben az évtizedben egy másik fejlemény az adósság 

értékpapírosítása felé mutató tendencia volt, amelyet viszont az 

államadósságnak a nyolcvanas évek közepe óta tartó erőteljes 

növekedésével összefüggésben kell vizsgálni.23 Ez magyarázza az 

államkötvényekbe történő nemzetközi befektetések növekedését is. A 

harmadik fejlemény a különféle pénzügyi innovációk, a származtatott 

eszközök formájában jelentek meg.24 Ezt a pénzügyi piacokon a 

kamatlábak és az árfolyamok megnövekedett volatilitásának hátterében 

kell értelmezni, ami viszont a devizakapcsolatokban az 1970-es évek óta 

bekövetkezett strukturális változásokat követte. A volatilitás növelte az 

adott pénzügyi eszközökkel szembeni technikai követelményeket: A 

kamatláb-, árfolyam- és árfolyam-ingadozások elleni fedezeti céllal 

számos új kockázatkezelési technika alakult ki a pénzügyi 

derivatívákkal.25 A 
 

23 A G7-ek adósságállománya 1980 és 1996 között 4-ről 10 billió dollár 

fölé emelkedett (Schubert 1997: 194). amerikai dollár (Schubert 1997: 

194). 

24 A pénzügyi derivatívák olyan pénzügyi szerződések, amelyek tárgya egy 

olyan kötelező vagy lehetséges jövőbeli tranzakció, amely olyan 

mögöttes termékekkel kapcsolatos, mint a deviza, részvények, kötvények 

vagy pénzügyi indexek (Marazzi 1999: 67ff.). 

25 1986 és 1990 között a tőzsdén kereskedett származtatott pénzügyi 

eszközök éves volumene alig 600 milliárd dollárról több mint 2 billió 

dollárra nőtt. USA dollár. A tőzsdén kívül forgalmazott pénzügyi 
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A nemzetközivé válás, az értékpapírosítás és a pénzügyi innováció 

folyamatai egymásra épülő és egymástól kölcsönösen függő hatásaik 

révén a pénzügyi piacok mennyiségi és minőségi átalakulását egyaránt 

elősegítették (vö. Huffschmid 1999). 

A globális pénzügyek során az IMF rendszerszintű jelentősége 

tovább változott a tőkeáramlások katalizátorának irányába (vö. 

Masson/Mussa 1995). Ebben a funkciójában azonban egyre inkább a 

végső menedék hitelezőjének szerepére is rákényszerült, válság esetén 

nagy tőkecsomagokkal lépett közbe. Ez volt a helyzet az 1994-es 

mexikói, az 1997/98-as ázsiai, az 1998-as oroszországi, az 1999-es 

brazíliai és a 2001/02-es argentin pénzügyi válságok során is. Az alap 

így "válságtűzoltóságként" működött, bár ez a szerep igen ambivalens 

volt, és végső soron a közelmúlt reformdiskurzusát váltotta ki. A 

probléma először a mexikói válságban vált nyilvánvalóvá, és végül az 

ázsiai válságban csúcsosodott ki. 

A mexikói válság, amelyben egy árfolyamválság súlyos, nemzetközi 

kihatásokkal járó pénzügyi válsággá vált, a monetáris és pénzügyi válság 

új típusa volt.26 Michel Camdessus, az IMF vezérigazgatója "a 21. 

század első pénzügyi válságának" nevezte. Az "új IMF" első válságának 

is tekintették, mivel intenzív vitát váltott ki az IMF hatékonyságáról és 

az IMF lehetőségeiről egy ilyen válság megelőzésére (vö. Mildner/Hesse 

2001; Gruben 2001). Mint minden válságra, a válságra sem volt 

konszenzusos magyarázat; a magyarázatok inkább a nemzeti rossz 

gazdálkodásban való elhelyezkedéstől a válságnak az ország sajátos 

fejlődési modellje miatti elkerülhetetlenségéig terjedtek. Az elemzésnek 

ez a spektruma az ázsiai válságot követően még hangsúlyosabb volt. 

A válságok többek között azért kaptak akkora közfigyelmet, mert 

különösen Mexikót, de az ázsiai válságországokat is az IMF strukturális 

alkalmazkodási politikájának mintatanítványainak tekintették (vö. 

Griffith-Jones 1998: 114). Az országok exportorientáltak, liberalizáltak 

és 

 

Ugyanebben az időszakban az áruk és szolgáltatások kereskedelmének 

500volumene kb3,5. amerikai dollár (Hübner 1998: 44). 

26 A mexikói központi bank decemberben20. 3,47-ről 3,99-re emelte a peso 

1994árfolyamát az amerikai dollárral szemben, ami olyan erős 

tőkemeneküléshez és devizaspekulációhoz vezetett, hogy a mexikói 

központi bank decemberben kénytelen volt elengedni a pesót22.. Néhány 

nap alatt a peso elvesztette értékének csaknem kétharmadát az amerikai 

dollárral szemben (Mosebach 2003: 56). A peso-dollár árfolyam 1995 

márciusában 7,5 pesóra emelkedett. 1995-ben Mexikó gazdasága 

százalékkal7,2 zsugorodott. Az inflációs ráta 35,5 százalék volt (Singh 

1999: 21). 
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és árfolyamuk rögzített volt. Ezenkívül a legtöbb kulcsfontosságú 

makrogazdasági adat (GDP-növekedés, infláció, államháztartási 

egyenleg) nem mutatta a bruttó egyensúlyhiány jeleit. Az országok 

gyenge pontja mindig is az volt, hogy magas volt a rövid lejáratú, 

amerikai dollárban fennálló adósságállományuk. Mexikó a folyó fizetési 

mérleg hiányát szinte kizárólag a portfóliótőke beáramlásával 

finanszírozta, amely a kilencvenes évek elején a Mexikóba irányuló 

teljes tőkebeáramlás akár 90 százalékát is kitette (vö. Mosebach 2003: 

61). 

A mexikói válság kitörését végül a kereskedelmi feltételek romlása 

kísérte, ami többek között a peso dollárhoz való (1988 óta tartó) 

árfolyam-kötöttségének volt betudható. 1994 második negyedévében 

történt az első nagyobb portfóliótőkekivonás Mexikóból, amely az 

ugyanezen év harmadik negyedévében bekövetkezett fellendülés után a 

negyedik negyedévben ismét megindult, és végül a peso válságban 

végződött (vö. Boris 1996: 230; Griffith-Jones 1998: 122f.). A 

valutaválság bankválságot idézett elő, ami likviditási és gazdasági 

válságot eredményezett, súlyos növekedési visszaeséssel (vö. Boris 

1996). 

Csak az IMF és az amerikai kormány 52 milliárd dolláros 

mentőcsomagja akadályozta meg Mexikó fizetésképtelenségét. Az IMF 

története eddigi legnagyobb, 17,8 milliárd dolláros hitelét nyújtotta. Az 

USA további 20 milliárd dollárral járult hozzá kétoldalúan. A 

fennmaradó összeget más multilaterális pénzügyi szervezetektől 

származó kölcsönökből biztosították. Ez a hitelezési gyakorlat megfelelt 

a magánbefektetők megmentésének, akiknek így a válság ellenére kevés 

veszteséget kellett realizálniuk. Az IMF és az USA által nyújtott 

mentőcsomagot egy esetleges új latin-amerikai adósságválság hátterében 

kellett értelmezni, de a nemrégiben megkötött Észak-amerikai 

Szabadkereskedelmi Megállapodás (NAFTA), a nagymértékű pénzügyi 

kölcsönös függőség és az USA gazdaságára gyakorolt lehetséges 

hatások összefüggésében is. Az IMF az 1994-es válságra az 1980-as 

évekhez hasonló módon reagált: megszorító és devalvációs politikát 

vezetett be a többletkereslet megfékezésére, hogy lehetővé tegye az 

exporttöbbletet és helyreállítsa a mexikói gazdaság nemzetközi 

fizetőképességét. 

Míg az IMF és az amerikai pénzügyminisztérium 

Bár az IMF-et sikeresnek tartották, széles körű kritika érte különösen az 

IMF megközelítését, mivel katalizátor szerepével visszaélve elsősorban 

a magánbefektetőket mentette meg, és a programok nem hoztak pozitív 

hatásokat. 
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a válságban lévő országban (vö. Boris 1996). Ez már 1994/95-ben 

foglalkozott azzal a szemponttal, amely az ázsiai válságot követő 

reformdiskurzus központi mozzanatává vált - az erkölcsi kockázat és a 

mentőcsomagok kölcsönhatása: a külföldi magánbefektetők megmentése 

azt eredményezte volna, hogy ezek a szereplők egyre kockázatosabb 

kalandokba vetik bele magukat (erkölcsi kockázat). Bízva abban, hogy 

válság esetén az IMF közbelép, hanyagul tették volna meg az 

óvintézkedéseket és a kockázatszámításokat a befektetések lejárati és 

devizaszerkezetét illetően, és végül ez a kölcsönhatás vezetett volna az 

ázsiai válság kirobbanásához. A mexikói válságot az ázsiai válság 

előfutárának tekintették. A tényleges reformdiskurzus azonban csak az 

ázsiai válság nyomán alakult ki, ami annak súlyosságának és 

körülményeinek volt köszönhető (vö. Mosebach 2003: 62ff.). 

 

3.4 Az ázsiai válság mint rendszerszintű diskurzus eseménye 

 
Az ázsiai válság 1997. július 2-án tört ki Thaiföldön, miután a pénzügyi 

spekuláció miatt a thaiföldi valuta feladta a paritását. Ez a valutaválság 

különböző csatornákon keresztül regionális, sőt globális szintű pénzügyi 

és gazdasági válsággá eszkalálódott, ezért beszélhetünk jelentős 

társadalmi költségekkel járó rendszerszintű válságról is (vö. Lee 1998). 

A közvetlen fertőzés először Indonéziát, Malajziát és a Fülöp-szigeteket, 

majd októberben Dél-Koreát, kisebb mértékben Hongkongot és Kínát is 

érintette (ez a két ország, valamint Tajvan, Szingapúr és véleményem 

szerint Malajzia képes volt kivédeni a valutájuk elleni spekulációs 

hullámokat, lásd McLeod/Garnaut 1998).27 

A válság legszembetűnőbb tünetei a devizák erőteljes leértékelődése 

és az értékpapírpiacok összeomlása voltak. Különösen a leértékeléseket 

kísérte az országok pénzügyi összeomlása, amely három fő módon 

terjedt át a gazdaságokra. Először is a bankrendszer fokozott 

törékenységén keresztül, amely a fedezetlen rövid lejáratú külföldi 

hitelektől való nagyfokú függésből eredt (különösen Thaiföldön). 

Másodszor, mert a vállalati szektor hasonlóan függött a külföldi 

hitelektől (ez különösen Dél-Koreában és Indonéziában volt így). A 

devizaleértékelések hatása különösen erős volt, mivel a válságot 

megelőző időszakban sok nagyvállalat rendkívül tőkeáttételes volt, és 

mivel a vállalati szektorban a hazai bankoktól származó hitelek aránya 

magas volt. 
 

27 A legfontosabb eseményeket Heribert Dieter (1998: 10. fejezet, Az ázsiai 

válság kronológiája, 164-189. o.) foglalja össze. 
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a válságországok magánszektora (vö. Kellermann 1999; 2003). A 

harmadik tényező az IMF által a válság megoldására tett kísérletként 

végrehajtott kamatemelések voltak, amelyek sok kritikus szerint 

súlyosbították a válságokat, és nem járultak hozzá azok leküzdéséhez 

(ILO 1998). 

Az ázsiai válság egyúttal a washingtoni konszenzus válsága is volt, 

mivel megkérdőjeleződött a fejlődés liberalista-exportista megközelítése 

és a válságkezelés kínálatelméleti-monetarista megközelítése - ez 

magyarázza az ázsiai válság mint rendszerszintű diskurzus eseményének 

pillanatát is. Az 1997-es és 1998-as ázsiai valuta- és pénzügyi válságot 

az érintett (dél-)kelet-ázsiai válságországokban évtizedekig tartó, átlagon 

felüli gazdasági növekedés előzte meg. És valóban, az "ázsiai 

csodaként" emlegetett növekedés nagyrészt az export által kiváltott 

fejlesztési stratégián alapult.28 Az 1980-as években azonban az IMF a 

piacok megnyitását és az export növelését szorgalmazta, többek között 

az adósságszolgálat átvállalásának biztosítása érdekében. Az egyoldalú, 

exportorientált világpiaci integrációt az 1990-es években a (dél)kelet-

ázsiai helyi pénzügyi piacok messzemenő deregulációja és 

liberalizációja kísérte. Ez végül is a válságok strukturális előfeltételét 

jelentette, és aláásta az IMF által közvetített washingtoni konszenzust 

(vö. Guttmann 1997; 1998a). Az IMF liberalizációs politikáját a válságot 

megelőzően azonban csak a válság kitörésekor és a reformdiskurzus 

eredményeként érte nyilvános kritika. 

A két- és többoldalú hitelezők által nyújtott pénzügyi támogatás a 

az IMF égisze alatt és annak feltételeihez kötve. Az Alap intézkedései 

nem tértek el a korábbi válságokban alkalmazott standard 

intézkedéseitől: A fizetésképtelen bankok és más pénzügyi intézmények 

bezárása, a vállalatok és pénzügyi intézmények csak korlátozott külföldi 

tulajdonlását lehetővé tevő törvények liberalizálása (a tőkemozgások 

liberalizálására irányuló intézkedések, hogy a pénz-, kötvény- és 

tőkepiacokat megnyissák a külföldi befektetők előtt), költségvetési 

megszorítások annak érdekében, hogy finanszírozni lehessen a pénzügyi 

szektor szerkezetátalakítását, valamint jelentős kamatlábemelések (vö. 

IMF 1998). 

Az IMF ortodox elmélete arra az elemzésre épült, hogy az ázsiai 

fizetési mérlegválságokat nemzeti politikai hibák okozták. 
 

28 Az IMF (és a Világbank) elképzelései szerint az importhelyettesítéssel 

szemben az exportorientált iparosítás volt a gazdaságok fejlődésének 

leghatékonyabb receptje (vö. Világbank 1979). 



AZ IMF AZ 

ÁTALAKULÁSBAN 

105 

 

 

 

vezetni. E tekintetben a meghozott intézkedéseket, például a hazai 

kamatlábak emelését, nem kérdőjelezték meg. Az Alap azzal indokolta 

intézkedéseit, hogy megpróbálja helyreállítani a befektetők bizalmát az 

országok iránt. Az Alap a nemzeti politikákban, az erkölcsi kockázatban 

és az átláthatóság hiányában látta a problémákat a válságországokban 

(IMF 1997: 40f.). Bár az erkölcsi kockázat elemzése elsősorban a 

nemzetközi magánbefektetőkre irányult, az "ázsiai modellre" jellemző 

cimborakapitalizmus és az intézményi hiányosságok, különösen a 

nemzeti pénzügyi szektorokban, szintén erkölcsi kockázathoz vezettek 

volna az adósoldalon: "A pénzintézetek korlátozott tapasztalata a 

kockázatok árazása és kezelése terén, a kereskedelmi orientáció hiánya, 

a gyenge vállalatirányítás és a laza belső ellenőrzés [vezetett] a 

meggondolatlan hitelezéshez, beleértve a kapcsolati banki és korrupt 

gyakorlatokhoz kapcsolódó hitelezést is."." (Ibid.: 12) 

A nem megfelelő piaci fegyelem megakadályozta, hogy a Bizottság 
véleménye szerint 

Az IMF programjai mindkét oldalon a piaci fegyelem fokozását 

szolgálták, bár az ázsiai válság esetében különösen a válságban lévő 

országokat célozták meg. Az IMF programjai következésképpen 

mindkét oldalon a piaci fegyelem fokozását szolgálták, bár az ázsiai 

válság esetében különösen a válságban lévő országokat célozták meg, és 

a nemzeti "intézményfejlesztés" az IMF központi témája volt a későbbi 

reformdiskurzusban is. Az IMF institucionalista megközelítése szilárdan 

benne foglaltatott neoklasszikus programjában, amelyet a következő 

exkurzusban részletesebben kifejtünk. 

 

3.4.1 Exkurzus az IMF-programról 

 
Az Alapnak az elmúlt két évtizedben alkalmazott alapvető 

gazdaságelméleti irányultságát az IMF kiigazítási programjai vagy 

feltételrendszerei szemléltetik a legjobban. Az IMF-nek többféle 

létesítménye van, amelyek mindegyike nagyon hasonló irányultságú és 

analitikai alapokon nyugszik. Ezek általában különböznek a hitel 

aktiválásának okában és a feltételekben, mint például a futamidő, a 

méret és a kamatláb.29 Ez azonban nem befolyásolja az alapvető 

makrogazdasági összefüggéseket (vö. Frenkel/Menkhoff 2001: 127). 

 

29 A rendszeres konstrukciók a készenléti hitelkeret (SBA) és a kibővített 

alapkeret (EFF): az SBA rövid távú fizetésimérleg-támogatást jelent 

(visszafizetés 2¼-4 év után; nagyobb volumenek esetén 100 vagy 200 

bázispontos kamatfelár). Az EFA középtávú hitelkeret a strukturális 

tényezők okozta fizetési mérleghiányok leküzdésére (visszafizetés 4,5-7 

év múlva; nagyobb volumenek esetén 100 bázispontos kamatfelár).  
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A hitelek visszafizetését és a válságok megelőzését célzó reformok 

végrehajtását biztosító központi eszközként mindig feltételekhez kötik a 

hitelkonstrukciókat.30 Bár az IMF-források felhasználásához már az 

1950-es években is fűztek feltételeket, hivatalos iránymutatások csak 

1968 óta léteznek e tekintetben. A feltételek általában a fizetési mérleg 

korrekciójára irányulnak, és kifejezetten a folyó fizetési mérleg 

hiányának kiegyenlítésére irányulnak (vö. Polak 1991). Az IMF 

feltételrendszere a neoklasszikus kínálati oldali elméleten alapul, és 

központi elemei külső és belső gazdasági feltételrendszerekre oszthatók, 

amint azt az 5. ábra mutatja (vö. Diekmann 1994). 

A múltban az IMF által hozott leggyakoribb intézkedések a valuta 

leértékeléséből vagy az érintett ország árfolyamrendszerének 

korrekciójából, valamint az import keresletkorlátozással történő 

csökkentéséből álltak. A költségvetési egyensúly helyreállítása végső 

soron a növekedés fokozását célozza: "[...] az átfogó cél minden esetben 

a fizetési mérleg életképességének és a makrogazdasági stabilitásnak a 

helyreállítása vagy fenntartása, valamint a fenntartható, magas 

színvonalú növekedés előkészítése.". (IMF Factsheet Conditionality) Az 

árstabilitás prioritást élvez a kiigazítási intézkedésekben (vö. ibid.). 

 

 

 

 
 

vagy 200bázispontok nagyobb mennyiségek esetén). További eszközök a 

kompenzációs finanszírozási mechanizmus (CFF), a kiegészítő 

tartalékkeret (SRF) és a feltételes hitelkeret (CCL): A CFF-et az 

exportbevételek hirtelen elmaradása vagy az élelmiszerimport túlzott 

áremelkedése esetén hozták létre. Az SRF rövid távú, nagy volumenű 

támogatást nyújt a bizalom okozta magas tőkekiáramlás esetén (12-18 

hónapos futamidő; a normál kamatlábhoz képest 300-500 bázispontos 

kamatfelár). A CCL a fertőzésveszélynek kitett "egészséges" országok 

számára nyújtott hitelkeret (rendszeres 12-18 hónapos futamidő; 150-350 

bázispontos kamatfelár, kötelezettségvállalási díj vagy 2510bázispont). A 

koncessziós eszközök közé tartozik a szegénység csökkentésére szolgáló 

szegénységcsökkentési és növekedési eszköz (PRGF, korábban ESAF, 

Enhanced Structural Adjustment Facility), valamint a magasan 

eladósodott szegény országok vagy HIPC-kezdeményezés, amely a 

legszegényebb országok adósságkönnyítéséhez való egyszeri IMF-

hozzájárulás (IMF honlap). 

30 "A feltételesség - azaz a programmal kapcsolatos feltételek - célja annak 

biztosítása, hogy az Alap forrásai a tagok rendelkezésére álljanak, hogy 

segítsék őket fizetési mérlegproblémáik megoldásában olyan módon, 

amely összhangban van az Alap alapokmányaival, és amely megfelelő 

biztosítékokat hoz létre az Alap forrásainak időarányos felhasználására.". 

(IMF 2002a: 1) 
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ábra: Az IMF-hitelek feltételrendszere 

 

Külső gazdasági feltételek 

Árfolyamintézkedések – Valuta leértékelődés 

– Árfolyam-kiigazítások 

A külföldi kölcsönök 

korlátozása 

– Az új adósság felső határának 

meghatározása 

– Az állami szektor hitelfelvételének 

korlátozása 

A behozatal korlátozása - Az import korlátozása prioritási skála 

segítségével 

Belföldi gazdasági feltételek 

Monetáris politikai feltételek – A kamatlábak emelkedése 

– A teljes bankrendszerre vonatkozó 

hitelkeretek 

Költségvetési korlátok – A támogatások csökkentése 

– Az állami tulajdonú vállalatok 

privatizációja 

– A szociális kiadások csökkentése 

– A fejlesztési projektek 

csökkentése 

– Az igazgatási költségek korlátozása 

Bérpolitikai feltételek – A magánfogyasztás csökkenése 

– Reálbérplafon 

– A munkaügyi jogszabályok 

liberalizálása 

 
Ebben az összefüggésben a fizetési mérleg minden fontos tételére több 

évre előre előrejelzést készítenek, hogy meg tudják becsülni a 

fizetésképtelenség elkerülése érdekében szükséges devizabeáramlások 

összegét. A feltételességi programok központi jellemzője, hogy "a piac 

önszabályozó erőire irányulnak" (Schäfer 1980: 333). A feltételek 

programját az úgynevezett szándéknyilatkozatban rögzítik, amely 

viszont az alaphoz intézett hitelkérelmet jelenti. Az IMF-hitel 

(részletekben történő) folyósítása előtt teljesíteni kell az úgynevezett 

teljesítménykritériumokat, amelyek mennyiségi és strukturális jellegűek. 

A mennyiségi PC-k olyan makrogazdasági változókra vonatkoznak, 

mint a tartalékképzési követelmények szintje, a monetáris 

aggregátumok, a költségvetési arányok és a külső eladósodottság. A 

strukturális PC-k magával a gazdasági rendszerrel foglalkoznak, "és 

programonként széles skálán mozognak, de tartalmazhatnak például 

konkrét intézkedéseket a kulcsfontosságú ágazatok, például az 

energiaipar szerkezetátalakítására, a társadalombiztosítási rendszerek 

reformjára vagy a pénzügyi szektor működésének javítására" (IMF 

Factsheet Factsheet Conditionality). A strukturális PC-k előrehaladását 
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referenciaértékekhez mérik. 
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a jeleket mérik, ami szabványt és bizonyos egységességet teremt. 

Az IMF-programok rövid- és középtávú távlatában a cél a gazdasági 

növekedés növelése. E cél elérése érdekében elsősorban a beruházások 

szintjét veszik figyelembe, amelyet a termelékenység növekedésével 

összefüggésben vizsgálnak - ez a hangsúly elsősorban a kínálati oldalon 

van. A fizetési mérleg hiánya elleni küzdelem során az Alap először a 

folyó fizetési mérleg hiányának csökkentésére törekszik, amihez 

általában rövid távon az abszorpciót (keresletet) csökkentik, mivel ez 

könnyebb, mint a termelés növelése (vö. Frenkel/Menkhoff 2001: 130). 

A folyó fizetési mérleg rövid távú javítását célzó IMF-program, 

amelynek célja a devizatartalékok restriktív monetáris és fiskális politika 

révén történő stabilizálása, kezdetben a keresletszabályozási 

intézkedéseket célozza, mivel ezek célja az abszorpció csökkentése 

(ibid.). Ezt a lépést az árfolyam kiigazítása egészíti ki, hogy a külső 

egyensúlyt a belsővel összehangolva állítsák helyre.31 A kereslet 

kiigazításának célja a fizetési mérleg egyensúlyba hozása, és e cél 

érdekében kiszámítják a hitelkeretet és az új állami hitelfelvétel 

lehetséges mértékét, valamint megvizsgálják ezek hatását a várható 

növekedésre (az úgynevezett pénzügyi programozás). A növekedési cél 

a nemzeti jövedelem növekedéséhez kapcsolódik, ami viszont a 

gazdaság kínálati oldalától - a termelési feltételektől - függ. 

A feltételek tehát a befektetések növelésére irányulnak. 

ösztönzők és az erőforrás-elosztás hatékonysága. Például a magán- és az 

állami megtakarítás egyaránt erősödik, mivel a belső megtakarítás 

forrásokat teremt az új beruházásokhoz. Ezzel egyidejűleg a 

fogyasztáshoz kapcsolódó kormányzati kiadásokat korlátozzák, és 

növelik a kormányzati bevételeket. A magánmegtakarítások növelése 

érdekében liberalizálják a meglévő kamatszabályokat (pl. 

kamatplafonok). Végül pedig az erőforrások hatékony elosztását gátló 

összes akadályt megszüntetik, beleértve a túlértékelt valutát, a 

külkereskedelem korlátozását és az új költségvetési politika bevezetését. 

 

31 Egy gazdaság külső egyensúlya a fizetési mérleg egyensúlya, belső 

egyensúlya pedig a termelési potenciálnak megfelelő, adott árakon 

megvalósuló kiadásokat jelenti. A két egyensúly összeegyeztetése során 

az Alap az úgynevezett Tinbergen-szabály szerint jár el, amely szerint 

két célzott gazdaságpolitikai intézkedést kell hozni a két cél egyidejű 

elérése érdekében (Frenkel/Menkhoff 2001: 127ff.). 
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del, állami árszabályozás, monostruktúrák az exportágazatban, 

versenykorlátozás monopolisztikus struktúrákon keresztül stb. (vö. ibid.: 

133). (vö. ibid.: 133). 

 

3.4.2 Versengő válságmegközelítések és gazdasági paradigmák 

 
Az IMF programja és annak végrehajtása az ázsiai válságban beindította 

a reformokról szóló diskurzust, amelyet a versengő gazdasági 

paradigmák tápláltak. A különböző közgazdasági iskolák mindegyike 

sajátos magyarázó sémát dolgozott ki az ázsiai válságra, amelyet az 

alábbiakban részletesebben kifejtünk. A dolgozat elméleti-módszertani 

megfontolásai szerint az adott gazdasági paradigmák a szereplők 

csoportjainak kialakulása szempontjából a diszkurzív viszonyítási 

pontok. A diskurzus során azonban hibrid képződmények is 

előfordultak, amelyek szintén ellentmondásos jellegűek voltak: Néhány 

esetben a stratégiai magatartás és a paradigma eltért egymástól, ami a 

diskurzus (strukturális) hatalmi sűrűségét mutatja. Annak érdekében, 

hogy a további elemzésben ezeket a formációkat operacionalizálni 

lehessen, röviden ismertetjük az ázsiai válság magyarázó megközelítését 

és a megfelelő gazdasági paradigmát. 

A következő megközelítések álltak egymással szemben: Neoliberális 
és 

A válság neoklasszikus és institucionalista elemzései a belső tényezőkre 

és az "ázsiai modell" kudarcára összpontosítottak. A politikai 

gazdaságtani megközelítések, az ortodox közgazdaságtan főáramának 

ellenpólusaként, az ázsiai eseményeket elsősorban a messzemenő 

liberalizációra, valamint a pénzügyi és devizapiacok és szereplőik 

irracionalitására fogták. A keynesi megközelítések a globális 

valutahierarchia eredendő instabilitását célozták meg. 

 

Neoliberális/neoklasszikus magyarázó megközelítés 

A neoliberális elemzések előszeretettel azonosították az ázsiai 

fejlődési modell diszfunkcionalitását, amely eltért a szabadpiaci 

elvektől. Bár a válságban lévő országok a washingtoni konszenzusnak 

megfelelő nyitott piacpolitikát és makrogazdasági stratégiát folytattak, 

az értékelés szerint súlyos hibák vezettek a válsághoz. Ezeket a 

kudarcokat cimborakapitalizmusnak nevezték. A klientelizmus egyik fő 

eleme a piaci folyamatokba való kiterjedt politikai beavatkozás volt - 

ennek megfelelően ez a kritika kísérletet tett a politikai folyamat 

rehabilitálására. 
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A washingtoni konszenzus. Az említett politikai "bűnök" a rokonok 

kezében lévő komolytalan privatizációk, azaz a pártfogás vagy a 

monopoljogok garantálása, a kormány által ellenőrzött hitelek és az 

eladósodott vállalatoknak az adott kormány által nyújtott állami 

garanciák voltak. Ezek a gyakorlatok korrupt magatartás révén 

kiszorították volna a szabad piaci verseny folyamatát. Egy ilyen rendszer 

mellékhatása az erkölcsi kockázat problémájának kialakulása volt abban 

a formában, hogy a kormány garanciát vállalt a hazai ipar és a bankok 

által nyújtott hitelekre ("politikailag kapcsolódó hitelezés"), és csak 

korlátozottan vagy egyáltalán nem végzett hitelellenőrzést. Ebben az 

ortodox nézetben az erkölcsi kockázat a hitelfelvevő oldalán jelentett 

problémát (vö. Wade 1998: 4). Ennek eredményeként a beruházások 

rosszul irányultak, a profitráták csökkentek és a pénzügyi rendszer egyre 

törékenyebbé vált (vö. Krugman 1998a/b). 

A fejlesztési modell és annak dirigista gazdaságpolitikája 

képezte a válságok tényleges hátterét, mivel a kulcsfontosságú iparágak 

állami szelektív támogatása, a beruházási tevékenységek koordinálása, 

valamint a hitelezés és a tőkemozgások ellenőrzése a neoliberális 

washingtoni konszenzustól való eltérés volt, ami a gazdasági 

hatékonyság csökkenése miatt magas költségeket eredményezett (vö. 

Greenspan 1998a, 1998b).32 A neoliberális érvelés az érintett országok 

hasonló belső hibáival és hiányosságaival magyarázta a válság más 

országokra való átterjedését. Ezek a hasonlóságok arra késztették volna 

a bankokat és a befektetőket, hogy kivonják a pénzüket az országokból. 

A neoklasszikus paradigma a hatékony piacok feltételezésén alapul, 

amelyeket az jellemez, hogy egyensúlyban vannak. 

 

32 Paul Krug- man (1994) szerint az ázsiai országok fejlődési pályája és a 

válság 1997-es kitörése közötti központi kapcsolat az úgynevezett teljes 

tényezőtermelékenységben (TFP) rejlik, amelynek elemzésére alapozza 

az "ázsiai csoda mítoszának" tézisét és az "ázsiai csoda mítoszát" és a 

"Papírtigrisek" támogatott. A TFP a termelékenységnek a technológiai 

fejlődés és a nagyobb szervezeti hatékonyság révén történő növekedésére 

utal (vö. IMF 1998: 83). Krugman megközelítése röviden: Elutasítja az 

"ázsiai modell" állami gazdasági beavatkozás és szelektív 

protekcionizmus (kulcsszó: neo-merkantilizmus) miatti 

felsőbbrendűségének tézisét, és az időszakosan részben kétszámjegyű 

növekedési ütemeket az erőforrások mobilizálására vezeti vissza, amely a 

csökkenő össztényező termelékenység miatt nem volt fenntartható 

(Krugman 1994, 1997, 1998a-f). 
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Úgy tűnik, hogy a piac mint az erőforrások elosztásának mechanizmusa 

jobb, mint az állam. Elvileg a piac mint elosztási mechanizmus jobbnak 

tűnik az állami ellenőrzésnél, és ebben a tekintetben az államnak a 

lehető legkevesebbet kellene beavatkoznia a piaci tevékenységekbe. A 

tőkepiacok azt a feladatot látják el, hogy hatékonyan csatornázzák a 

tőkét a kínálók (megtakarítók) és a keresők (befektetők) között; az ehhez 

szükséges mechanizmus az egyensúlyi kamatláb, amely a tőkét időben 

és térben optimálisan irányítja (Friedman 1976). A kamatláb a központi 

kiegyenlítő mechanizmus és a megtakarítási és beruházási döntések 

meghatározója (Say-tétel).33 Ebben a tekintetben a megtakarítási ráta 

különösen fontos a gazdasági növekedés szempontjából, bár exogén 

módon határozzák meg, és független a jövedelemtől (vö. Beck 2003: 

13f.). A hatékonyság maximalizálása szorosan összefügg a piacok 

nemzeti és nemzetközi szintű szabadságának mértékével. A tőke szabad 

mozgása a nemzetközi allokációs hatékonyság döntő eleme, mivel olyan 

lehetőségeket teremt a kizsákmányolásra, amelyek zárt piacokon nem 

állnának rendelkezésre. A szabályozott piacokon ez a növekedési 

potenciál visszaszorul, és a hatékonyság és a jólét csökken. 

Bár a monetáris és a reálgazdaságot külön-külön vizsgálják, ezek 

de mégis szoros feltételes kapcsolatban, amely azonban a reálszférában 

kezdődik: A pénzügyi piacok és a tőkemozgások követik az alapvető 

gazdasági fejlődést, és a pénz ennek az egyensúlyozási folyamatnak a 

"kenőanyaga". E megközelítés szerint a reálgazdaság nagymértékben 

elszakad a monetáris dinamikától. 

 

Intézményes magyarázó megközelítés 

Intézményes szemszögből nézve a kelet-ázsiai pénzügyi piacok 

liberalizációjának és deregulációjának típusa és sebessége volt 

elsősorban felelős az országok válságokkal szembeni sebezhetőségéért. 

A nemzeti és nemzetközi elitek nyomására (és az IMF irányításával) a 

délkelet-ázsiai feltörekvő gazdaságok kormányai az 1990-es években túl 

gyorsan és túl széles körben liberalizálták pénzügyi rendszereiket, 

aminek eredményeként a helyi cégek bankszámlát nyithattak és hitelt 

vehettek fel külföldön, míg a külföldi bankok és befektetők cserébe 

hozzáférést kaptak a kelet-ázsiai pénzügyi piacokhoz. Az 

institucionalisták szerint a kelet-ázsiai országok elvesztették a pénzügyi 

 

33 Minden megtakarítás a kamatlábmechanizmuson keresztül alakul át 

beruházássá, ami a Say-tétel lényege. Ez azt jelenti, hogy az aggregált 

kereslet hiánya soha nem lehet az erőforrások kihasználatlanságának oka, 

mivel minden kínálat szükségszerűen kapcsolódik a megfelelő 

kereslethez. 
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a pénzügyi piacok deregulációja miatt a hazai bankok és vállalatok 

eladósodásának ellenőrzésére; ennek eredményeként a feltörekvő kelet-

ázsiai országok eladósodottsága veszélyesen magas szintet ért el. 

A neoliberalizmussal ellentétben az institucionalizmus azt 

feltételezte, hogy a (dél)kelet-ázsiai feltörekvő országok nem tudták 

produktívan felhasználni a növekvő mennyiségű külföldi tőkét, mert a 

hazai pénzügyi piacok nem voltak érettek. És mivel a megnövekedett 

tőkeimportnak nem volt jelentős hatása a hazai árszínvonalra, 

feltételezték, hogy a többlettőkét importcélokra (folyó fizetési 

mérleghiány) használták fel, ami X időpontban korlátozott tartalékok 

mellett elkerülhetetlenné tette a leértékelést. A válságot megelőzően a 

válságországok központi bankjainak egyik eszköze a tőkemutatók 

növelése és ezáltal a kamatlábak alsó határának emelése volt, ami a 

rögzített árfolyamok és a növekvő kamatkülönbözetek (spreadek) mellett 

tovább ösztönözte a tőkeimportot. A dilemmából akkor nem volt kiút, 

mivel a hazai tőkepiacok fejletlennek minősültek, ami mindenekelőtt azt 

jelentette, hogy a központi bank nem tudta kellőképpen ellensúlyozni 

("sterilizálni") a tőkebeáramlással járó pénzkínálati hatást értékpapírok 

(nyíltpiaci papírok) eladásával (vö. IMF 1998; Hauskrecht199 8). 

Institutionalizmus vagy az "új intézményi közgazdaságtan". 

(NIÖ) elmélete szerint a piac mint átfogó intézmény mellett a stabilitás 

előfeltétele más intézmények kölcsönhatása is. A paradigma azonban 

alapvetően a neoklasszikus ortodoxián alapul. A NIE alapvető 

módszertani felfogása tehát nem különbözik jelentősen a 

neoklasszikusokétól, de elismeri a tökéletlen információ, a stratégiai 

magatartás, valamint a tranzakciós költségek létezését. Az intézmények 

elsődleges feladata a bizonytalanság csökkentése, és ebben az 

értelemben a piaci hiányosságokra adott reakciót jelentik. Az 

intézmények közé tartoznak a formálisan megállapított szabályok, pl. a 

törvények, valamint az etikai vagy hagyományos szabályok, konvenciók 

és szervezetek (vö. North 1992; lásd még az elméleti részt). Az 

aszimmetrikus információ feltételezésével együtt jár a nem hatékony 

működés lehetősége, amely például az erkölcsi kockázatban nyilvánul 

meg. Nem mindig az intézmények hiánya vezet az említett 

problémákhoz, hanem egy adott intézmény megléte is vezethet piaci 

torzulásokhoz, amelyek instabilitásban és válságokban nyilvánulnak 

meg. 
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Politikai gazdaságtani magyarázó megközelítés 

A politikai gazdaságtani elemzések kétségbe vonták az ortodox 

magyarázatokat, amelyek elsősorban a válság belső okaira 

összpontosítottak. A válságországokban volt korrupció, de nem volt 

nagyobb mértékű, mint más feltörekvő országokban (vö. Stiglitz 

1998a/b; 2002). Nem lenne elégséges azt állítani, hogy a válság az ázsiai 

fejlődési modell gyengeségei miatt következett be, sokkal inkább a 

világpiaci rendszerbe való integrálódás módja miatt (vö. ILO 1998: 15). 

A politikai gazdaságtani megközelítések tehát a válság külső okaira 

irányultak. 

A legfontosabb hivatkozási pontjuk maguknak a nemzetközi 

pénzügyi piacoknak a szerepe volt. A túlértékelt ázsiai piacok (ingatlan- 

és pénzügyi piacok) összeomlása a kiszámíthatatlan pénzügyi piacok 

eredeti jellemzője volt. Ide tartozott az is, hogy elvileg nem voltak 

figyelmeztető jelek egy ilyen válságra, hanem az váratlanul következett 

be. A piaci tökéletlenségek az aszimmetrikus információeloszláson és a 

befektetők "csordatartásán" alapulnak.34 Ez a csorda jelenség erős piaci 

túlreakciókhoz vezetett volna, amelyek nagymértékben elszakadtak az 

országok gazdasági alapjaitól. Ráadásul a nemzetközi pénzpiaci 

szereplők különösen rövid távú befektetési horizontot képviseltek volna, 

amelyet többek között a spekuláció (forró pénz) motivált. A fertőzés 

jelenségét is ennek tulajdonították (vö. Akyüz 1998; 

Bullard/Bello/Malhotra 1998; Chandrasekhar/Ghosh 1998; Godement 

1999; Guttmann 1998b; 

Huffschmid 1999; Dieter 1998). 

A politikai közgazdasági "új pénzpiaci elméletek" heterodox kritika, 

amely a pénz semlegességének ortodox eszméjéből és az egyensúly 

eszményéből indul ki (alapvetően: Karl Marx és Karl Polanyi). A 

politikai gazdaságtan számára, e feltételezésekkel ellentétben, a pénz 

szabályozása kulcsszerepet játszik a növekedés és a stabilitás 

szempontjából (vö. Aglietta 1979; Guttmann 1994; 1996). A pénz 

egyszerre magán- és közjószág, és ez az ellentmondás teszi 

szabályozását a gazdaságpolitika alapvető elemévé. Egyrészt a pénz 

közjószág, amelynek értékállandósága és forgalma jelentős társadalmi 

előnyökkel járhat. Másrészt a pénz magánvagyon. 

 

34 A csordaviselkedés ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy egy 

befektető követi egy másik befektető befektetési stratégiáját. Általában a 

csorda "vezére" egy nagy befektetési vagy nyugdíjalap, amelynek 

példáját a kisebb befektetők követik. Mahatir Mohamad malajziai 

miniszterelnök Soros György befektetési bankárban látta az ázsiai 

válságot követő hatalmas tőkeátcsoportosítások "vezérfarkasát". 
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A magánbankok által létrehozott és így a profitmotívumnak alávetett 

javak (vö. Polanyi 1997: 270ff.). 

Míg a neoklasszikus egyensúlyelméletben a pénz exogén változó, 

amely csak az abszolút árszintet befolyásolja, és így nincs hosszú távú 

befolyása a termelés és a csere reálszférájának alapvető egyensúlyi 

feltételeire, addig a politikai gazdaságtanban a pénz olyan társadalmi 

intézmény, amely a történelmi változások konstitutív része és komplex 

intézményi szabályozás tárgya. A pénz kifejezetten endogén, ellenőrzése 

pedig központi társadalmi hatalmi tényező (vö. Guttmann 1994: xviii). A 

magánpénzteremtés a hitelciklus alapja, és a hitelpénz túlburjánzása a 

reálgazdaság jelentős destabilizáló tényezője (vö. Blecker 1999: 9ff.). 

Ha a hitelpénznek nincs megfelelője az ipari tőkében, akkor a reál- és a 

pénzszféra szétválasztásáról beszélünk. Ekkor maga a pénz válik a 

spekuláció elsődleges tárgyává, és a spekuláció a csorda jelenség 

hátterében rendszerszintűen destabilizáló hatású (vö. Guttmann 1994: 

40ff.; Arestis 2001).35 

Mivel a piac maga is egy társadalmi intézmény és a fázisok 

a stabilitás történelmileg függő, a politikai közgazdászok nem érvelnek a 

piaci egyensúly fogalmával. A piaci folyamatoknak inkább 

társadalmilag beágyazottnak kell lenniük, ami megköveteli a pénzkínálat 

és a hitelfeltételek központi bank általi ellenőrzését, a pénzügyi 

intézményekre vonatkozó szabályozási korlátokat és a piacgazdaság 

megteremtését. 

-piacok, a pénzügyi válságok megfékezése és a nemzetközi monetáris 

megállapodás a devizaárak, a tőketranszferek és a nemzetállamok 

fizetési kötelezettségeinek kiegyenlítése tekintetében (vö. Guttmann 

1997). 

 

Keynesi magyarázó megközelítés 

A keynesiánus magyarázatok különösen az árfolyamproblémára 

összpontosítottak. A helyi valuták dollárhoz való kötése miatt 

(devizapeg) az országok vonzó befektetési célpontok voltak a külföldi 

bankok és intézményi befektetők számára az USA-ból, Japánból és az 

EU-ból. A magánszektor túlzott eladósodottsága volt a döntő tényező. 

 

35 A neoklasszikus elmélet ezzel szemben a spekulációt szükséges 

korrekciós tényezőnek tekinti, amely az átmeneti egyensúlytalanságokat 

egyensúlyba hozza, és így stabilizáló hatással van a gazdasági rendszerre. 

Ez az elmélet a spekulációt az egyének által a feltételezett egyensúlytól 

való átmeneti áreltérésekre válaszul végzett arbitrázsnak tekinti. A 

spekuláció, azaz az arbitrázslehetőségek kihasználása révén az ár az 

egyensúlyi helyzet felé korrigálódik vissza (Friedman 1976). 



A WASHINGTONI KONSZENZUS MEGSZERVEZÉSE 

116 

 

 

 

A válság súlyosbodásának oka a valuta-összeomlást követően (a 

likviditási és fizetőképességi válsághoz vezető eszkaláció) az volt, hogy 

a leértékelések miatt sokkal nehezebb volt a többnyire külföldi valutában 

(különösen dollárban) felvett hiteleket a leértékelődött hazai valutával 

visszafizetni (currency mismatch) (vö. Herr 2000). A külföldről 

származó hitelek többsége rövid lejáratú volt, míg ezt a "forró pénzt" 

maguk az országok közép- vagy hosszú távú beruházási projektekre 

(mindenekelőtt importra) használták fel (terminológiai eltérés). 

A keynesiánus érvelés szerint a rögzített árfolyamokkal járó 

liberalizáció és dereguláció után az államoknak nem álltak 

rendelkezésére megfelelő fiskális, gazdaság- és monetáris politikai 

eszközök, ezért az ellenintézkedések lehetetlenek voltak. A valutakötés 

érve a versenyképesség csökkenését jelentette az amerikai dollár 1995 

utáni felértékelődési tendenciái során, különösen a jennel szemben. Az 

ok, amiért az országok nem szabadították fel valutáikat a dollárhoz való 

kötöttség alól, a globális többdevizás standard strukturális 

valutahierarchiája volt (vö. ibid.). 

A (monetáris) keynesi elméletben a piacok hierarchiáját feltételezik, 

amelynek csúcsán az eszközpiac áll, amely dominál az áru- és 

munkaerőpiacon, mivel a hitel irányítja a termelési és beruházási 

tevékenységet (ciklus: pénzelőleg - termelés - jövedelemtermelés - 

pénzvisszatérítés; vö. Herr 2001: 211). E koncepció központi eleme a 

várakozások bizonytalanságának és az állandó egyensúlytalanságoknak, 

valamint a pénz fontosságának elmélete (vö. Heine/Herr 1999; Herr 

2000; Chick 2001; Minsky 1986). A nemzeti szférához hasonlóan a 

nemzetközi szférában a pénznek nemcsak a fizetőeszköz funkciója van, 

hanem értékmérő és értéktároló is. Több pénznem létezése 

elkerülhetetlenül devizahiteles versenyt jelent, és a különböző 

vagyonvédelmi tulajdonságok miatt devizaprémium keletkezik. Ez pedig 

meghatározza a valuták hierarchiáját a nemzetközi gazdasági 

kapcsolatokban (kereskedelem, hitel stb.) értékmérő funkciójukban. A 

monetáris keynesiánusok tehát úgy tekintik, hogy az árfolyamot az 

eszközpiac határozza meg, nem pedig a pénzpiac (Herr 2001). Csak 

bizonyos mértékig határozzák meg az árfolyamot a reálgazdasági 

adatok, mint például a termelékenység, a kereskedelem alakulása, a 

jövedelem, a növekedés stb. A valuták versenye miatt az árfolyam nem 

kompenzálja automatikusan a makrogazdasági egyensúlytalanságokat, 

például a kereskedelmi mérleget. 
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Összefoglalva, a heterodox (keynesiánus és politikai gazdaságtani) 

megközelítések az ortodoxia (különösen a neoliberalizmus és a 

neoklasszicizmus) kritikáját jelentik azáltal, hogy elméletileg a 

deregulált pénzügyi piacok volatilitását, válságosságát és öndinamikus 

folyamatait vizsgálják, amelyek ne- gatív hatással vannak a 

reálgazdaságra. Ez magában foglalja a piac felsőbbrendűségére 

vonatkozó neoklasszikus tézis kritikáját: Paradigmája megköveteli a 

gazdasági folyamatok (társadalmi-politikai) beágyazottságát és a 

közgazdaságtan elemzését annak történelmi-kontingens kontextusában 

(vö. Polanyi 1944/1997). 

A paradigmák konkrét szereplőknek felelnek meg, mivel a gazdaság 

egy adott (nemzeti és globális) felfogásához és így egy adott érdekhez 

kapcsolódnak. Történelmi szempontból az elmúlt évszázadban a 

világgazdaságban az egyes paradigmák politikai megvalósulásának 

különböző fokozatait láthattuk, amelyek mindegyike a politikai és 

társadalmi szereplők nagyon sajátos hatalmi viszonyain alapult. A 

központi változókat, amelyekre a történelmi paradigmakonstellációk 

alapozhatók, a Lehetetlen Háromság fogalma hozza összefüggésbe, 

amelyet a következő részben részletesebben tárgyalunk. A változók 

árfolyamrendszerének, a tőkemérleg liberalizációjának és a nemzeti 

monetáris politikai autonómiának bizonyos konstellációi (strukturális) 

összeegyeztethetetlenségén keresztül a paradigmakonstellációk olyan 

his- torizációja végezhető el, amely tisztázza az IMF működési 

területének fennállása óta bekövetkezett strukturális változását. 

 

3.4.3 Lehetetlen szentháromság és paradigmakonstellációk 

 
A lehetetlen szentháromság koncepciója Robert Mundellre (és 

továbbfejlesztve Marcus Flemingre (1962) és Richard Coopersre (1968)) 

vezethető vissza, aki az 1960-as évek elején problematizálta a nemzeti 

gazdaságpolitikai intézkedéseket és a tőkemobilitást a szabad és rögzített 

árfolyamok mellett. Mundell felismerte, hogy a monetáris rendszerrel 

kapcsolatos három gazdaságpolitikai célkitűzés, nevezetesen az 

árfolyam-stabilitás, a tőkemobilitás és a monetáris politikai autonómia 

nem érhető el egyszerre. Az egyik cél elhagyása elengedhetetlen, mivel 

csak legfeljebb két cél kombinációja lehetséges (Mundell 1962; 1963; 

1968). A "Mundell-Fleming-modell" szerint a következő tétel érvényes: 

A tőkemozgások szabadságának mértéke negatívan korrelál a monetáris 

politikai autonómia mértékével. 
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az árfolyam-stabilitással és az autonóm monetáris politika lehetőségével 

(Mundell 1968).36 

Michael Frenkel és Lukas Menkhoff (2000: 11ff.) a lehetetlen 

szentháromság keretkoncepciójában dolgozta ki a világ monetáris 

rendjének egymással versengő célkapcsolatait, és végezte el a globális, 

monetáris szabályozási módok durva periodizációját. Eszerint az 

aranystandardot a "tőke szabad mozgása" és a "rögzített árfolyamok" 

sarokpontok dominanciája jellemezte, ami végül aláásta a nemzeti 

monetáris politikai autonómiát. A Bretton Woods-i rendszerben a 

célelőfeltételek a monetáris cselekvőképesség javára tolódtak el, ami a 

rögzített árfolyamok elsőbbségével együtt a globális tőkemozgások 

korlátozásához vezetett. A Bretton Woods-i rendszer összeomlása óta a 

maximális tőkemobilitás és a monetáris politikai cselekvőképesség célja 

fennmaradt, annak árán, hogy a tartalékvaluták árfolyamai egymással 

szemben ingadoznak, azaz a szabad árfolyamok rendszere uralkodik. 

A különböző rendszereket ideálisan jellemzi egy-egy 

gazdaságpolitikai paradigma. A Bretton Woods-i rendszer idején számos 

országban a keynesiánus ihletésű gazdaságpolitika volt az uralkodó, 

amelyben a monetáris politikai autonómia, azaz az árszínvonal és a 

gazdasági ciklusok fiskális és monetáris politikai eszközökkel történő 

kormányzati ellenőrzése volt a legfontosabb cél. Ennek alapfeltétele a 

tőkemozgások és így az árfolyam ellenőrzése volt (vö. Keynes 1980). A 

Bretton Woods-i rendszer összeomlásával azonban az árfolyamok a 

szokásos piaci folyamatok szerint ingadoztak. A keynesianizmus 

nyilvánvaló kudarca az ezt követő időszakban (stagfláció) a monetarista 

fordulathoz és a tiszta piaci folyamatok elsőbbségéhez vezetett a 

kormányok irányítási képességével szemben. A monetarizmus 

stabilizációs politikai koncepciója szerint az államnak mostantól kezdve 

kizárólag arra kellene használnia monetáris politikai és szabályozási 

autonómiáját, hogy megfelelő keretfeltételeket teremtsen a piaci 

tevékenységhez, például stabil pénzmennyiség-növekedést. 

Ez az ábra a Lehetetlen Háromságból levezetett modelleket ábrázolja. 

A három levezethető monetáris rezsim az egyes konstellációkban 

szereplő célkitűzésekkel (vö. Frenkel/Menkhoff 2000: 12; Rodrik 1999: 

22). 

 

 
 

36 Meg kell jegyezni, hogy a Lehetetlen Háromság nem egy általánosan 

érvényes modell, hanem maga is a gazdasági kapcsolatokra vonatkozó 

strukturális feltételezések eredménye. 
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6. ábra: Történelmi monetáris rendszerek a Lehetetlen Háromság után 
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Frenkel/Menkhoff (2000: 16ff.) a lehetetlen szentháromság három 

egyéni célját a világ pénzrendjére vonatkozóan a világ pénzügyi rendjére 

vonatkozó analitikus koncepcióba ültetik át. A pénzügyi piacok kiterjedt 

globalizációja miatt a világ monetáris és a világ pénzügyi rendje aligha 

választható el egymástól, "mivel a pénzügyi piacok a monetáris 

kormányzás minden aspektusában egyre nagyobb jelentőségre tettek 

szert" (ibid.: 16). Az 1990-es évek válságtapasztalatai alapján a globális 

pénzügyi piacokat nem - mint a mainstream modellben - a stabil 

pénzügyi piacokkal azonosítják. A periodizáció e beállítás szerint a 

következőképpen néz ki: A Bretton Woods-i "régi világot" a nemzeti 

autonómia és a stabil, azaz (nem) nemzeti szinten szabályozható 

pénzügyi piacok kombinációjaként jellemzik, míg a status quo a globális 

pénzügyi piacok és a nemzeti autonómia együttélésével írható le, és 

ennek megfelelően globális szabályozási deficit jellemzi (ibid.: 18).37 Ha 

globális és stabil pénzügyi piacokat akarnánk elérni, akkor egyrészt a 

nemzeti cselekvőképesség korlátozott lenne, másrészt globális 

szabályozásra lenne szükség, ami ismét megfelel a heterodox 

megközelítéseknek. A neoklasszikus hipotézis szerint ezt az állapotot 

már elértük volna, ha a kormányzati beavatkozás a piacba nem 

akadályozná és torzítaná a zökkenőmentes folyamatot. 

Az alábbi ábra a kombinációkat hivatott szemléltetni. 

(Frenkel/Menkhoff 2000: 17): 

 

 
 

37 Az alapvető probléma az, hogy a korlátlan tőkemobilitás esetén a nemzeti 

politikák monetáris autonómiája mindig korlátozott. Bár rugalmas 

árfolyamok esetén nincs szükség monetáris politikai beavatkozásra a 

devizapiacokon, szabad tőkemobilitás esetén fennáll a tőkekiáramlás 

veszélye, ami viszont kihat a kamatpolitika mozgásterére (vö. Siebert 

1998; 1999). 
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7. ábra: Ellentétes célok a globalizált pénzügyi piacokon 

 

 

 

 
Nem globális pénzügyi piacok 

"régi világ" 

 
 

Nincs globális 

szabályozás / stabilitás 

("status quo") 

nemzeti autonómia 

 

A célok e konfliktusában világossá válik a ma létező alapvető 

paradigmaverseny: a neoklasszicizmus vagy neoliberalizmus a globális 

pénzügyi piacok feltevését képviseli, amelyeket a lehető legjobban 

liberalizálni kell, mivel azok önszabályozóak. Az institucionalisták 

szintén a tőke szabad mozgását részesítik előnyben, de a megfelelő 

nemzeti és globális kialakítással. Ez utóbbit elsősorban az IMF-nek 

kellene átvennie. A keynesiánusok különösen abban különböznek a 

főáramú politikától, hogy más célpreferenciákat határoznak meg, mivel 

nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a stabilitásnak, amely a nemzeti 

monetáris és fiskális politikával, de globális szabályozással is elérhető.38 

A politikai közgazdászok a keynesi megközelítéssel azonos irányba 

mennek, de a nemzetközi pénzpiacok strukturális fölénye miatt kevesebb 

teret és hatékonyságot látnak a nemzeti politikai intézkedésekben, és 

globális szintű szabályozási javaslataikkal a legmesszebbre mennek 

azzal, hogy a likviditáskínálatot is erősebben kívánják intézményesíteni, 

és az olyan kiigazítási mechanizmusokat, mint az árfolyamrendszer, 

politikailag irányítani akarják. 

A szereplők alábbi elemzése során az új pénzügyi architektúra 

paradigmaorientált reformelképzelései és az IMF ebben betöltött 

jövőbeli szerepe alapján a szereplők csoportjait azonosítjuk. 
 

38 Bár a "pénzügyi piaci stabilitás" célváltozóra nincs meghatározás, 

nemcsak a paradigmák között, hanem azokon belül is eltérő elképzelések 

vannak róla (vö. Oosterloo/De Haan 2003; Ei- chengreen 2004). A 

pénzpiaci stabilitást általában negatívan, azaz instabilitással definiálják 

(pl. Crockett 1997), tehát olyan helyzetekkel, amikor a "reálgazdaságot" 

negatívan befolyásolja a pénzügyi rendszer, és amikor a tőke 

potenciálisan nem áramlik a termelő beruházásokba (mint Mishkin 1997, 

1998). Eichengreen (2004) szerint a pénzügyi stabilitást három elem 

jellemzi: a pénzügyi rendszernek képesnek kell lennie (1) az erőforrások 

hatékony elosztására, (2) a kockázatok megfelelő értékelésére és 

kezelésére, valamint (3) a sokkok elnyelésére. 
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alakult. Végül, de nem utolsósorban, a Lehetetlen Háromságon belüli 

súlyozás döntő fontosságú a diskurzuskoalíció koherenciája 

szempontjából. Ezt megelőzően azonban összefoglaljuk az IMF 

megalakulása óta, és különösen a latin-amerikai és ázsiai válságokkal 

összefüggésben bekövetkezett változások keretelemzésének 

eredményeit. 

 

 
4. Összefoglaló  

 
A Bretton Woodsról a globális pénzügyekre való áttéréssel az IMF 

szerepe jelentősen megváltozott. Míg az Alap a Bretton Woods-i 

rögzített árfolyamrendszerben szabályozott feladatot kapott, az 

összeomlás után a hitelező és az adós országok közötti közvetítői 

pozíciót töltött be, amelyet az egyetemes nemzetközi szervezetként 

betöltött státuszának és az egyes erők befolyásának törékeny 

ambivalenciája jellemez. Kezdetben ez az ambivalencia a latin-amerikai 

adósságválság nyomán a washingtoni konszenzus irányába oldódott. Az 

IMF-re gyakorolt hegemón befolyás kapuja a rögzített árfolyamrendszer 

összeomlása és az Alap ezzel járó egzisztenciális válsága volt. 

Kezdeti tevékenységi területe a lebegő árfolyamok stabilizálása volt 

a nemzeti monetáris és fiskális politikákba történő beavatkozások révén 

a IV. cikk szerinti konzultációk keretében. Az olajválságok nyomán 

létrehozott hitelkonstrukciókkal az Alap kiterjesztette hosszú távú 

beavatkozási lehetőségeit a tagországok adós országaiban. Ez a lépés 

viszont szorosan kapcsolódott az USA-ban és más iparosodott 

országokban kezdődő monetarista fordulathoz, és az ennek megfelelően 

az infláció elleni küzdelemre való összpontosításhoz, amelynek célja az 

volt, hogy a fejlődő és feltörekvő országokat költségvetési fegyelemre és 

ezáltal adósságaik visszafizetésére bírja. A latin-amerikai adósságválság 

kirobbanásával azonban ennek az ellenkezője történt, ezért a főbb 

hitelező országok és a két hitelezői klub nevében szigorítottak az IMF 

feltételein. 

Az adósságválságban vált először világossá az IMF ambivalenciája 

új szerepében, mint közvetítő, hitelező (végső hitelező) és strukturális 

alkalmazkodási szerv. Az IMF magánhitelezőkkel való kapcsolata 

különösen kritikus volt saját finanszírozási és strukturális kiigazítási 

tevékenységeinek hátterében. Az IMF strukturális kiigazítási politikája 

azzal a kockázattal járt, hogy a válság mélyülésével és terjedésével egyre 

inkább a külföldi hitelek visszafizetésének eszközévé válik. Ebben a 

tekintetben a bail-out toposz egy olyan 
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A Brady-terv már a latin-amerikai adósságválság idején is szóba került, 

bár nem volt következménye az Alap politikájára vagy a washingtoni 

konszenzusra. Az IMF feltételrendszere és a kölcsönök ellenére Latin-

Amerika túlzott eladósodottságának problémája az "elveszett évtized" 

végén sem oldódott meg, ezért az amerikai kormány elindította a Brady-

tervet, és megtagadta a hitelezők részleges adósságelengedését. 

A hidegháború végével a washingtoni konszenzus és az IMF 

kezdetben képes volt rehabilitálni magát az átmeneti országokban, de a 

globális pénzügyek során a nemzetközi pénzügyi piacokon 

bekövetkezett strukturális változások új problémákat hoztak létre, 

amelyek különösen a pénzügyi válságok felhalmozódásában 

nyilvánultak meg. A nemzetközi tőkeáramlások erőteljes növekedése 

egyrészt felerősítette a megnövekedett pénzpiaci volatilitás hatásláncát, 

másrészt az IMF-et a tőkeáramlások katalizátorává és végső hitelezőjévé 

tette. A mexikói válságban az IMF mentőpolitikájának mechanizmusát 

és a hitelezői erkölcsi kockázatot a Clinton-kormányzat hozta 

működésbe - ezek az ázsiai válságban csúcsosodtak ki, amely az IMF 

rendszerszintű mértéke miatt elindította az IMF körüli reformdiskurzust. 

Az 1980-as évek Latin-Amerikájához hasonlóan a washingtoni 

konszenzus Ázsiában is nyomás alá került az IMF-fel együtt. Ezt a 

globalizáció kritikusai által szervezett, nagy nyilvánosságot kapott 

tüntetések sorozata váltotta ki, de mindenekelőtt a számos 

"Kételyek a barikádokon belül" (az Economist egyik címlapja ezzel 

kapcsolatban).39 Az ortodox "kétkedők" a keynesi vagy politikai 

gazdaságtani paradigmákkal, valamint az ortodoxián belül is diszkurzív 

teret nyitottak a heterodox kritikák számára. A nemzetközi pénzügyi 

struktúra és az IMF jelentős megváltoztatásának (heterodoxia) vagy a 

status quo fenntartásának (vagy- 

 

39 "Bár ezek a zászlólengetők a címlapokra kerülnek, és az utcákat is 

megzavarják, nem jelentenek komoly veszélyt a két Bretton Woods-i 

intézményre. Céljaik (mint például a "kapitalizmus megszüntetése") túl 

abszurdak, érveik túlságosan inko- herensek. De idén a legtöbbször az 

IMF-et komolyabb kritika éri, mint máskor, mégpedig azok részéről, akik 

nem a barikádokon kívül, hanem belülről érkeznek. A bennfentesek 

egyre növekvő kórusa - a személyzet tagjaitól (szottó hangon) a Wall 

Street-i bankárokig (hangosabban) - azt kérdezi, hogy az Alap és a 

politikáját nagyrészt meghatározó gazdag országok tudják-e, hogy mit 

csinálnak.". (The Economist 2002) A globalizáció kritikusainak ez az 

ortodox értékelése megfelelt a közös diskurzusstratégiájuknak, ami 

általában hozzájárult a kritikusok marginalizálásához, de ebben az 

esetben hatalmas diskurzusdinamikát bontakoztatott ki, mert az ortodoxia 

magyarázatra szorult a paradigmán belüli kételyekben megmutatkozó 

válságok kapcsán. 
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thodoxia). Ennek eredményeképpen a makroszintű diskurzus a 

tőkemobilitással járó monetáris cselekvőképesség és a globális 

tőkemozgásokat korlátozó rögzített árfolyamok között ingadozott. A 

heterodoxia számára a globális pénzügyi piacok és a nemzeti autonómia 

együttes létezésének status quóját globális szabályozási deficit 

jellemezte, amennyiben a nemzetközi pénzügyi piacok globális 

szabályozására törekedtek, míg a reformista ortodoxia a nemzeti és 

nemzetközi intézményi megközelítést egyaránt támogatta. Céljuk az 

volt, hogy felülvizsgálják az IMF-nek az ázsiai válságban lelepleződött 

ambivalenciáját, és a globális szabályozási mechanizmusok révén 

visszaszerezzék intézményi autonómiájának egy részét. 

A következő szereplőelemzésben a reformdiskurzus központi 

szereplőcsoportjait vizsgáljuk a paradigmatikus fókuszpontok alapján. 

Ezek részben nagyon heterogének voltak, és nagyszámú egyéni 

szereplőből álltak. Magának az IMF-nek a helyzete különösen feszült 

volt az egész reformdiskurzusban, mivel egyszerre volt szereplője és 

tárgya a reformnak. 



 

 

 



123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. A reformdiskurzus szereplői  

 
 

 

Számos szereplő avatkozott be az IMF reformjába, mivel annak jövőbeli 

irányultsága a nemzetközi valutastruktúrán belüli bizonyos érdekekhez 

kapcsolódott. Ezek a reformelképzelések mindig egy gazdasági 

paradigmához kapcsolódtak, amely a heterogén szereplők számára 

különálló viszonyítási pontként szolgált. A szereplők általában az ázsiai 

válság konkrét elemzéséből vezették le reformelképzeléseiket, de az 

elemzés és a reformmegközelítés ok-okozati összefüggésében 

gyakrabban voltak (paradigmatikus) törések, amelyek az általános 

diskurzuson belüli hatalmi viszonyokat tükrözték. A reformdiskurzus 

elsősorban az Egyesült Államokban és angol nyelven folyt, ami 

megfelelt a diskurzuson belüli alapvető angolszász dominanciának. A 

szereplők elemzése ennek megfelelően erősen az USA egyes szereplőire 

összpontosít, bár figyelembe veszik azokat a (transznacionális) 

szereplőket is, akik befolyásolták az angolszász térségből kiinduló 

diskurzust, pl. a globalizáció kritikusai, más országok minisztériumai és 

kormányai stb. 

Az IMF-reformról szóló diskurzus szereplőinek csoportjai 
megkülönböztethetők voltak. 

A csoportok fő jellemzője, hogy politikai és civil társadalmi 

szereplőkből állnak. Ez a többrétegűség vezérli az elemzésben szereplő 

szereplők csoportjai sajátos összetételének jellemzését. Alkotmányuk az 

egyéntől kezdve, aki pozíciójától és szimbolikus értékétől függően nagy 

befolyással bírt a diskurzusban, a tudáshálózatokon és episztemikus 

közösségeken, a magánszektor szereplőin - például egyes bankok vagy 

azok kutatási részlegei, illetve banki képviselők és más pénzügyi piaci 

szereplők lobbicsoportjai - át a kormányokig, minisztériumokig, egyes 

miniszterekig, valamint parlamenti képviselőkig és nemzetközi 

szervezetekig terjedt. 
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A reformdiskurzus időnként a politikai nyilvánosságba is bekerült, 

például az IMF és a Világbank félévente megrendezésre kerülő nagy 

konferenciáin (a tavaszi és az éves konferencián) tartott nagy 

tüntetéseken. A legtöbbször azonban a diskurzus a reformjavaslatok 

írásos közzétételével zajlott egy szűk szakértői körben. A nyilvános 

tiltakozások viszonylagosan kaput képeztek a kritikus reformpozíciók 

számára, ahol a diskurzusok és így a szakértői diskurzusok spektruma is 

kibővült a heterodox megközelítésekkel. 

A diskurzus során számos olyan kulcsfontosságú 

reformdokumentum született, amelyek diskurzív hatása szorosan 

összefüggött a mögöttük álló kulcsszereplők strukturális vagy 

intézményi hatalmával. A következő elemzés az ilyen csoport-specifikus 

kulcsdokumentumok azonosítására összpontosít, amelyeket a koalíciók 

diszkurzív csomópontjaiként határozunk meg. Bár a diskurzus egyfajta 

reakcióláncolatban alakult ki a (versengő) reformjavaslatokra, az 

elemzésben a tisztán kronologikus megközelítés nem mindig lehetséges 

a szereplőkre való explicit összpontosítás miatt. 

Először minden egyes szereplőcsoport esetében bemutatjuk a 

legfontosabb egyéni szereplőket, majd a következő lépésben a központi 

reformcélokat dolgozzuk ki a kulcsfontosságú dokumentumok alapján, 

végül pedig értékeljük a szereplőcsoportok diskurzuserejét. Ez magában 

foglalja a strukturális és intézményi hatalmi erőforrások elemzését is. A 

szereplőelemzés célja egyrészt a reformdiskurzus hatókörének 

bemutatása, másrészt a paradigmaalapú érdekképviseleti folyamatok 

diszkurzivitásának feltárása, harmadrészt a diskurzusban megjelenő 

csoportspecifikus és történelmileg kontingens befolyási szférák 

kidolgozása, különös tekintettel a feltételezett hegemón szereplőkre. 

Az első fejezet elméleti és módszertani megfontolásaira építve a 

szereplők következő csoportjai között teszünk különbséget:1 

1. Az első csoportot a laissez-fairerek alkotják, akiket konzervatív 

politikusok alkotnak, különösen az USA-ban, de az USA-ban 

technokraták is. 
 

1 Lásd még Leslie Armijo "Debating the Global Financial Architecture" 

(2002a/b) című könyvét, amelyben hasonló osztályozásokat tesz, és 

amely a szereplők meghatározását inspirálta. Szerinte azonban a 

kategóriák nem alkotnak diszkurzív hálózatokat, hanem csupán "laza 

asszociációkat" (2002b: 46), ezért az én osztályozásom néhány 

tekintetben nagyban eltér az övétől. Például nem tesz különbséget a 

laissez-fairerek csoportja és a nemzetközi pénzügyi közösség között 

(Armijo 2002b: 46). Ebben a dokumentumban a két csoportot elemzési 

okokból külön kezeljük. 
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Pénzügyminisztérium és a konzervatív kutatóintézetek és 

alapítványok akadémikusai (vö. Armijo 2002b: 43). E csoport 

kezdeményezésére jött létre a Meltzer-bizottság, amely a Meltzer-

jelentéssel elindította a diskurzus központi reformdokumentumát.2 

2. A második csoportot a nemzetközi pénzügyi közösség alkotja. Bár ez 

a csoport internacionalista jellegű volt, a hangsúlyt az Egyesült 

Államokra helyezte, mivel a legnagyobb pénzintézetek ott 

működnek, és az amerikai kormányzaton és különböző 

lobbicsoportokon (különösen az Institute of International Finance-

on) keresztül befolyást gyakoroltak a reformfolyamatra. 

3. A harmadik csoportot az intézményvédők alkotják, köztük a legtöbb 

OECD-kormány, a Külkapcsolatok Tanácsa (CFR), a Nemzetközi 

Gazdasági Intézet (IIE), a Pénzügyi Stabilitási Fórum (FSF), a 

Meltzer-bizottság disszidens tagjai, számos neves közgazdász és 

maga az IMF. 

4. A negyedik csoportot a nemzetközi pénzügyi piacok stabilizátorai 

alkotják. Ezek közé tartoznak a kritikus OECD-kormányok, a fejlődő 

és feltörekvő piaci kormányok, az UNCTAD és számos prominens 

személy, például Joseph Stiglitz, a Világbank korábbi vezető 

közgazdásza. 

5. Végül az ötödik csoportot a globalizációkritikusok alkotják, akik egy 

globálisan orientált hálózatot alkotnak, és nem kormányzati 

szervezetekből (NGO-k) állnak. Bár ezek a hálózatok számos "déli" 

nem kormányzati szervezetet is képviseltek (a 

 

2 A laissez-fairerek közé tartozik a globalizációellenes aktivisták csoportja 

is, akiket nem szabad összetéveszteni a globalizációkritikusokkal. A 

globalizáció ellenzői alapvetően szkeptikusak voltak a 

szabadkereskedelemmel és a pénzügyi piacok integrációjával 

kapcsolatban. Ők főként pro- tectionisták vagy neo- merkantilisták voltak 

az USA jobboldali politikai berendezkedésében. Az IMF radikális 

megszüntetését szorgalmazták (Armijo 2002: 51). A globalizáció 

ellenzőit a sovinizmus és a nacionalizmus jellemezte; olyan emberek 

tartoztak közéjük, mint Ross Perot (a Reform Párt keresztény-

konzervatív elnökjelöltje 1992-ben), Patt Buchanan (republikánus 

elnökjelölt) és Jesse Helms (a Szenátus Külügyi Kapcsolatok 

Bizottságának elnöke): "A laissez-faire liberálisok között a liberális 

értelmiségiekkel közös a mély, gyakran vallási alapú gyanakvásuk az 

"egyvilági gondolkodással" szemben. [...] egyesült a radikális 

szabadpiacosokkal, hogy szétverjék a bevett szervezeteket [...]". (Ibid.: 

52.) Álláspontjaikat a laissez-fairerek szervein keresztül terjesztették, 

ezért minden bizonnyal jelentős státusszal rendelkeztek. Ebben a 

tanulmányban nem külön-külön szerepelnek, hanem az első csoportba 

integrálódnak, mivel közel vannak hozzá. 
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fejlődő és feltörekvő országok), de elvileg az "északi" (iparosodott 

országokból származó) nem kormányzati szervezetek domináltak. 

 
Ez az öt szereplőcsoport paradigmatikusan meghatározza a 

reformdiskurzus szereplőinek körét. A következőkben szisztematikusan 

elemezzük őket, és a teljes spektrumot (paradigma, problémaelemzés, 

megoldási megközelítés, reformpreferenciák, az IMF szerepe és a 

diskurzus ereje) egy táblázatban foglaljuk össze. 

 

 
1. Laissez-Fairers  

 
A laissez-fairerek kategóriája elsősorban az USA-ban a konzervatív 

agytrösztökre és a Republikánus Párt politikusaira irányul, akik 

bekapcsolódtak a reformdiskurzusba, és az IMF-hez való privilegizált 

hozzáférésük és az IMF feletti ellenőrzésük miatt erős pozíciót foglaltak 

el. Ez a csoport kifejezetten az IMF-kvóták 1998-as emeléséről szóló 

vita (Quota Re- views) kapcsán alakult ki. Az ázsiai válságot követő 

IMF-politika hátterében hevesen ellenezték az Alap forrásainak 

bővítésére irányuló szándékát. 

A Laissez-fair-ek gazdaságelméleti "kínálati oldalasok" és 

dogmatikus neoklasszikusok voltak, akiknek racionalitása a szabad 

piacok felsőbbrendűségének és hatékonyságának elvén alapult. 

Szerintük alapvetően nem volt szükség egy olyan nemzetközi 

szervezetre, mint az IMF. A pénzpiaci pánik, a tőkemenekülés, sőt a 

spekulatív támadások is a pénzügyi piacokon rejlő magas kockázat 

szerencsétlen, bár elkerülhetetlen következményei voltak. A 

túlreagálások és az átmeneti egyensúlytalanságok megszüntetésének 

egyetlen lehetséges módja a legköltséghatékonyabb és leghatékonyabb 

módon az IMF hatáskörének és finanszírozási kapacitásának 

csökkentése az erkölcsi kockázat problémájának minimalizálása 

érdekében: "[...] a legbiztonságosabb pénzügyi piac a biztonsági háló 

nélküli, mert csak így lehet hatékonyan visszatartani a vakmerő 

magatartást", ahogy Leslie Armijo összefoglalja a laissez-fairerek 

álláspontját (2002b: 44f.). Az erkölcsi kockázat megszüntetésének 

igénye az Alap és a Nemzetközi Pénzügyi Intézmények (IFI-k) 

megszüntetéséhez vezetett, mivel a mentőcsomagokat az ösztönzők 

zavaró torzításának tekintették: "A kockázat nélküli kapitalizmus olyan, 

mint a bűn nélküli bűnözés. " (Allan Meltzer, idézi Moore 1998: 1) A 

laissez-fairerek, ahogy a név is mutatja, a tőkekontroll ellen is szót 

emeltek, a pénzügyi piacoknak decentralizáltnak és nem 

oligopolisztikusnak kell lenniük. 
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A laissez-fairizmus prominens hívei közé tartozott a monetarista 

gondolkodó és Nobel-díjas Milton Friedman, George Shultz amerikai 

politikus, valamint számos közgazdász, például Allan Meltzer, aki a fent 

említett szakértői csoport szóvivője volt, és akit a republikánus többségű 

amerikai kongresszus nevezett ki az ázsiai válságot követően. Ebbe a 

csoportba tartozott számos fontos médium is, mint például az Economist 

és a Financial Times, amelyek nagy példányszámmal és befolyással 

rendelkeztek a diskurzusban.3 Az intellektuális támogatást olyan 

konzervatív agytrösztök nyújtották, mint a Cato Institute (Calomiris 

1998), a Heritage Foundation (Vasquez 1998) és az American 

Enterprise Institute (Lindsay 1998). A csoport rendelte meg az IMF-

diskurzus központi reformdokumentumát, a Meltzer-jelentést. A jelentés 

alábbi elemzése az e csoport mögött meghúzódó diskurzuspozíció 

azonosítására szolgál. 

 

1.1 Reformcél: Az IMF mandátumának csökkentése 

 
1998 novemberében a Kongresszus Gazdasági Vegyes Bizottsága Allan 

Meltzer konzervatív közgazdász vezetésével létrehozta a Nemzetközi 

Pénzügyi Tanácsadó Bizottságot (IFIAC) (a továbbiakban: Meltzer-

bizottság). Az IFIAC megalapításához vezető kongresszusi viták 1998-

ban végig elhúzódtak. A republikánusok által dominált kongresszus 

elhalasztotta az IMF és a Clinton-kormányzat által kért döntést a kvóták 

százalékos45 emeléséről, amely az ázsiai válság miatt vált szükségessé 

(a kvótákról szóló döntésekről általában az amerikai parlamentben 

szavaznak). Ez a halogató taktika kifejezte a republikánusok elutasítását 

Clinton IMF-politikájával szemben. Ennek a belpolitikai ellenállásnak a 

hátterében egyrészt párttaktikai megfontolások, másrészt Clinton 

mexikói válság alatti hozzáállása állt.4 

 

3 Bár ez nem számszerűsíthető közvetlenül diskurzuselemzés nélkül, 

számos interjúban világossá vált, például a következőkben: "Az IMF 

minden magára valamit is adó munkatársa olvassa az Eco- nomist 

(nevetés). Kötelező olvasmány! Itt mindenkinek olvasnia kell a Financial 

Times-t és az Economistot, különben egyáltalán nem fogadják el." 

(Interjú IMF [1]) 

4 Clinton annak idején egy 40 milliárd dolláros kétoldalú támogatási 

csomagot akart nyújtani, de a belpolitikai ellenállás miatt megbukott, 

mivel a laissez-fairerek nem rokonszenveztek a kockázatos banki 

kitettségek megmentésével (a Clinton-kormányzat közelebb állt a 

nemzetközi pénzügyi közösséghez, amint az alább látható lesz). A 

Clinton-csomag az új kongresszusi többség miatt megbukott. 
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A Kongresszus csak 1998 őszén, az ázsiai válság mértékének 

nyilvánvalóvá válása után járult hozzá a növelésekhez, és cserébe 

felállította a Meltzer-bizottságot.5 2000 márciusában ez a bizottság 

benyújtotta az úgynevezett Meltzer-jelentést (IFIAC 2000). A laissez-

fair-ek központi reformmotívuma, amelyet a jelentésben 

megfogalmaztak, az IMF válságtevékenységének költségeinek 

csökkentése volt az Alap feladatainak és hatáskörének, valamint 

pénzügyi mozgásterének korlátozásával. Kifogásolták, hogy a hitelek 

nyújtása egyre inkább növekszik anélkül, hogy ezzel egyidejűleg 

megfelelő eredményeket érnének el az országokban. A Meltzer-jelentés 

alapvető szemrehányása ezért a következő volt: "A rövid távú 

válságkezelés rendszere [az IMF] túl költséges, a válaszlépései túl 

lassúak, a tanácsai gyakran helytelenek, a politikát és a gyakorlatot 

befolyásoló hatásai pedig túl tolakodóak". (IFIAC 2000: 17) 

Következésképpen a Bizottság azt javasolta, hogy az IMF-et 

alakítsák át a feltörekvő piaci országok végső menedékhelyének 

hivatalos nemzetközi hitelezőjévé (LLR), amelynek hitelnyújtása a 

fizetőképes tagországok kormányainak nyújtott rövid lejáratú 

kölcsönökre korlátozódna. Ez a sajátos végső hitelezői megközelítés 

kifejezetten csak a likviditási hitelekre irányult, amelyek 

büntetőkamatlábbal járnak, és szintén csak a feltörekvő piacok számára 

állnak rendelkezésre. 

 

gress, ami a novemberi félidős választások után republikánus 

1994többséghez vezetett a szenátusban és a képviselőházban. Newt 

Gingrich republikánus frakcióvezető alatt ez a többség "sokkal 

erőteljesebben orientálódott a radikális populista álláspontok felé, mint 

korábban" (van Scherpenberg 2002: 15). Végül azonban Clinton és 

pénzügyminisztere, Rubin össze tudott állítani egy közel 50 milliárd 

dolláros csomagot, bár csak a Kongresszus megkerülésével és a kormány 

számára szabadon rendelkezésre álló Valutastabilizációs Alap (ESZA) 

felhasználásával. A kormányzat több milliárd20 dollárt finanszírozott az 

ESZA-ból, a többi 30 milliárd dollárt az IMF és a Nemzetközi Fizetések 

Bankja (BIS) finanszírozta. Clinton ezen stratégiája tovább bosszantotta 

a kongresszusi többséget. A republikánus többség a kongresszusban 

"megalázva" érezte magát Clinton 1996-os választási győzelme miatt 

(ibid.: 16), és több külpolitikai kérdéssel, köztük a nemzetközi pénzügyi 

intézményekkel (IFI-k) is foglalkozott, mert úgy vélték, hogy Clinton 

védekező álláspontra helyezkedett. Emiatt a 1997kongresszusi többség 

egy évvel elhalasztotta a kvóták újbóli növeléséről szóló tárgyalásokat. 

5 Ezenkívül a következő évben elfogadták a külföldi kiadásokra vonatkozó 

törvényt, amely konkrét utasításokat tartalmazott az IMF számára. Az 

Alapnak a piacorientált reformokat, valamint a kereskedelem és a 

pénzügyi szektor liberalizációját, a független központi bankokat, a 

fizetésképtelenségi törvényeket, a jobb pénzügyi felügyeletet és a 

privatizációt kellett előmozdítania. Az IMF elszámoltathatóságát a 

Kongresszus felé növelték, és az amerikai pénzügyminisztériumot 
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utasították, hogy rendszeresen tegyen jelentést a Kongresszusnak az 

Alapról. 
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olyan országoknak nyújtható, amelyek a válság kitörése előtt szilárd 

gazdaságpolitikát folytattak. A hitelnyújtás kötelező előfeltételei 

("előfeltételek") kiküszöbölnék a válság esetén szükséges 

feltételrendszerek szükségességét - a következő négy előfeltételt 

javasolták: 

1. Az országok nem tarthatnak fenn korlátozásokat a külföldi pénzügyi 

intézmények tevékenységére vonatkozóan. 

2. Minden országnak rendszeresen közzé kell tennie a fennálló külső 

adósság lejárati szerkezetét. 

3. A kereskedelmi bankoknak megfelelően tőkésítettnek kell lenniük. 

4. Az IMF-nek költségvetési minimumkövetelményeket kellene 

megfogalmaznia annak biztosítása érdekében, hogy az IMF forrásait 

ne használják fel felelőtlen költségvetési intézkedésekre (ibid.: 7ff.). 

 
Az IMF szerepének a Meltzer-jelentés által előirányzott csökkentése és 

automatizálása szorosan összefüggött az erkölcsi kockázat 

problémájával, amely a Bizottság központi kérdése volt. A Meltzer-

bizottság szerzőinek többsége az ázsiai válság elemzésében azt írta, 

hogy végül is éppen maga az IMF létezése okozta a költséges 

problémákat: "A nemzetközi hitelezők veszteségeinek megelőzésével 

vagy csökkentésével az IMF hallgatólagosan jelezte, hogy ha a helyi 

bankok és más szilárd intézmények nagy külföldi kötelezettségeket 

vállalnak, és a kormányok garanciát vállalnak a magánadósságokra, az 

IMF biztosítja a garanciák teljesítéséhez szükséges devizát". (Ibid.: 29) 

A kritikát fokozta az a kijelentés, hogy az IMF nem akarta elismerni 

ezt a vádat ("Az IMF többször is tagadta ezt a vádat", ibid.). A laissez-

fair-ek csoportja maga is úgy hangsúlyozta az erkölcsi kockázat 

problémáját, hogy a reformokról folytatott diskurzus során minden 

szereplő többször is utalt rá. Mások álláspontjával ellentétben azonban 

ők kifejezetten az adósok erkölcsi kockázatának jelenségére helyezték a 

hangsúlyt, és kevésbé a magánhitelezőkre. A jelentés ezért az erkölcsi 

kockázat leküzdésének megoldását is a rövid lejáratú hitelfelvételek 

elkerülésében, valamint a nemzeti ellenőrzési standardok javításában 

látta (ibid.: 50).6 Az erkölcsi kockázat középpontba állítása 

 

6 Az erkölcsi kockázat csökkentésének központi módját a hitelezői oldalról 

a magánszektor bevonásával a válságmegoldásokba azonban a Meltzer-

jelentés nem irányozta elő: "A Bizottság úgy véli, hogy a nemteljesítési 

helyzetekben a szuverén hitelfelvevők és hitelezők közötti konfliktusok 

megoldásának új módjainak kidolgozását ösztönözni kell, de a 

résztvevőkre kell hagyni, amíg az adósok, a hitelezők és a hitelezők nem 

értenek jobban egymáshoz. 



A REFORMDISKURZUS SZEREPLŐI 

131 

 

 

 

Ezt tükrözi a Meltzer-jelentés reformtervének irányultsága is, amely az 

IMF szerepének drasztikus csökkentésével kívánta elkerülni a jövőbeli 

kvótaemeléseket: "Az IMF jelenlegi forrásainak elegendőnek kell 

lenniük ahhoz, hogy az IMF kvázi végső hitelezői feladatainak 

ellátásához, különösen a jelenleg fennálló hitelek IMF-nek történő 

visszafizetésével". (Ibid.: 9) 

Az IMF reformjának elképzelését hat alapelv vezérelte (ibid.: 38ff.). 

A tagországok demokratikus folyamatait és szuverén hatóságait 

tiszteletben kell tartani (szuverenitás), el kell kerülni a hatáskörök 

átfedéséből (különösen a Világbankkal) adódó intézményi ineffektivitást 

(feladatmegosztás), világos prioritásokat kell meghatározni, és el kell 

kerülni a túlzott mértékű küldetéskúszást (összpontosítás). A konkrét 

mechanizmusoknak segíteniük kell a költségek ellenőrzését 

(hatékonyság), az IMF finanszírozási költségeit egyenlő mértékben kell 

a nemzeteknek viselniük (költségmegosztás), és az IMF-nek pontos 

tájékoztatást kell nyújtania a tevékenységeiről. Továbbá az IMF 

tisztviselőinek el kell számolniuk tetteikért (elszámoltathatóság és 

átláthatóság). 

E hat alapelv alapján hirdették meg az "Új IMF küldetését", amely 

egy csökkentett szerepkört és ezáltal egy kisebb szervezetet is jelentett, 

három konkrét felelősségi területtel (ibid.: 40). A fentiek szerint az IMF-

nek finanszírozási funkciót kellett volna betöltenie az illikvid, de még 

fizetőképes feltörekvő országok számára, és rövid távú likviditást kellett 

volna biztosítania.7 Ezt a funkciót viszonylag automatikusan és szigorú 

ellenőrzési mechanizmusok mellett kell ellátni, hogy a pénzt ne 

használják fel mentőakciókra. Az IMF hitelpolitikája nem állhat az ilyen 

nemzeti intézmények fejlődésének útjába, "amelyek kereskedelmi 

forrásokból vonzanak tőkét" (ibid.: 41). Másodszor, az IMF-nek 

pénzügyi és gazdasági adatokat kell beszereznie és közzétennie a 

tagországoktól, és azokat azonnal és egységes szabványok szerint kell 

terjesztenie, hogy a piaci szereplők tájékoztatást kapjanak egy-egy 

ország teljesítményéről. Végül az IMF-nek tanácsot kell adnia 

("tanácsot, de nem feltételeket") a gazdaságpolitikai intézkedésekkel 

kapcsolatban a 

 

külső megfigyelőknek, hogy az állami beavatkozás hogyan javíthatja a 

tárgyalásokat, ha egyáltalán javíthatja". (IFIAC 2000: 50) 

7 A tervek szerint az ilyen hitelek futamideje 120 (legfeljebb 240) nap 

lenne, és csak biztosíték és büntetőkamat ellenében nyújthatóak. Ezen 

túlmenően a támogatásokat olyan országok számára tartották fenn, 

amelyek teljesítették az előzetes feltételeket (gazdaságpolitikai normák 

betartása, nyitott pénzügyi szektor, szilárd felügyeleti struktúrák). 
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a IV. cikk szerinti konzultációk (ibid.: 57). Az iparosodott országokat a 

jövőben kizárnák a IV. cikk szerinti konzultációkból - legalábbis az 

OECD-országok számára opt-out jogot irányoztak elő. A jelentés azt 

javasolta, hogy az Alap minden hosszú távú kötelezettségvállalását 

hagyják el, különösen a szegénység csökkentését és a növekedést segítő 

eszközt (PRGF) és a kibővített strukturális alkalmazkodási eszközt 

(ESAF), mivel ezek a Világbank hatáskörébe tartoznak. Továbbá az 

IMF-nek teljesen le kellene írnia a súlyosan eladósodott szegény 

országokkal (HIPC) szembeni összes követelését (ibid.: 8). 

2000 márciusában a Meltzer-jelentést a biztosok szavazással 

elfogadták, és így a republikánus szenátusi és képviselőházi többség 

hivatalos reformdokumentuma lett. Charles Calomiris, Tom Campbell, 

Edwin Feulner, Lee Hoskins, Richard Huber, Manuel Johnson, Allan 

Meltzer, Jeffrey Sachs a dokumentum mellett szavazott. A következő 

képviselők ellene szavaztak: Fred Bergsten, Je- rome Levinson, Esteban 

Edward Torres.8 Míg három demokrata szakértő a többségi jelentés ellen 

szavazott, addig a demokrata sorban a negyedik szakértő, Jeffrey Sachs 

megosztotta szavazatát, és részben helyeselte a többségi jelentést. "Ez 

nem volt lényegtelen", ahogy Liane Schalatek helyesen írta, 

"mivel ez bizonyos pártatlanságot kölcsönzött a Meltzer-jelentésnek". 

(Schalatek 2001: 1) Sachs kiemelkedő fejlesztési közgazdász pozíciója 

miatt ennek minden bizonnyal fontos diszkurzív hatása volt, amire a 

szereplőelemzés további részében részletesebben is kitérünk. Az 

egyetlen két egyhangú 
 

8 Calomiris a Columbia Egyetem professzora és az American Enterprise 

Institute pénzügyi deregulációval foglalkozó projektjének igazgatója, 

valamint a National Bureau of Economic Research munkatársa volt. 

Campbell kongresszusi képviselő volt (R-CA). Feulner a Heritage 

Foundation elnöke és a Mont Pelerin Society korábbi elnöke volt. 

Hoskins a Huntington National Bank igazgatótanácsának elnöke volt 

(1991-97). 1991Ő volt az elnöke a Federal Reserve Bank of Cle- veland 

a to1987 . Huber az Aetna, Inc. globális pénzügyi vállalat 

igazgatótanácsának elnöke volt. Johnson a Smick Medley International 

tanácsadó cég igazgatósági tagja volt. 1982 és 1986 között a 

pénzügyminiszter asszisztense volt. Meltzer a Carnegie Mellon Egyetem 

politikai gazdaságtan professzora és az American Enterprise Institute 

vendégkutatója volt. Sachs a Harvard Egyetem Nemzetközi Fejlesztési 

Központjának igazgatója volt. Bergsten 1981-es megalapítása óta a 

Nemzetközi Gazdaságtani Intézet igazgatója volt, és tagja volt a Külföldi 

Kapcsolatok Tanácsa független munkacsoportjának. Levinson a 

Washington College of Law-ban dolgozott, és a Economic Policy 

Institute-ban végzett kutatásokat. Torres 1983-tól 1999-ig volt 

kongresszusi képviselő (D-CA). 
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A Bizottság által elfogadott ajánlások a HIPC-adósság teljes leírására és 

az IMF-nek a hosszú távú strukturális kötelezettségvállalásokból való 

kivonására vonatkoztak. A többségi jelentés ellen szavazó három biztos 

"eltérő nyilatkozatot" írt, amely az intézményesült szereplők csoportja 

számára hivatkozási pontot jelentett. 

 

1.2 Diskurzus hatalom: kétszintű játékok és az amerikai 
vétóhatalom 

 
A Meltzer-jelentés nemcsak a laissez-fairerek hivatalos 

reformdokumentuma volt, hanem az egész diskurzus gerincét képezte, 

amely nem utolsósorban az amerikai kongresszus és az amerikai 

kormány fontos pozícióját emelte ki a reformdiskurzusban (vö. Pfaller 

2000). A jelentés így megfelelően erőteljes hatást gyakorolt a 

reformintézkedések végrehajtására, amelyeket mindenekelőtt azt 

követően kezdeményeztek, hogy a demokrata Bill Clinton elnököt a 

republikánus George W. Bush váltotta fel. A kormányváltással 

paradigmaváltás történt az USA nemzetközi pénzügyi politikájában, 

mivel Bush nem volt hajlandó, mint elődje, költséges mentőcsomagokat 

összeállítani a magánbefektetők számára (vö. Peet 2003: 84).9 A 

reformelemzésben a laissez-faire-ek hatalmát az év közbeni 

kormányváltás miatt időszakosan2000 alá kell támasztani. 

 

9 Különbséget kell tenni a Clinton-kormányzat és a demokrata párti 

baloldal politikája között. Clinton a nemzetbiztonsági érdekekkel védte 

válságkezelését, amit saját pártja baloldala nem osztott (Stanford 2000). 

Parlamenti szinten paradigmatikus szakadék alakult ki a két párt között, 

ami a mentőcsomagok elleni érvekben vált nyilvánvalóvá. Mindkét párt 

bírálta az adófizetők pénzének ilyen mentőakciókhoz való felhasználását, 

de a republikánusok az erkölcsi kockázat problémájára hivatkoztak, míg 

a (baloldali) demokraták az igazságosság elveire. A republikánusok 

nagyszerű 

"Pénzkidobás" a mentőcsomagok során: "Nem szabadna elköteleznünk 

magunkat 

az amerikai adófizetők forrásaiból, hacsak és amíg nem tudjuk 

megválaszolni a kérdést: "úgy történik-e ez, hogy az védi a nemzeti 

érdekeinket?". [...] Az IMF nem egy nyitott intézmény. Egyesek azzal 

érvelnek, hogy a pénzügyminisztériumi bürokraták óriási befolyást 

gyakorolnak az IMF-ben [...], de ez nem elégséges elfogadhatóság az 

amerikai adófizetők számára." (Bachus in House Banking Oversight 

Subcommittee 1998: 3) A baloldali aggodalmak inkább arra vonatkoztak, 

hogy elfogadható-e, hogy az amerikai és ázsiai adófizetők kivásárolják a 

nagy amerikai pénzintézeteket. A demokráciakritikát elsősorban ázsiai 

nem kormányzati szervezetek (Bello 1998), szakszervezetek (Becker 

1998) és baloldali lobbicsoportok (Nader 1998) támogatták. 
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Míg ellenzékben a képviselőcsoport vétójoggal rendelkezett, Bush 

mellett központi intézményi kezdeményező erővé vált. 

Az amerikai kongresszus befolyása a reformdiskurzusban azonban 

már Clinton alatt is nagy jelentőséggel bírt, mivel, mint említettük, 

központi blokkoló hatalommal rendelkezett, amely közvetlenül érintette 

az IMF-et, mivel az USA blokkoló kisebbséggel rendelkezett benne. Az 

amerikai ügyvezető igazgató klasszikus "kétszintű" érvelése az IMF-

tárgyalásokon mindig ezen alapult (a Kongresszus vétójogát gyakran 

használták érvként a reformjavaslatok megvalósíthatósága ellen, hogy a 

radikálisabb reformmegoldásokat kiszorítsák a diskurzus magjából; vö. a 

kétszintű játszmákról: Putnam 1988). A törvényhozási folyamatban való 

hatáskörén keresztül a Kongresszus intézményi befolyása kiterjedt a 

kvóták növeléséről és a statútumok meghosszabbításáról való 

szavazásra. Emellett a Kongresszus szavazhatott olyan törvényekről, 

amelyek meghatározták az amerikai ügyvezető igazgató tevékenységét 

az IMF-ben, ami a kvóták felülvizsgálatakor bevett gyakorlat volt (vö. 

White 2002: 235ff.). A kongresszus hatásköre tehát mindig is az 

időszakos kvótafelülvizsgálatokban volt a legnagyobb. 

Az amerikai kormányzatban a laissez-fairerek váltásával a 

A csoport hatalma jelentősen megnőtt, mivel az amerikai kormánynak 

alapvetően két hivatalos befolyási csatornája volt az IMF-ben: a 

kormányzó (és helyettesítő kormányzó), valamint az ügyvezető igazgató 

(és helyettesítő igazgató), akiket az elnök nevezett ki és a szenátus 

erősített meg. Az ügyvezető igazgató volt felelős a napi működésért (az 

ázsiai válság alatt és után ez Karen Lissakers volt). Az amerikai 

pénzügyminisztérium gazdasági kérdésekben az ügyvezető igazgatónak 

adott tanácsot, és további tanácsadókat (három technikai és két 

adminisztratív asszisztens; Geithner 1998) biztosított. Ezenkívül a 

Pénzügyminisztériumban külön osztály foglalkozott az IMF-specifikus 

kérdésekkel. Maga a Pénzügyminisztérium a Kongresszusnak volt 

elszámoltatható. Valójában azonban a Kongresszus csak akkor gyakorolt 

befolyást az ügyvezető igazgatóra, amikor az alapszabályok 

meghosszabbítása vagy a kvóták növelése volt folyamatban. Ezzel 

szemben a Pénzügyminisztérium folyamatos és nagyon szoros 

felügyeletet gyakorolt az ügyvezető igazgató felett - az IMF washingtoni 

irodáinak különleges elhelyezkedése miatt az amerikai ügyvezető 

igazgatót jobban ellenőrizték, mint a többi ügyvezető igazgatót (vö. 

White 2002: 231-237). A Pénzügyminisztérium konzultált a 

Kereskedelmi Minisztériummal és az Egyesült Államok kereskedelmi 

képviselőjével (USTR) is annak biztosítása érdekében, hogy a végrehajtó 

di- 
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Az ügyvezető igazgató volt felelős a kincstár utasításainak betartásáért.10 

Az IMF-en belül az ügyvezető igazgató feladata az volt, hogy kövesse a 

kincstár utasításait, és azokat a lehető legjobban megvalósítsa a 

szervezetben. 

Mivel a legtöbb döntést konszenzussal hozták, koalíciókat kellett 

találni a szükséges támogatáshoz az Igazgatóságban. Ehhez szoros és 

gyakori kapcsolatra volt szükség az ügyvezető igazgatóval, a 

személyzettel és a többi ügyvezető igazgatói irodával. A tagállamok 

kormányaival is szoros és közvetlen kapcsolat állt fenn, beleértve a G-7 

keretet vagy más multilaterális fórumokat (vö. Geithner 1998). Ebben a 

tekintetben az Igazgatóság hivatalos ülései csak az egyik csatornát 

jelentették az amerikai ügyvezető igazgató befolyásának. Timothy 

Geithner hangsúlyozta, hogy az ügyvezető igazgatóra közvetlenül a 

pénzügyminisztériumból is nyomást gyakoroltak, hogy nyilvános 

fórumokon vitassa meg azokat a politikákat, amelyeket korábban csak 

belsőleg és informálisan vitattak meg (vö. ibid.).11 A kormányon belül a 

Kincstár nagyrészt ellenőrizte az Alap amerikai ügyvezető igazgatójának 

tartalmát, bár a Kincstár minden vezető tisztviselőjét az elnök nevezte 

ki, és a Fehér Háznak voltak elszámoltathatók. 

Az alábbi összeállítás számos más 

a laissez-fairerek befolyási csatornáit az IMF-ben, mint például a 

viszonylag nagy létszámú angolszász, neoklasszikusan képzett 

személyzet ("ideológiai gondolkodásmód") és a tanácsadók szerepe (vö. 

Woods 2003: 96). Ezeket azonban a laissez-faire szereplővel 

összefüggésben nem tárgyaljuk részletesebben, mivel a reformelemzés 

részét képezik. Formálisan a pénzügyminisztérium játszotta a 

kulcsszerepet az Egyesült Államok alapban elfoglalt pozíciójának 

meghatározásában, de a minisztérium is az elnök, a kongresszus és - 

kevésbé közvetlenül - a nyilvánosság és a lobbicsoportok által közösen 

meghatározott politikai keretek között cselekedett.12 
 

10 Más országokkal ellentétben, mint például Nagy-Britannia, ahol a DFID 

(Nemzetközi Fejlesztési Minisztérium) "egyértelmű befolyással" 

rendelkezik az IMF politikájára, az USA megfelelője (USAID) nem vesz 

részt az IMF politikai folyamataiban. Az USAID egyik képviselője 

szerint az IMF sem fejlesztési intézmény (White 2002: 233). 

11 Timothy Geithner az ázsiai válság idején a pénzügyminisztérium 

nemzetközi ügyekért felelős államtitkára volt, majd később az IMF 

politikafejlesztési és felülvizsgálati osztályára került. 

12 Ezek a befolyási csatornák és illetékességi területek megfelelnek a saját 

ügyvezető igazgatóval rendelkező más országokéinak. Így a német 

ügyvezető igazgató a pénzügyminisztériumnak tartozik elszámolással, és 

a berlini minisztérium ad utasításokat a német politikára vonatkozóan az 

IMF-ben. A pénzügyminisztériumot azonban a kancellár és a német 

Bundestag is befolyásolja, pl. a Nemzetközi Pénzügyminisztérium 

esetében. 
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1. Pénzügyi struktúra 

– Az USA hozzájárulási befizetéseinek aránya; 

– További források beszerzése különleges célokra (GAB/NAB); 

– Az amerikai kongresszus jóváhagyásának szükségessége az amerikai 

kifizetésekhez, ill. 

Növelje az IMF-nek történő kifizetéseket. 

2. Az erőforrások felhasználása 

– a hitelnyújtás amerikai jóváhagyásának formális követelményei; 

– az Egyesült Államok beleegyezésének informális folyamatai. 

3. Személyzet és vezetés 

– A munkaerő összetétele (nemzetiség és végzettség); 

– Az Egyesült Államok jóváhagyása a vezetői pozíciók 

(hivatalos vagy informális) kinevezéséhez (vagy 

elbocsátásához); 

– "ideológiai gondolkodásmód". 

4. Hivatalos választási és hatalmi struktúrák 

– Az Egyesült Államok befolyása a jogszabályi kérdésekre (blokkoló 

kisebbség); 

– Az USA befolyása informális folyamatokon és konvenciókon 

keresztül; 

– A "független" tanácsadók, a pénzügyi piaci szereplők és a nem 

kormányzati szervezetek szerepe. 

 

A hatóságok informális befolyását az Alapban sokkal nehezebb volt 

nyomon követni, és azt minden egyes konkrét esetben - ebben a 

tanulmányban a nemzetközi fizetésképtelenségi jog alapján - elemezni 

kell. Az amerikai pénzügyminisztérium különleges helyzetéből adódóan 

a minisztérium önálló szereplőként külön szerepet játszott a 

reformfolyamatban, ezért a következőkben bemutatjuk, hogy mely 

csoportok gyakoroltak befolyást a hatóságra. Elméleti szempontból a 

kincstár a neoklasszikus paradigma szerint járt el. Hegemóniaelméleti 

szempontból megvizsgáljuk, hogy a bankok és a pénzügyi elit milyen 

mértékben rendelkezett külön hozzáféréssel a hatósághoz, és ezáltal 

mennyiben befolyásolta annak tevékenységét. A pénzügyi csoportot az 

alábbiakban részletesebben tárgyaljuk. 

 
8. ábra: Az USA befolyása az IMF-ben 

 

 

 

 

 

 

a fizetésképtelenségi jog. A Német Szövetségi Bank, amelynek elnöke (a 

pénzügyminiszterekkel felváltva) az IMF kormányzója, szoros 

kapcsolatban áll a Pénzügyminisztériummal, valamint a német ügyvezető 

igazgatóval, és általában megegyezés van a minisztériummal az egységes 

német álláspont kialakításáról, bár a végső szót a minisztérium mondja ki 

(interjúk BMF, Deutsche Bundesbank, IMF [1]). 
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2. Nemzetközi  pénzügyi közösség  

 
A piaci szereplők a nemzetközi pénzügyi közösség formájában 

globálisan aktív bankokból és intézményi befektetőkből álltak, főként az 

Egyesült Államokban, de más nagy ipari országokban is. Az egyes 

intézmények Washingtonban és New Yorkban egyesületekbe és 

érdekcsoportokba tömörültek, amelyek szoros kapcsolatban álltak az 

IMF-fel (különösen Michel Camdessus idején), az amerikai 

pénzügyminisztériummal és más G-7 országok 

pénzügyminisztériumaival és központi bankjaival (IIF interjú). Az 

amerikai pénzintézetek erős túlsúlya miatt a "közösségben" és a 

társulásokban, teljesen indokolt a Wall Streetről mint kollektív 

szereplőről beszélni.13 

A reformokról szóló vitában központi szerepet játszó egyesületek és 

szervezetek a következők voltak: a Nemzetközi Pénzügyi Intézet, az 

Amerikai Bankárok Szövetsége, a Bankárok Külkereskedelmi Szövetsége 

(ma: Bankárok Pénzügyi és Kereskedelmi Szövetsége), a Nemzetközi 

Bankárok Intézete, a Nemzetközi Monetáris Ügyek Intézete és a 

Feltörekvő Piaci Kereskedők Szövetsége (EMTA). Ezek az intézmények 

konferenciák szervezésével, elemzések és szakpolitikai dokumentumok 

írásával, valamint konkrét információk előkészítésével és terjesztésével 

lobbiztak a nemzeti és nemzetközi politikai folyamatokban - tagjaiknak 

köszönhetően általában anyagilag is jól felszereltek voltak. 

A Nemzeti Pénzügyi Intézet különösen fontos szerepet játszott a 

reformvitában.14 Az IIF összehozta a pénzügyi közösség prominens 

tagjait, a legnagyobb bankokat, különösen azokat, amelyek aktívan részt 

vettek a reformfolyamatban. 

 

13 A nagybankok maguk is azonosították magukat ezzel a megjelöléssel. A 

Wall Streethez tartoztak a New York-i nemzetközi bankok: Citibank, JP 

Morgan, Deutsche Bank, Morgan Stanley-Dean Witter, HSBC, UBS, 

Salomon Smith Barney, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Shearson Lehman 

Brothers. Nem szerepeltek a nagy holland bankok (köztük az ABN-

Amro), az ING. A japán, olasz vagy regionális orientációjú bankok sem 

szerepeltek. Az 1933-as Glass-Steagall-törvény 1999-es hatályon kívül 

helyezése óta a kereskedelmi bankok, mint például a Chase Manhattan és 

a Citibank, befektetési banki tevékenységet is folytathatnak, ami 

jelentősen kibővítette a Wall Street körét. A nagy alapkezelő társaságok 

és biztosítótársaságok még mindig nem tartoztak ide (Interjú 

Internationale Finanzgemeinde [1]; Kellermann 2004). 

14 A szervezetet az 1983-as latin-amerikai adósságválság idején alapították. 

Az alapítvány célja az volt, hogy információkat szolgáltasson és 

készítsen az adós országok gazdasági körülményeiről és fejleményeiről, 

hogy a bankok megfelelő kockázati modell alapján tudjanak 

befektetéseket eszközölni. 
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a külföldi piacokon. Az IIF elnöke mindig az egyik nagy Wall Street-i 

bank igazgatósági tagja volt. Az intézet találkozókat és konferenciákat 

szervezett, ahol a bankárok egymás között tárgyaltak, de 

kormánytisztviselőkkel és nemzetközi szervezetekkel is tárgyaltak. 

Elsősorban olyan bankokat képviselt, amelyek hitelkapcsolatban álltak 

az amerikai kormánnyal és nemzetközi szervezetekkel (vö. IIF 1999). 

Ebben a tekintetben egy viszonylag homogén, nemzetközi orientációjú 

csoportot képviselt, amelynek alapvető érdekei egyeztek - a nemzetközi 

hitelezés és befektetés volt az üzleti tevékenysége, beleértve az 

arbitrázst, a spekulációt és a fedezeti ügyleteket, ezért központi szerves 

követelés volt a határokon átnyúló tőkeáramlásra vonatkozó meglévő 

korlátozások liberalizálása (vö. Armijo 2002b: 45f.). Ugyanez volt a 

helyzet a New York-i székhelyű Emerging Markets Traders Association 

(EMTA) esetében is. Az EMTA különösen részt vett a nemzetközi 

fizetésképtelenségi jogról szóló vitában, és ezért központi jelentőséggel 

bír a jelen dokumentumban szereplő reformelemzés szempontjából is. 

Az EMTA szoros kapcsolatban állt más kereskedőszövetségekkel és az 

IIF-fel is.15 A "befektetési közösség" különböző bankjait és kereskedőit 

képviselte (EMTA honlapja).16 A szövetség feladatának tekintette az 

információk feldolgozását és a feltörekvő piaci kötvények, derivatívák, 

de 

vizsga és részvények. 

 
2.1 Reformcél: a status quo megőrzése 

 
A reformokról szóló diskurzus során az Alap és az Alap ázsiai 

tevékenységének kritikusai a nemzetközi pénzügyi közösséget a válság 

egyoldalú nyerteseként állították be, mivel ők voltak a multilaterális 

hitelezési gyakorlat legerősebb haszonélvezői. A pénzpiaci szereplők és 

az IMF kapcsolata ekkor egy aszimmetrikus kapcsolatnak felelt meg. 

 

15 Ezek közé tartozik a Nemzetközi Swap- és Származtatott Ügyletek 

Szövetsége (ISDA), a Nemzetközi Értékpapírpiaci Szövetség (ISMA) és a 

Kötvénypiaci Szövetség (TBMA). 

16 A vállalatot az évben alapították, 1990válaszul az új kereskedelmi 

lehetőségekre, amelyek Mexikó és Venezuela adósságának a Brady-terv 

keretében történő átütemezése során merültek fel. Az elsődleges cél az 

volt, hogy piaci mechanizmusokat dolgozzanak ki a több milliárd50 

dollárnyi új adósság kereskedelmére. Az EMTA ebben az évben még 

Least Developed Country Debt Traders Association (Legkevésbé fejlett 

országok adósságkereskedőinek szövetsége) 1992néven működött. A 

névváltoztatás az új piacok magasabb fejlettségi fokát hivatott tükrözni 

(http://www.emta.org/ about/aboutmainframe.html). 

http://www.emta.org/
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biztosítási garancia, anélkül, hogy a biztosítottnak díjat kellene fizetnie, 

bár a piaci szereplők nyilvánosan hevesen tagadták az erkölcsi kockázat 

vádját. Ebben a tekintetben a pénzügyi közösség az 1990-es években 

sem az IMF létezését, sem az IMF tevékenységét nem kérdőjelezte meg 

a teljes reformdiskurzusban, mivel mentőhitelei fenntartották a fizetési 

áramlást a válságban lévő országokból, amelyek egyébként 

fizetésképtelenné váltak volna. A pénzügyi szereplők így még 

nyereséget is realizálhattak: "Két számjegyű nyereséget értünk el" - 

mondta egy New York-i interjúban egy nagy amerikai befektetési bank 

két vezetője, amikor a nyereségükről kérdezték őket. 

"veszteségek" az ázsiai válság alatt. Ugyanez volt a helyzet más 

válságok, például Argentína esetében is: "Szakmailag sokat profitálunk 

az IMF pénzéből Argentínában". (Interjú a Nemzetközi Pénzügyi 

Közösséggel [1]) A piaci szereplők alapvető célja tehát a status quo 

fenntartása volt. 

Ezért a képviselőcsoport nyilvános reformpozíciója az erkölcsi 

kockázat vádjának érvénytelenítésére összpontosított.17 Alapvető érvük 

az volt, hogy mind a latin-amerikai, mind az ázsiai adósságválság során 

egy egyszerű likviditási problémát nemzeti fizetőképességi problémává 

stilizáltak. A válságok valójában az érintett országok szabályozási 

struktúráinak problémája volt. A nemzetközi pénzügyi közösség szerint 

az erkölcsi kockázat kizárólag az adósok részéről állt fenn: "Nagy túlzás 

azonban azt állítani, hogy az úgynevezett mentőgarancia kisebbnél 

kisebb szerepet játszott volna az ázsiai válság kialakulásában. 

(Rockefeller 1998) A morális kockázat a hitelezők részéről "kvantitatív 

értelemben irreleváns" (Zhang 1999), illetve a morális kockázat puszta 

létezése nem jelzi egy adott intézményi megoldás hatékonyságának 

hiányát. A kérdés, ha van ilyen, az, hogy az erkölcsi kockázat költségei 

nagyobbak-e, mint az elkerülésének költségei (Deutsche Bank Research 

2000: 8). 

A pénzügyi közösség feltételezte, hogy a Fi- 

A pénzügyi válságok megoldása a nemzetközi szervezetek, kormányok 

és központi bankok közös erőfeszítéseiben rejlik, és kevésbé magának a 

pénzügyi közösségnek az erőfeszítéseiben. A piaci szereplők likviditási 

szemléletének köszönhetően a válságok megoldását is a kedvező 

befektetési környezet megteremtésében látták, amelyet az IMF-nek a 

strukturális kiigazítás során kellett volna biztosítania. A bankok 

képviselői pedig az adósság átütemezése vagy elengedése helyett a 

megoldást az adósság... 
 

17 Az osztályozás a The American Banker című szaklap 1995 és 2002 

közötti időszakra vonatkozó értékelésén, valamint a Deutsche Bank 

Research és a Commerzbank különböző munkadokumentumain alapul. 
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válság a hitelezés bővítésében. Az adós országok ezen alapuló 

növekedése e megközelítés szerint lehetővé tenné számukra az adósság 

visszafizetését. A piaci szereplők viszont úgy látták, hogy az adós 

országok növekedése az iparosodott országok növekedésétől függ, 

amiből végső soron az USA és a többi ország további neoliberális 

reformjainak szükségességét, de a harmadik világ számára a "kemény 

valuta" biztosításának szükségességét is levezették. 

Ebben az összefüggésben az IMF legalább három területen fontos 

szerepet játszott a magánpénzintézetek számára, amint arra a Chase 

Manhattan elnöke, David Rockefeller (1998) rámutatott: 

• A legfontosabb funkciónak az IMF li- 

quidity flow. Az IMF-nek nem feltétlenül hosszú távú hitelezőként 

kellene beavatkoznia a hitelezésbe, hanem inkább katalizátorként, 

amely lehetővé teszi a hozzáférést a magántőkepiacokhoz: "A 

nemzetközi likviditás garanciavállalója nélkül sok jó hitel nem 

kerülne nyújtásra. [...] Az IMF tehát a szuverén nemzetek 

hitelszövetkezete." (Ibid.) A strukturális kiigazítási programokat az 

adós országok hitelképessé tételének előfeltételének tekintették. 

Abban az esetben, ha ezek az érintett országokban zsugorodási 

következményekkel jártak, az IMF-nek elő kellett segítenie egy 

expanzívabb politikát az ország jövőbeli fizetőképességének 

helyreállítása érdekében. 

• Az IMF-re úgy is tekintettek, mint a szisztematikus és központosított 

az információkat figyelembe vették és értékelték. Az a tény, hogy az 

IMF mint kormányzati szervezet "államszerű kapcsolatot" tud 

teremteni az országokkal, arra enged következtetni, hogy az Alap 

jobb minőségű információkhoz fér hozzá, mint a magánbankok. Az 

információ a befektetési döntésekhez nélkülözhetetlen. 

• A pénzügyi közösség végre elvárta, hogy az IMF játssza a szerepét... 

A csoport általában kritikusan viszonyult a szabályozáshoz és 

következésképpen a szabályozókhoz, és inkább közvetlenül a 

kormányokkal folytatott tárgyalásokat részesítette előnyben. A 

csoport általában kritikusan viszonyult a szabályozáshoz és 

következésképpen a szabályozókhoz, és inkább közvetlenül a 

kormányokkal folytatott tárgyalásokat részesítette előnyben. Az alap 

szabályozó hatóságként betöltött szerepe azonban legitimnek tűnt 

számukra, amennyiben közvetlenül vagy közvetve az ő érdekeiket 

képviselte. Elvileg azonban a likviditás fontosabb volt, mint a 

stabilitás, mivel az utóbbinak (legalábbis elméletileg) amúgy is 

elegendő likviditással kell rendelkeznie, illetve egy instabil piaci 

környezetben is magas fokú stabilitással kell megvalósulnia. 
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A cél a profitszerzés a származtatott pénzügyi eszközök 

segítségével. 

 
A pénzintézetek válságkezelése eseti jellegű volt (ad hoc megoldások), 

és minden egyes esetben újra kellett tárgyalni az érintett szereplők 

között. Minden szabályozási beavatkozást, különösen a tőkemozgások 

területén, a jogaikba való közvetlen beavatkozásnak tekintettek, és ezért 

elutasítottak. Ebben a tekintetben az azonnali adósságtörlesztés kevésbé 

volt fontos számukra, mint a potenciális fizetőképesség megteremtése 

vagy fenntartása a jövőben - az adósságleírásokat és a tőkekorlátozást a 

túlzott eladósodási problémák okának, nem pedig megoldásának 

tekintették (vö. IIF 2002 és V. fejezet). 

 

2.2 Diskurzus hatalom: A washingtoni konszenzus hálózatai 

 
A status quo és így a washingtoni konszenzus fenntartásának diskurzus 

céljához a legfontosabb országokban - köztük néhány nagy feltörekvő 

országban - nemzeti és nemzetközi szinten is el kellett érni a szükséges 

politikai-ideológiai támogatást. Hegemóniai szempontból különösen 

meghatározó volt a piaci szereplők és az amerikai kormány közötti 

kapcsolat (vö. Scherrer 1999; Strange 2002).18 Lehetséges a washingtoni 

konszenzus hálózatáról beszélni, mivel szoros kapcsolat állt fenn 

különösen az amerikai pénzügyminisztérium és az amerikai pénzügyi 

közösség között, de az IMF (és a Világbank) és a piaci szereplők 

csoportja között is.19 

Ennek egyik oka az amerikai kormányzat és a Wall Street közötti 

sokrétű személyi kapcsolatok voltak, amint azt Jagdish Bhagwati (1998) 

megjegyezte. Az amerikai kormányzat főként külföldiekből és nem 

hivatásos politikusokból állt, ezért volt az a tendencia, hogy a kincstár 

munkatársait a magánszektorból vagy a tudományos életből toborozták. 

Az akadémiai kör, a pénzügyminisztérium, a Wall Street és az IMF erős 

politikai orientációhoz vezetett a 
 

18 De a legfontosabb feltörekvő országok IMF-ben való képviseletének, az 

úgynevezett G-24-nek a piaci szereplők neoliberális 

"gondolkodásmódjával" való ideológiai egyezősége is központi 

jelentőségű volt, amint az a későbbiekben világossá válik. 

19 Ahogy Rainer Tetzlaff írja, ez a vád egyidős magával az IMF-fel: A 

szovjet kormány például annak ellenére, hogy aktívan részt vett a 

konferencián, és saját ügyvezető igazgatót nevezett ki Bretton Woodsba, 

végül 1945/46-ban elutasította az alapokmányok ratifikálását, arra 

hivatkozva, hogy a Bretton Woods-i intézmények csupán "a Wall Street 

fiókintézményei" (1996: 47f.). 
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Bhagwati ezt "Wall Street-Kincstár-komplexum"-nak nevezte. Bhagwati 

az 1990-es évek második felére utalt, amikor Robert Rubin (a Goldman 

Sachs volt elnöke) és Lawrence Summers (volt harvardi professzor) állt 

a Clinton-kormányzat pénzügyminisztériumának élén: "Egy hasonlóan 

gondolkodó világnagyok hatalmas hálózata [...] nem képes túl tekinteni 

a Wall Street érdekein, amelyeket a világ javával azonosít". (Ibid.: 11f.) 

Rubin maga is mindig hangsúlyozta, hogy a Wall Streeten szerzett 

tapasztalatai azt mutatták neki, hogy a globális gazdaságnak olyan 

architektúrára van szüksége, amely ugyanolyan modern, mint maguk a 

piacok. Négy célt határozott meg az új nemzetközi pénzügyi struktúra 

számára: 

• Az átláthatósági és közzétételi kötelezettség ("közzététel") az er- 

magasságok, 

• az IMF végső hitelezőként betöltött szerepének megerősítése, 

• a magánszektor szerepének meghatározása oly módon, hogy a 

válságokban is megfelelő szerepet játsszon ("Private Sector Involve- 

ment", PSI), és 

• a feltörekvő piacok pénzügyi intézményeinek megerősítése (Rubin 

1998). 

ken. 

 
Az egyetlen különbség Rubin reformprogramja és a pénzügyi közösség 

reformprogramja között a magánszektor válságkezelésbe való 

bevonásának harmadik szempontja volt. A Clinton-kormányzat idején 

azonban a PSI csupán retorikai mellékfizetés volt a laissez-fair-ek 

befolyásos erkölcsi kockázati kritikájával szemben. Amikor George W. 

Bush hivatalba lépett, a piaci szereplők diskurzusának hatalma 

(legalábbis átmenetileg) megváltozott. 

A nemzetközi pénzügyi közösség hegemóniája nem utolsósorban 

strukturális hatalmából ered, amely központi tőkeellátó és közvetítő 

funkciójából ered: "A befektetési bankárok a kötvényeladások és a 

magánhitelpiac monopolizálásával közvetlen ellenőrzést gyakorolnak a 

globális intézmények tőkeellátása felett. Emellett a gyakorlati pénzügyi 

szakértelmet is ellenőrzik, különösen a nemzetközi befektetések, a 

kötvényeladások és a devizaváltások területén. (Peet 2003: 202) 

A pénzügyi közösség kutatási osztályai és szövetségei elemzéseken 

és javaslatokon dolgoztak a nemzetközi pénzügyi struktúra kialakítására, 

amelyek a washingtoni konszenzus alapelveinek (liberalizáció, 

dereguláció, privatizáció) megismétlését szolgálták. A csoport 

javaslatainak nagy diszkurzív befolyása nem csak a nagyfokú 

elterjedtségüknek volt köszönhető (különösen a központi politikusok 

körében). 
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Ezt a megközelítést stratégiai neoliberalizmusnak nevezhetjük - 

stratégiai, mert (a laissez-fairerekkel ellentétben) a liberalizációt és a 

deregulációt mindig csak akkor propagálták, ha az a gazdaság érdekeit 

szolgálta. Megközelítésük stratégiai neoliberalizmusként írható le - 

stratégiai, mert (a laissez-fairerekkel ellentétben) a liberalizációt és a 

deregulációt mindig csak akkor propagálták, amikor az a pénzügyi 

közösség számára előnyösnek tűnt. 

 

 
3. Insti tutionalisták  

 
Az institucionalisták széles körű csoportja az IMF álláspontja felé 

orientálódott, amely konkrét institucionalista reformjavaslatokkal 

próbálta helyreállítani saját technokrata legitimitását. A csoport 

megközelítései alapvetően a neoklasszikus ortodoxián belül voltak, ezért 

nem voltak a laissez-fairerek vagy a pénzügyi közösség ellenfelei. 

Központi gondolataikban azonban döntően eltértek egymástól. 

Meggyőződésük szerint a nemzetközi pénzpiacok instabilitását 

intézményesülési folyamatok révén lehetne kontrollálni (Eichengreen 

1999).20 A reformok megközelítése a nemzeti és nemzetközi 

intézmények kiépítéséből és az iparosodott országok kormányai közötti 

együttműködésből állt. Ebbe a koalícióba tartozott a Külkapcsolatok 

Tanácsa (CFR), a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

(OECD) nagy része (különösen Németország), a G-721 (a "G-1" 

nélkül22), 

 

20 Az institucionalisták egy kritikusabb csoportja azt feltételezte, hogy a 

technológiai fejlődés lehetővé teszi, hogy a piacok mindig egy lépéssel a 

szabályozók előtt járjanak, és ezért "a pénzügyi piacok új 

hegemóniájáról" beszéltek (Cerny 1994: 320). Elemzéseikben már 

eltávolodtak a mainstream-től, de még mindig az institucionalista 

mezőben mozogtak a globális kormányzás koncepciói formájában 

(Cohen 2002; Underhill/Zhang 2003; Reinicke 1998). 

21 A G-7 Franciaország, Németország, Japán, Nagy-Britannia, az Egyesült 

Államok, Kanada és Olaszország volt; ezt a csoportot meg kell 

különböztetni az állam- és kormányfők G-7 csoportjára, amelyet az 

évben hoztak1975 létre, és a pénzügyminiszterek G-7 csoportjára, 

amelyet viszont a G-7 állam- és kormányfői alapítottak1986 a májusi 

tokiói csúcstalálkozón. Igaz, hogy a G-7 időközben kibővült az állam- és 

kormányfők szintjén, és Oroszország egyenrangú tagként csatlakozott a 

G-8-hoz. A pénzügyminiszterek és a jegybankelnökök azonban 

Oroszország nélkül továbbra is G-7-ként találkoznak (van Scherpenberg 

2002: 13). 

22 Az "Egyek csoportja" elnevezést Leo van Houtven (2002: 41) adta az 

USA-nak, aki ezzel az USA egyedüli szuperhatalmi státuszát fejezte ki. 



A WASHINGTONI KONSZENZUS MEGSZERVEZÉSE 

144 

 

 

 

a G-2023, a Nemzetközi Gazdaságtani Intézet (IIE), a Pénzügyi Stabilitási 

Fórum (FSF), a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS), a disszidens 

Meltzer-bizottság és a Horst Köhler vezette IMF. 

Reformköveteléseik közé tartozott az átláthatóság növelése a 

tagországokban, különösen a fejlődő és feltörekvő országokban, a 

könnyítések és feltételek felülvizsgálata, valamint a magánszektor 

bevonása a válságmegelőzésbe és a válságkezelésbe. Célja az volt, hogy 

az IMF-et az alapfeladataira összpontosítsa, hogy továbbra is kötelező 

érvényű multilaterális szervezetként működjön. 

 

3.1 Reformcél: Alapvető kompetenciák és a 

magánszektor bevonása 

 
Az institucionalisták alapvető reformdokumentuma a Külkapcsolatok 

Tanácsa Független Munkacsoportjának jelentése volt. A reformokkal 

összefüggésben a CFR olyan fórumként működött, ahol a lehető 

legszélesebb körű konszenzust lehetett kialakítani a politikai álláspontok 

tekintetében, amelyeknek esélyük volt a megvalósításra is (vö. Scherrer 

1999: 88).24 A munkacsoportnak a reformdiskurzus szempontjából 

releváns jelentése a Meltzer-bizottsággal versengve készült, és már 

1999-ben megjelent (CFR 1999) - a Meltzer-bizottság eltérő véleményen 

lévő szakértői támogatták a munkacsoport ajánlásait (vö. Bergsten 

2000a/b; IFIAC 2000). A szakértői csoportot Morris Goldstein (IIE) 

vezette, és 27 szakértőből állt ("az amerikai internacionalista 

intézményrendszer kiválóságai", Williamson 2001: 1).25 
 

23 A G-20 a G-7-ekből, valamint fontos fejlődő és feltörekvő országokból 

állt; erről a csoportról később külön is szó lesz. 

24 A CFR tagsága 1600 főre korlátozódik, és főként a New York Times, 

Washington Post, Newsweek, Time, U.S. News, World Report, Fortune, 

Business Week, CBS vezető szerkesztői, valamint a nagy alapítványok 

(Rockefeller Foundation, Carnegie Corporation, Ford Foundation) 

igazgatótanácsi tagjai, felsővezetők, jogászok, az Ivy League egyetemek 

akadémikusai és vezető szerkesztői alkotják (Scherrer 1999: 86ff.). 

25 Ezek a következők voltak: Paul A. Allaire (Xerox Corporation), C. Fred 

Bergsten (IIE), Kenneth W. Dam (University of Chicago), George David 

(United Techno- logies), Jorge I. Dominguez (Harvard University), 

Kenneth M. Duberstein (The Duberstein Group, Inc.), Barry Eichengreen 

(University of Califor- nia, Berkeley), Martin S. Feldstein (Harvard 

University), Maurice R. Greenberg (American International Group, Inc.), 

Lee H. Hamilton (Woodrow Wilson International Center for Scholars; 

külsős), John G. Heimann (Financial Stabiltiy Institute), Peter B. Kenen 

(Princeton Univer- sity), Paul Krugman (MIT), Nicholas R. Lardy (The 

Brookings Instituti- on), David Lipton (Carnegie Endowment for 

International Peace), Ray F. 



A REFORMDISKURZUS SZEREPLŐI 

145 

 

 

 

A CFR-jelentés alapvetően a reform piacorientált megközelítését 

támogatta, amelynek lényege az erkölcsi kockázat csökkentése volt, és a 

magánszektort is be kívánta vonni a válságkezelésbe - ebben jelentősen 

különbözött a pénzügyi közösségtől és a laissez-fairerektől. A 

munkacsoport a következő hét kulcsfontosságú ajánlást fogalmazta meg 

az IMF reformjára vonatkozóan: 

• A "jó gazdálkodás" jutalmazása a következő formában kell, hogy 
történjen 

az IMF-hitelek kedvezőbb feltételei (CFR 1999: 4). A jó 

költségvetési kormányzás a washingtoni konszenzussal összhangban 

lévő, szilárd makrogazdasági politikára utal (ibid.: 71). 

• Kerülni kell a rövid távú tőkeimportot a feltörekvő piacokra 

átlátható, megkülönböztetéstől mentes adók bevezetésével, amelyek 

célja a hosszabb távú közvetlen külföldi befektetések ösztönzése. 

• A magánszektort fel kell kérni a terhek megosztására. 

("a méltányos tehermegosztás és a piaci fegyelem előmozdítása", 

ibid.: 5). Minden országnak úgynevezett kollektív fellépési 

záradékokat kellene beépítenie a kötvényszerződésekbe, amelyek 

fizetésképtelenség esetén megkönnyítik a hitelezők koordinációját 

(ibid.: 6). 

• A vegyes árfolyamrendszereket el kell kerülni; az egyik jogalap- 

a "sarokmegoldások", azaz a rögzített vagy rugalmas váltakozó 

pályák esetében. 

• A "Kevesebbel többre megyünk" hitvallás az IMF-hitelezésre irányult. 

válság esetén. A jövőben az IMF-nek különbséget kell tennie az 

ország- és a rendszerválságok között. Az országválságok esetében 

azt javasolták, hogy a hitelnyújtás ne haladja meg a kvótából eredő 

tervezett felső határokat. Rendszerszintű válságok esetén az IMF-nek 

valamennyi eszközt igénybe kell vennie, és abban az esetben, ha egy 

ország "ártatlan áldozattá" (ibid.) válik, a speciális fertőzési alapokat 

is. 

• "Vissza az alapokhoz" volt a jelentés központi üzenete, és a következő 
célcsoportot célozta meg 

Az IMF-nek vissza kellene térnie alapvető monetáris 

kompetenciáihoz, és ki kellene vonulnia a hosszabb távú 

projektekből. 

 

 

 

Marshall (University of Texas), Jacques A. Nasser (Ford Motor Comp., 

külsős), Norman J. Orstein (American Enterprise Institute), William R. 

Rhodes (Citibank), Stephen Roach (Morgan Stanley Dean Witter), Henry 

B. Schacht (Lucent Technologies, Inc.), James R. Schlesinger (Lehman 



A WASHINGTONI KONSZENZUS MEGSZERVEZÉSE 

146 

 

 

Brothers), George Soros (Soros Fund Management), Laura D'Andrea Ty- 

son (University of California, Berkeley), Ezra F. Vogel (Harvard 

Universi- ty), Paul A. Volcker, Vin Weber (Clark&Weinstock). 



A REFORMDISKURZUS SZEREPLŐI 

147 

 

 

 

• Végső soron a jövőbeli programokat úgy kellene megtervezni, hogy 

azokat az adott kormányzat támogassa, ami a "tulajdonlás" jelszóval 

ment (ibid.: 7). 

 

Ezek az ajánlások azon az elven alapultak, hogy a fejlődő és feltörekvő 

országoknak fokozniuk kell saját válságmegelőzési erőfeszítéseiket. 

Ezenkívül a tőkemozgásokat továbbra is liberalizálni kell, bár ezt a 

folyamatot fokozatosan kell végrehajtani ("sequencing"). A CFR-

jelentés (a Meltzer-jelentéshez hasonlóan) foglalkozott az erkölcsi 

kockázat problémájával, de a magánszektor bevonását javasolva konkrét 

megoldást kínált a hitelezői oldalon, és nem, mint a Meltzer-bizottság, 

az adósok oldalán (előzetes minősítési kritériumok révén). Ez volt a két 

diskurzusdokumentum alapvető megkülönböztető jegye (vö. még 

Goldstein 2001; Dell'Ariccia et al. 2000; Bergsten 2000b). 

E megközelítés hátterében a munkacsoport azon megfigyelése állt, 

hogy az 1990-es években megnőttek az adósságátütemezésekkel és az 

erkölcsi kockázattal kapcsolatos problémák, mivel a feltörekvő piaci 

országok kötvényadósságának aránya megnőtt a banki hitelekhez képest 

(CFR 1999: 15). Ezért a CFR biztosai a magánszektor rendszeres és 

automatikus bevonása mellett érveltek az adósságátütemezésekbe, ami 

legalábbis elkezdené felszámolni az eddigi ad hoc megoldások 

szuboptimális módját. A rendszerszintű válság megelőzése és a 

szükséges piaci fegyelem közötti megfelelő egyensúly megteremtése 

miatt aggódtak: "A hivatalos mentőcsomagok értékelésekor 

természetesen egyensúlyt kell teremteni a rendszerszintű kockázat 

korlátozása és a piaci fegyelem ösztönzése között. [...] az elmúlt 

években ez az egyensúly túlságosan elfordult a piaci fegyelemtől." 

(Ibid.) Az IMF-nek csak akkor kellene beavatkoznia a válságokba, ha 

van kilátás arra, hogy az adósság átütemezésén keresztül pozitív 

megoldást találjon (ibid.: 75ff.).26 

A CFR többsége önéletrajzában a következőképpen jellemezte a 

Jelentés "mérsékelt" vagy "mérsékelt plusz" (ibid.: 89), amint az a 

további- 
 

26 Az egyetlen ellenző William R. Rhodes, a Citi- bank alelnöke volt, aki 

úgy vélte, hogy a magánpiaci szereplők racionalitását illetően túlértékelik 

az erkölcsi kockázat problémáját. Elmondta, hogy a magánhitelezők 

valóban viselték a szerkezetátalakítás terhét, és hogy a magánszektor 

szisztematikus bevonásának kérdését eltúlozták, és alábecsülték a piacra 

jutás biztosításának fontosságát a feltörekvő országok számára. Az 

adósságátütemezés szabályozása növelné a fejlődő és feltörekvő 

országok finanszírozási költségeit - ez volt a központi érv, amely az 

egész reformdiskurzuson végigvonult. 
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A reformokról szóló diskurzus előrehaladtával azonban éppen a 

magánszektor bevonásának szempontját értelmezték úgy, hogy az 

intézményvédők valóságos támadást intéznek a nemzetközi pénzügyi 

közösség ellen. 

 
3.2 Diskurzus hatalom: 

Intézményesülés és informalizáció 

 
Az institucionalisták diskurzusteremtő ereje tükröződött a CFR-jelentés 

széles körű fogadtatásában. A csoport egymást kiegészítő 

reformstratégiái csak a reformfolyamat során nyíltak meg, és 

intézményesülési és informalizációs stratégiákban nyilvánultak meg. Bár 

a reform központi tárgya az IMF volt, az Egyesült Államok vétójoga az 

Alapban intézményi kikerüléshez vezetett, aminek következtében két új 

fórum jött létre: a Pénzügyi Stabilitási Fórum és a G-20, amelyek abból 

a célból indultak ki, hogy a globális pénzügyi piacok stabilitását 

többoldalú koordinációs erőfeszítések révén növeljék. Ugyanakkor 

azonban ezek az intézmények kifejezést adtak a nagy iparosodott 

országok, különösen az európai kormányok és az USA (vö. van 

Scherpenberg 2002), valamint Japán és az USA (vö. Noland 2000) 

között uralkodó eltérő elképzeléseknek és nézetkülönbségeknek is (erről 

később részletesebben is szó lesz). Van Houtven (2002: 41) ezt egy 

IMF-brosúrában úgy fogalmazta meg, mint az "Egyek csoportja" és a G-

7 többi tagja közötti különbséget. Különösen Németország támogatta a 

CFR-jelentés ajánlásait, míg az amerikai kormányzat a döntő 

passzusokban elutasította azokat (vö. Summers 1999). 

Az institucionalisták elsődleges stratégiája az volt, hogy 
megerősítsék... 

Az institucionalisták megközelítése a többoldalú együttműködés és a 

felügyeleti erőfeszítések koordinációjának erősítése volt (vö. Germain 

2001). Az ábra áttekintést ad9 a nemzetközi pénzügyi architektúra 

intézményi struktúrájáról, amelyben az institucionalisták 

együttműködési megközelítése működött (Deutsche Bundesbank 2001). 

Az IMF központi szerepet tölt be ebben a struktúrában, és az 

Alapokmány X. cikkével összhangban tovább kell bővítenie 

együttműködési erőfeszítéseit más nemzetközi szervezetekkel.27 Az IMF 

és a Világbank (pl. a Fejlesztési Bizottság), valamint a Nemzetközi 

Értékpapír-bizottsági Szervezet (IOSC) között már számos 

együttműködési törekvés és feladatmegosztás létezett. 
 

27 "Az Alap e megállapodás feltételeinek megfelelően együttműködik 

bármely általános nemzetközi szervezettel és a kapcsolódó területeken 

szakosodott feladatkörrel rendelkező nemzetközi közjogi 

szervezetekkel." (A megállapodás X. cikke) 
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(IOSCO), a Biztosításfelügyelők Nemzetközi Szövetsége (IAIS), a 

Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS), a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság 

(BCBS), a Globális Pénzügyi Rendszer Bizottság (CGFS) és a Fizetési 

és Elszámolási Rendszerek Bizottsága (CPSS) (vö. Riesenhuber 2001: 

369). E nemzetközi szervezetek mellett egy sor olyan csoportosulás és 

szövetség létezett, amelyekkel az IMF külön-külön is kapcsolatot tartott 

fenn.28 

 
9. ábra: A nemzetközi pénzügyi struktúra intézményi 

felépítése 
 

 
Az intézményvédők stratégiája különösen világossá vált a Pénzügyi 

Stabilitási Fórum létrehozásában. Az FSF megkülönböztette magát 
 

28 Ezek közé tartoztak: a G-10, amely azon országok csoportja, amelyek 

valutái az SDR-kosár alapját képezik (általános hitelfelvételi 

megállapodás, GAB); a G-9, amelynek tizenegy ügyvezető igazgatója 

van, és amely a fejlődő országok csoportját képviseli; a G-15, amely 

Algériából, Argentínából, Brazíliából, Egyiptomból, Indonéziából, 

Indiából, Jamaicából, Malajziából, Mexikóból, Algériából, Peruból, 

Szenegálból, Venezuelából, a volt Jugoszláviából és Zimbabwéből áll (a 

csoport eredetileg a G-7 ellensúlyaként jött létre, hogy hangsúlyozza a 

nemzetközi együttműködés szükségességét; A G-24-et a G-77 1972-es 

caracasi ülésén alapították, hogy a fejlődő országokat képviselje a 

nemzetközi monetáris tárgyalásokon (ezt a csoportot később 

részletesebben tárgyaljuk); és végül a G-77, amely az UNCTAD 

előkészítéseként jött létre1967 1972-ben, és ma 140 fejlődő országot 

tömörít (vö. Riesenhuber 2001: 62ff.). 
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A fórum kezdeményezése, megbízatása és tagsága a G7-ek feladata volt, 

de az alapító kezdeményezés a német kormánytól származott. Az alapító 

kezdeményezés azonban a német kormánytól származott, amelynek célja 

az ázsiai válságot követően az volt, hogy egy olyan új fórumot hozzon 

létre, amely inkább európai ellenőrzés alatt áll, és amelyet az USA nem 

tud egyoldalúan blokkolni, mint az IMF-et (vö. Koch-Weser 2000: 8).29 

Ez a szándék először az 1995-ös halifaxi G7-csúcstalálkozón vált 

világossá, közvetlenül a mexikói válság után (vö. Kenen 2001: 88-92). 

Míg a G7-ek beavatkozása a reformokról szóló diskurzusba kezdetben 

általános nyilatkozatokra korlátozódott, ezek idővel - különösen az 

ázsiai válság nyomán - egyre erőteljesebbé váltak. Az 1999-es kölni 

csúcstalálkozón végül konkrét célokat követeltek, és a G-7 fórumon a 

laissez-fairerek és az intézményesülők közötti ellentétek miatt az FSF 

formájában más intézményi utakat választottak a saját 

reformelképzeléseik megvalósítására (ibid.: 93-101). 

Az FSF jelentést tett a G-7 pénzügyminisztereknek és a központi 
bankok vezetőinek... 

és három ad hoc csoportra oszlott, amelyek az off-shore pénzügyi 

központokkal, a fedezeti alapokkal és a tőkeáramlással foglalkoztak 

(lásd az FSF honlapját). Nem nemzetközi szervezet volt, hanem egy 

informális fórum, amely évente kétszer ülésezett, és a G-7 számos ad 

hoc csoportját helyettesítette (lásd Riesenhuber 2001: 375). Az FSF 

végül 12 szabványt és ko- dikciót (S&K) dolgozott ki, amelyek 

elsősorban az átláthatóság és a mikrokormányzati kérdések körül 

forogtak.30 Az alacsony regu- 
 

29 Az FSF-et az 1999. február 20-i kölni csúcstalálkozón hozták létre. 

Andrew Crockett, a BIS főigazgatója lett az FSF első elnöke; a titkárság 

szintén a BIS-ben kapott helyet. Az FSF-nek 40 tagja volt, a G7-ek 

voltak többségben, minden országból három-három taggal (van Houtven 

2002: 41). A struktúra a következő volt: 25 Tizenegy ország központi 

bankárai és vezető tisztviselői: Ausztria, Kanada, Franciaország, 

Németország, Hongkong, Olaszország, Japán, Hollandia, Kanada, 

Szingapúr, Egyesült Királyság, USA; az IFI 6képviselői: IMF (2), 

Világbank (2), BIS (1), OECD (1); a nemzetközi szabályozó és 

felügyeleti hatóságok képviselői6: Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (2), 

IOSCO (2), IAIS (2); központi 2banki szakértők: a globális pénzügyi 

rendszerrel foglalkozó bizottság (1), a fizetési és elszámolási 

rendszerekkel foglalkozó bizottság (1). 

30 A következő 12 S&C-t határozták meg prioritásként: 1. A monetáris és 

fiskális átláthatóság gyakorlati kódexe; 2. A fiskális átláthatóság 

gyakorlati kódexe; Általános3. adatközlési rendszer/különleges 

adatközlési szabvány (GDDS/SDDS); 4. A fejlődő országok 

fizetésképtelenségi szabályaira vonatkozó elvek és iránymutatások; A 

5.vállalatirányítás elvei; 6. Nemzetközi számviteli standardok; 

Nemzetközi könyvvizsgálati 7.standardok; 8. 
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A S&C-k nem kötelező ereje és alkalmazási köre miatt a reformok 

konszenzusos lendületet kaptak. Az FSC együttműködése az IMF-fel 

elsősorban az átláthatósági és tájékoztatási szabványok kérdéseire 

korlátozódott, amelynek eredményeként az Alap közzétette a 

szabványokról és kódexekről szóló jelentéseket (ROSC). Ezenkívül az 

IMF részt vett az S&C-k nyomon követésében a folyamatban lévő IV. 

cikk szerinti konzultációk keretében. Ebben a tekintetben az FSF 

létrehozása - stratégiai jellegén túlmenően - az IMF tagországaiban, 

különösen a fejlődő és feltörekvő országokban az átláthatóság 

növelésének eszköze volt. 

Az institucionalisták másik diskurzusstratégiája az volt, hogy a 

legfontosabb feltörekvő országokat egy G-fórumba integrálják, ezért a 

kölni G-7 csúcstalálkozón megalakult a G-20 (vö. Kirton 1999). Már 

1998 áprilisában három G-22 ad hoc fórum alakult a G-20 előfutáraként 

(vö. Porter 2004: 4). Az új csoport a Bretton Woods-i kereteken belüli 

informális párbeszéd mechanizmusaként működött volna a 

"rendszerszinten jelentős gazdaságok" között az együttműködés javítása 

és a globális pénzügyi piacok stabilizálása érdekében (G-7: 1999b).31 A 

G-20 eredetileg a G-7 követeléseinek legitimálására is szolgált, ezért a 

létrehozására irányuló kezdeményezést Clinton elnök is támogatta. A 

reformdiskurzus során azonban a fórum egyre inkább az institucionalista 

megközelítés irányába fejlődött, ami például a magánszektornak a válság 

megoldásába való bevonásának (bár mérsékelt) követelésében nyilvánult 

meg (lásd az esettanulmány V. fejezetét). 

A reform intézményesített megközelítése, annak ellenére, hogy az in- 

formalizációs stratégiát elsősorban az IMF-nek, amely maga is a 

központi pro- 

 

Core Principles for Major Payment Systems; 9. The Forty 

Recommendations of the Financial Action Task Force (FTAF) on Money 

Laundering; 10. Principles for Effective Banking Supervision; 11. 

Objectives and Principles for Securities Supervision; Principles12. for 

Insurance Supervision (FSF website). 

31 A G-20 a világ népességének kétharmadát, a világkereskedelem 

(beleértve az EU-n belüli kereskedelmet is) százalékát80 és a világ bruttó 

nemzeti termékének 90 százalékát képviselte (Deutsche Bundesbank 

2001: 23). Az eredeti tagországok a G-7, valamint Argentína, Ausztrália, 

Brazília, Kína, India, Mexikó, Oroszország, Szaúd-Arábia, Dél-Afrika, 

Dél-Korea és Törökország 18voltak (a tag19. Indonézia lett, a 20. tagot 

illetően eddig nem lehetett dönteni Thaiföld és Malajzia között). Ezen 

túlmenően az IMF, a Világbank, az IMFC elnöke és a Fejlesztési 

Bizottság elnöke hivatalból részt vett a fórumon (Deutsche Bundesbank 

2001: 25). Az EU-t kifejezetten a Tanács elnöke és az EKB képviselte. A 

G-20 találkozókra évente egyszer került sor (ibid.: 23). 
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tagonistája, és akinek célja az volt, hogy az egyoldalú diszkrecionális 

döntéseket általános érvényű szabályokkal visszaszorítsa. Végül az IMF 

volt az egyetlen olyan nemzetközi jogállású nemzetközi pénzügyi 

szervezet, amely alapszabályának kibővítésével egyetemesen 

alkalmazható szabályokat hozhatott létre. Az IMF-re irányuló 

intézményesült figyelem az amerikai kormányváltással jelentősen 

felerősödött. Az amerikai kormány álláspontja a republikánusokkal 

együtt a laissez-faire irányába változott, és kezdetben elhatárolódott a 

pénzügyi közösségtől (vö. Woods 2001: 34): a kormány egyes tagjainak 

dogmatizmusa (mindenekelőtt John Taylor nemzetközi ügyekért felelős 

külügyminiszter és Lawrence Lindsay, az elnök gazdaságpolitikai 

tanácsadója) odáig ment, hogy az IMF megszüntetését követelte. 

Az ak- teurcsoport informalizációs és intézményesülési stratégiái ezt 

követően az IMF független szervezetként való védelmére 

összpontosítottak, megpróbálva növelni annak technokrata megjelenését. 

Korlátozott intézményi hatalmuk Horst Köhler ügyvezető igazgatói 

kinevezésénél vált világossá - a Németország által preferált jelölt, Caio 

Koch-Weser nem tudott konszenzust elérni.32 Mindazonáltal Köhler 

növelte az intézményi befolyást az IMF-ben, ami elsősorban az IMF-

specifikus nemzetközi fizetésképtelenségi mechanizmus, a Sovereign 

Debt Restructuring Mechanism (SDRM) elindításában nyilvánult meg. 

A reformdiskurzus a vezetőváltás következtében új minőséget öltött, 

mivel az ortodox csoportok tartalmilag eltávolodtak egymástól, és a 

vezető ipari országok körében nőtt az ellenvélemény (vö. G-7 1999b; G-

7 2000). A diszkurzív választóvonal a washingtoni konszenzus piaci 

dogmája és az intézményesülők (különösen Németország) szabályozási 

politikája mentén húzódott33. Végül az institucionalisták hatalma a nem 

túl messzemenő és így konszenzusra nem képes reformmegoldások 

végrehajtására korlátozódott. Ez tükrözte diszkurzív és strukturális 

hatalmuk alacsony fokú intézményesülését. 

 
 

32 A német és az amerikai kormány között nyílt ütésváltás alakult ki a jelölt 

kérdése miatt, amely végül Koch-Weser elutasításával és Horst Köhler 

jelölésével végződött. Köhlert a laikusok megfelelő jelöltnek tartották: "Ő 

konzervatív - származása, pártállása és eddigi munkahelyei alapján. [...] 

Ő egy keményvonalas ember." (New York Times, 15.2000. március: Man 

in the News. A felfordulás közepette, mégis a nyilvánosság szeme elől). 

33 Gerhard Schröder kancellár kormánya központi szereplője volt a 

csoportnak, részben az ügyvezető igazgatói poszt német megszállása 

miatt (interjú BMF). 
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4. Nemzetközi  pénzügyi piaci  stabil izátorok  

 
A nemzetközi pénzpiacok stabilizálóinak diszkurzív kapcsolata a 

keynesiánizmus volt. A csoportban számos neves közgazdász vett részt, 

különösen az Egyesült Államokból, valamint számos fejlődő és 

feltörekvő ország kormánya és nemzetközi szervezetek képviselői (vö. 

Armijo 2002: 50). Megközelítésük reformista volt, és a nemzetközi 

pénzügyi piacok stabilitásának és likviditásának növelését célozta - 

ennek fényében a végső hitelezői funkciót tekintették az IMF 

legfontosabb szerepének. Ugyanakkor a globális pénzügyi piacok 

szabályozásának globális szükségességét is kimondták, ezért 

reformmegközelítéseik nem csak az IMF-re, mint megreformálandó 

szervezetre összpontosítottak, hanem makroperspektívát is képviseltek 

(vö. Eatwell/Taylor 1999). Végül a pénzügyi piac stabilizátorainak 

meggyőződése azon az elképzelésen alapult, hogy a piac nem 

önszabályozó: "Mint minden rossz ötlet, a piaci fundamentalizmus is 

megbukik a végén. A neoliberálisok szeretnek Adam Smith "láthatatlan 

kezére" hivatkozni, és azt gondolják, hogy a piac mindent magától 

szabályoz. De ez a kéz láthatatlan, mert nem létezik" - mondja Joseph 

Stiglitz (1996), a pénzügyi piac stabilizátorainak központi szakértője.34 

A csoport szemlélete határozottan internacionalista volt, ahol... 

azáltal, hogy ellenálltak az ortodox szereplők azon csoportjainak 

reformnyomásának, amelyek a reformok elsődleges szükségességét 

magukban a fejlődő és feltörekvő országokban látták. A pénzügyi piacok 

stabilizálóinak keynesiánus episztemikus közössége így a fejlődő és 

feltörekvő országok nézőpontját képviselte, amelyek 

tőkekeresletezőként és adósokként nagy érdekükben állt a globális 

likviditás és az egyidejű stabilitás, és kritizálták az IMF-et, hogy 

túlságosan hitelezői dominanciájú. Inso- 
 

34 Az amerikai Joseph Stiglitz a Yale, a Princeton, az Oxford, a Stanford és 

a Columbia Egyetemek professzora, valamint a Világbank vezető 

közgazdásza volt (19972000-ig). Ebben az évben közgazdasági 

2001Nobel-díjjal tüntették ki. Tudományos áttörést jelentett az 

információs közgazdaságtannal kapcsolatos munkája, amely egyben az 

Alap alapvető kritikájához is vezetett: "Megkérdőjelezve a legtöbb 

közgazdasági elemzés hagyományos feltételezését, miszerint az egyéni 

haszonszerzés mindig maximalizálja a társadalmi jólétet, Stiglitz 

munkája megmutatta, hogy a korlátlan piacok bizonyos körülmények 

között tökéletlenül működnek, mivel az egyes résztvevők számára 

rendelkezésre álló információk nem tökéletesek. Az IMF-fel szembeni 

ellenszenvének egy része abból a meggyőződéséből fakadt, hogy az Alap 

soha nem használta fel az ő eredményeit a közgazdaságtan működéséről 

szóló elméleteiben. Ezek közül az ötletek közül egyiket sem építették be 

a modelljeikbe" - mondta. 1975-ben abbahagyták [a modelljük 

frissítését]"". (Blustein 2001: 160) 
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Itt alakult ki a diskurzusok koalíciója, beleértve olyan kollektív vagy 

intézményi szereplőket, mint a Latin-Amerika és a Karib-térség 

Gazdasági Bizottsága (ECLAC), az Egyesült Nemzetek Kereskedelmi és 

Fejlesztési Konferenciájának transznacionális vállalatokkal és 

befektetésekkel foglalkozó részlege (UNCTAD 1999). Az 1990-es 

években a Világbank is közeledett a pénzügyi piac stabilizálóinak 

álláspontjához (Wade 2002). 

Ebben a diskurzuskoalícióban kulcsszerepet játszott a Nemzetközi 

Monetáris Ügyek és Fejlődés Kormányközi 24-es Csoportja, röviden G-

24: ez volt az IMF-ben a fontos fejlődő és feltörekvő országok csoportja, 

amely közös érdekeket képviselt monetáris, pénzügyi és fejlesztési 

kérdésekben a Bretton Woods-i intézményekben és más fórumokon. A 

csoportot az évben hozták1972 létre, és a G-77 által adott megbízás 

alapján jött létre, hogy hozzon létre egy monetáris kérdésekkel 

foglalkozó kormányközi csoportot.35 A G-24 maga is tudástermelőként 

lépett fel, elsősorban külső tudósokkal konzultált ("északi és déli 

országokból", Buira 2002: vi). A G-24 kulcsszerepe abból adódott, hogy 

ideológiai "gondolkodásmódja" - mint majd látni fogjuk - a neoliberális 

paradigmához tartozott. Ennek eredményeképpen az IMF e reprezentatív 

csoportjának meggyőződése ellentétben állt a fejlesztési és feltörekvő 

piaci szakértők elemzésével az 1990-es évek válságának okairól, és így a 

heterodox paradigmával. Ez az ellentmondás különösen az államadósság 

átütemezési eljárásainak a nemzetközi fizetésképtelenségi jog 

formájában történő újraszervezésének kérdésében vált nyilvánvalóvá, és 

végül segített a nemzetközi pénzügyi közösség szereplőinek abban, hogy 

elképzeléseiket látszólag széles alapokra helyezzék. E tekintetben a G-

24 gyakran eltért az országok álláspontjától. Ennek ellenére először ezt 

soroljuk fel ebben a diskurzuskoalícióban, hogy a dolgozat további 

részében tisztázzuk ennek a nézeteltérésnek a reformer táboron belüli 

központi szerepét. 

 
 

35 A tagság kilenc afrikai, nyolc latin-amerikai és hét ázsiai országból állt: 

Algéria, Argentína, Brazília, Kolumbia, Elefántcsontpart, Kongó, 

Egyiptom, Etiópia, Ga- bun, Ghána, Guatemala, India, Irán, Libanon, 

Mexikó, Nigéria, Pakisztán, Peru, Fülöp-szigetek, Dél-Afrika, Srí Lanka, 

Szíria, Trinidad és Tobago, Ve- nezuela (Buira 2003: vi). 1976 óta 

létezik egy közös kutatási program az UNCTAD-dal, amelyet legutóbb 

Dani Rodrik, a Kennedy School of Government munkatársa koordinált 

(interjú G-24 [1]). A tanulmány készítésének idején a G-24 titkárságának 

igazgatója Ariel Buira volt. A mexikói korábban a mexikói központi 

bank igazgatósági tagja és az IMF mexikói ügyvezető igazgatója volt. 
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A G-24/UNCTAD alapvető reformdokumentuma az Ahluwalia-

jelentés volt, amelyet Montek Ahluwalia készített 1999-ben, és az 

UNCTAD adott ki. Egy másik kulcsfontosságú reformdokumentum a 

Tengerentúli Fejlesztési Tanács 2000-es jelentése volt - a szakértői 

csoportot Kevin Morrison vezette. 

 

4.1 Reformcél: Valódi végső hitelező 

 
A pénzügyi piacok stabilizátorai a nemzetközi pénzügyi rendről alkotott 

elképzelésükben központi szerepet tulajdonítottak az IMF-nek, 

hangsúlyozva, hogy az a végső menedék valódi nemzetközi hitelezője. 

Ezt egyrészt a fejlődő és feltörekvő országok perspektívája magyarázta, 

amelyek adósokként az IMF katalizáló funkciójától függtek. Másrészt 

ezt a megközelítést a keynesi intervencionizmus motiválta. A végső 

hitelezői fókusszal párhuzamosan a piaci folyamatok politikai 

újrabeágyazására is törekedtek. 

Az ODC jelentése szerint az alapnak három feladatra kellene korlátoznia 

magát: 

1. Rövid távú likviditást kell biztosítania minden olyan ország számára, 

amely pénzügyi válságban van. 

2. A rendszerszintű válságok megelőzését segítő párbeszéd 

központjaként kell szolgálnia. 

3. Emellett információkat kellene gyűjtenie és közzétennie (ezt a 

feladatot esetleg át kellene adni egy másik intézménynek). 

 
Az alap irányultsága tehát kizárólag rövid távú lett volna. Az IMF-nek ki 

kellett vonulnia a fejlesztési kérdésekből és a strukturális kiigazítás 

keretében megvalósuló hosszabb távú programokból, különösen a 

kibővített finanszírozási eszközből (EFF) és a szegénység csökkentését és 

növekedését segítő eszközből (PRGF), valamint a HIPC-

kezdeményezésből. A hosszú távú programokat a Világbanknak kell 

átadni. Az Alap továbbra is szerepet játszhatna a (hosszú távú) fejlődés 

makrogazdasági környezetében, de hatásköre a tanácsadásra 

korlátozódna - a hitelről szóló döntésnek függetlennek kellene lennie az 

értékelésétől ("a tanácsadás és a finanszírozás közötti kapcsolat 

megszüntetése"). Válsághelyzetekben a pénzügyi stabilizátorok az 

Alapot a végső hitelező szerepében látták: minden országnak lehetőséget 

kell kapnia arra, hogy az IMF-től kölcsönt kapjon. Ebben az 

összefüggésben, a Meltzer-jelentéshez hasonlóan, az előzetes minősítés 

is szóba került. 
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A válsághiteleket elvileg támogatott kamatláb mellett kellene nyújtani az 

alacsony bérű országoknak. A válsághiteleket elvileg a szokásos 

válságkezelési mechanizmus (készenléti hitelkeret) keretében kell 

nyújtani az alacsony jövedelmű országoknak, támogatott kamatláb 

mellett. A feltételek csak makrokérdésekre összpontosíthatnak, és nem 

avatkozhatnak be strukturálisan az adós kormányok szuverenitásába (vö. 

ODC 2000: 5). 

A nemzetközi fizetésképtelenségi joggal összefüggésben a 

tőkekontroll kényes kérdését illetően a jelentés továbbra is kétértelmű 

maradt, mivel elvben nagyobb súlyt helyezett az IMF végső hitelezői 

funkciójára, és így a válság esetén történő korlátlan likviditásellátásra, 

mint a magánhitelezők által nyújtott, fennálló hitelek lehívásával 

szembeni védelemre. Tekintettel azonban az IMF korlátozott forrásaira, 

a pénzügyi piac stabilizátorai nem vetették el teljesen az átmeneti 

moratórium gondolatát (vö. ibid.: 16ff.). Ez volt az Ahluwalia-jelentés 

kiindulópontja, amely a hitelkonstrukciók finanszírozási lehetőségeinek 

bővítését javasolta különleges lehívási jogok (SDR) és magasabb kvóták 

révén (Ahluwalia 1999: 14). Az IMF-nek Walter Bagehot (1873) 

klasszikus definíciója szerint (lásd a II. fejezet 6. lábjegyzetét) a végső 

menedék nemzetközi hitelezőjévé kellett válnia. Az azonban továbbra 

sem volt világos, hogy a végső hitelezőnek milyen mértékben kell 

egyáltalán pénzteremtő képességgel rendelkeznie. Továbbá nyitva 

maradt, hogy az IMF refinanszírozási lehetőségei és saját valutája az 

SDR formájában meghatározható-e (vö. Herr 2002; Frenkel/ Menkhoff 

2000).36 A jelentés végül kompromisszumos javaslatot fogalmazott meg, 

amely szerint egy ország az előzetes minősítés alapján automatikusan 

megkapja az első hitelrészletet, míg a további kifizetéseket feltételekhez 

kötik. Hangsúlyozták azt is, hogy az IMF-nek a megelőző megfigyelés 

és a válságkezelés (finanszírozás) területén független szerepet kell 

betöltenie, és ezért cselekvőképes szervezetként meg kell őrizni - az 

IMF-et nem szabad sem megszüntetni, sem a Világbankkal összevonni 

(vö. Ahluwalia 1999: 22). 

A pénzügyi piac stabilizátorai általában bizalmatlanok voltak az "egy az 
egyben" megközelítéssel szemben. 

az IMF "mindent" megközelítését, és felszólított arra, hogy fordítsanak 

nagyobb figyelmet az országos és regionális sajátosságokra. A IV. cikk 

szerinti konzultációkon például a következők mellett érveltek 

 

36 Az IMF képviselői maguk is azon a véleményen voltak, hogy az Alap 

intézményi szempontból LLR-ként működhet. Véleményük szerint az 

IMF nagy hitelezési potenciállal rendelkezett (SRF), hatékony 

válságkezelő volt, és minden bizonnyal elegendő pénzügyi forrást (NAB, 

GAB, SDR) tudott igénybe venni (vö. Fischer 2004). Az IMF többek 

között az Art. XVIII, az IMF 85%-os többséggel hozhat létre SDR-t, 
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mint tartalékvalutát. 
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regionalista megközelítés. Ezáltal biztosítható a nyomon követés és a 

konzultáció nagyobb közelsége és időbeli folyamatossága. Az 

adatgyűjtést és -terjesztést bizonyos körülmények között teljesen ki 

kellene szervezni egy másik ügynökséghez (vö. Wil- liamson 2001: 4). 

Az irányítási kérdésekkel kapcsolatban a jelentés szerzője a 

kvótaszerkezet újraszabályozását támogatta, amelynek az ázsiai régió 

súlyának megerősítésében és az európai régió súlyának gyengítésében 

kellene megnyilvánulnia. Ezenkívül csökkenteni kell a központi 

döntésekhez szükséges többséget, hogy megszűnjön az USA vétójoga. 

Javasolták továbbá, hogy az ügyvezető igazgató kiválasztására 

semlegesebb eljárást kellene találni. Ezt követte az IMF munkájának 

felügyeletét ellátó független szakértői testület felállítására vonatkozó 

felhívás. 

A csoport véleménye szerint a Bretton Woods-i rendszer egy olyan 
feladatot látott el, amely 

a globális monetáris rendszer stabilizálása szempontjából fontos 

pufferfunkció. A nemzetközi hitelnyújtás (mint a növekedés és fejlődés 

központi előfeltétele) elsősorban hatékonyságelméleti feltevéseket 

követett (vö. Armijo 2002: 49). A tőkemozgás korlátlan szabadságát 

elvileg feláldozták a stabilitás növelésének céljáért, mert feltételezték, 

hogy a tőkemozgás egyenlege nem kizárólag az ország alapvető 

tényezőihez igazodik, hanem spekulatív vagy legalábbis irracionális 

jellegű is (vö. Shiller 2000). Mivel az egyoldalú szabályozások 

(tőkekontroll) általában magas árral járnak, a pénzügyi piac stabilizátorai 

a kollektív szabályozást szorgalmazták, amelyben a nagy ipari országok 

kormányai vezető szerepet vállaltak (vö. Mayobre 1999). 

 

4.2 Diskurzus hatalom: Értelmiségiek és átalakulás 

 
A pénzügyi piacokat stabilizáló csoport strukturális ereje viszonylag 

alacsony volt, mivel a Párizsi Klubban az adós országok csoportjaként, a 

hitelező országokban pedig a Londoni Klubban elsősorban az adós 

országok csoportjaként tevékenykedtek. Intézményi szinten is 

viszonylag csekély volt a befolyásuk, mivel kvótáik súlya az IMF-ben 

alacsony volt. Az IMF-reformot elsősorban diszkurzív hatalmuk révén 

befolyásolták, ami az IMF keynesiánus és neoklasszikus paradigmáin 

alapuló markáns kritikákból fakadt. A két iskola kombinációjában ez 

elég jelentős diskurzusdinamikát indukált, mivel az ortodox kritika 

(diszkurzív) tereket nyitott meg. Ez lehetővé tette, hogy a hasonló 

keynesiánus kritikai irányzatok kifussanak. 
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Az "ortodox" kritikusok átmenetileg "heterodox" kritikusokká "alakultak 

át", és így semlegesítették őket. 

Ilyen ortodox értelmiségiek, akik eltértek a szigorúan neoklasszikus-

neoliberális érveléstől, voltak Jeffrey Sachs, Paul Krugman, a spekuláns 

Soros György, valamint néhány neves szabadkereskedelmi közgazdász, 

mint Jagdish Bhagwati és Robert Wade (vö. Peet 2003; vö. Herr 2002: 

102, 20. lábjegyzet). "Unortodox" válságelemzéseikkel és 

válságmegoldó megközelítéseikkel (mint például a nemzetközi 

fizetésképtelenségi törvény, a tartalékvaluták árfolyamsávjai, 

tőkekontroll stb.) belülről gyakoroltak nyomást a washingtoni 

konszenzusra, noha nem ez volt a szándékuk. A pénzügyi piacok 

stabilizátorainak válságelemzéseivel való nagyfokú egyetértés és a 

nemzetközi pénzpiacok rendszerszintű diszfunkcionalitásának 

hátterében a belső tényezőkre összpontosító válságmegoldások 

(legalábbis részleges) hatástalanítása miatt belülről fokozták a 

washingtoni konszenzusra gyakorolt nyomást, noha nem ez volt a 

szándék. 

"Kételyek a barikádokon belül". Erre építve a keynesiánus episztemikus 

közösség olyan reformszemléleteket is be tudott vinni a diskurzusba, 

amelyek addig szisztematikusan kirekesztettek voltak, ahogy ez 

különösen a nemzetközi fizetésképtelenségi jogi javaslatnál, de az 

árfolyamkérdéseknél is világossá vált (vö. Krugman 1991; 

Frenkel/Menk- hoff 2000: 55). Az ortodox értelmiségiek azonban 

korántsem voltak szerves szövetségesei a pénzpiaci stabilizátoroknak, 

ahogyan a washingtoni konszenzus esetleges kudarcának hátterében egy 

progresszív új globális osztály "molekuláris értelmiségét" testesítették 

volna meg (vö. I.2.2. szakasz). Indítékuk és funkciójuk inkább az 

alárendelt eszmék befogadása és megfelelő integrálása volt. 

Ezt a folyamatot azonban legalábbis átmenetileg megzavarta az 

IMF-nek a keynesiánus értelmiségiek által megfogalmazott erőteljes, 

független kritikája. Az olyan prominens és elismert hetrodox 

közgazdászok, mint Joseph Stiglitz hangja képes volt megerősíteni az 

ortodox kétkedők súlyát, amelynek segítségével az IMF radikális 

kritikáját hitelesen lehetett eljuttatni a szélesebb nyilvánossághoz.37 
 

37 Hasonló volt a helyzet Fred Bergsten esetében is, aki az IIE igazgatója 

volt annak megalakulása óta, és a CFR munkacsoport tagja1981. 

Vezetése alatt a CFR szakértőinek kisebbsége a G3 árfolyamok célzónái 

mellett érvelt. A célzónák meghatározzák az árfolyam ingadozási sávját. 

Míg az árfolyam a sávon belül rugalmas, a központi bankok devizapiaci 

intervenciókkal megakadályozzák, hogy az árfolyam a sáv szélénél 

kitörjön a célzónából (Bergsten 1998a/b). Ez a javaslat kifejezetten 

posztkeynesiánus logikán alapult, és az árfolyam dilemmájának 

leküzdését célozta. 
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Ebben az összefüggésben Stiglitz, mint közgazdasági Nobel-díjas és a 

Világbank korábbi vezető közgazdásza, kiemelkedő szerepet töltött be a 

reformdiskurzusban. Az IMF-fel, annak ana- lízisével, válság idején 

alkalmazott eljárásaival és az IMF személyzetével szembeni heterodox 

kritikája - hivatalos szakértői státuszának köszönhetően - "átalakító" 

erővel bírt a reformfolyamatban.38 Paul Blustein találóan fogalmazta 

meg Stiglitz diskurzusának hatását: "Az ő [Stiglitz] pozíciója 

robbanékony erőt adott véleményének; ha Sachs irritáló volt az IMF 

számára, akkor Stiglitz volt a bika a Bret- ton Woods-i kínai boltban.". 

(2001: 158) A hegemón projekt átalakulási mechanizmusát (ahogyan azt 

az I. fejezetben kifejtettük) Stiglitz megzavarta, sőt időnként meg is 

fordította, amennyiben az ortodox kritikusok a heterodoxiához 

tartozónak tűntek, és ennek következtében kivonultak a 

reformdiskurzusból. A pénzügyi piacokat stabilizáló értelmiségiek 

diskurzusereje ebben a semlegesítő hatásban, de progresszív eszméik 

kezdeményező hatásában is állt, ami viszont szorosan összefüggött az 

utolsó csoporttal, a globalizációkritikusokkal. 

 

 
5. A globalizáció krit ikusai  

 
A globalizációt bírálók csoportját nagyrészt nem kormányzati 

szervezetek (NGO-k) alkották, amelyek célja a két fél közötti nagyobb 

méltányosság elérése volt. 

 

valutahierarchia. A többség azonban elutasította a javaslatot. A 

keynesiánus episztemikus közösség más, kevésbé prominens főszereplői 

voltak például John Eatwell és Lance Taylor (1999) a New York-i New 

Schoolból, akik a WTO mintájára egy Pénzügyi Világhatóságot (WFA) 

javasoltak (vö. Eatwell/Taylor 1999). A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 

központi feladata a rendszerszintű kockázatok elleni intézkedések 

kidolgozása lett volna. A szervezetnek továbbá olyan fórumként kellett 

szolgálnia, amelyen a nemzetközi pénzügyi együttműködés szabályait 

kidolgozzák és végrehajtják. Az IMF-nek szintén az EFC alá kellett 

rendelnie magát, mégpedig mint a végső menedék hatékony hitelezőjének 

(ibid.: 284). Az EFC ötlete mögött az a felismerés állt, hogy a 

nemzetközi pénzügyi piacok szabályozása nem működhet pusztán 

kooperatív módon, ezért létre kell hozni egy megfelelő hatáskörrel 

rendelkező intézményt (ibid.: 283). 

38 Ennek ellenére a dogmatikus laissez-fairerek nem hátráltak meg a 

megközelítésükben. Az Economist például az IMF akkori első 

vezérigazgató-helyettese, Stanley Fischer pártjára állt, miután Stiglitz 

élesen bírálta őt. Mivel azonban Stiglitz gazdasági képességeit nem 

lehetett kétségbe vonni, személyes ellenségeskedéssel és a könyve jobb 

eladhatósága érdekében folytatott profitszerzéssel vádolták (The 

Economist, 2002. június 6., "Accusing the IMF"). 
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a fejlődő, a feltörekvő és az iparosodott országok között, illetve a 

nemzetközi pénzügyi rendszerben az adósok és a hitelezők között (a 

globalizáció kritikusai nem tévesztendők össze a globalizáció 

ellenzőivel, lásd a 2. lábjegyzetet). A szereplők csoportjába tartoztak az 

értelmiségiek, a politikusok és mindenekelőtt a társadalmi osztályok 

azon tagjai, akik nem profitáltak a globalizációs folyamatokból. Ez a 

csoport éppen társadalmi összetételét tekintve különbözött a másik négy 

csoporttól, amelyek mindegyike technokratákból, értelmiségiekből, 

üzletemberekből és politikusokból álló elitkoalíció volt.39 A 

globalizációkritikus szövetségeket a nemzeti parlamentek, egyházak, 

vallási csoportok és nem kormányzati szervezetek szélesebb körű 

társadalmi támogatása is jellemezte. A legnagyobb politikai aktivitás az 

iparosodott országok nem kormányzati szervezetei között volt 

tapasztalható, amelyek viszont kapcsolatban álltak a fejlődő és 

feltörekvő országok nem kormányzati szervezeteivel. A globalizációt 

bírálók csoportjába tartozott az Amerikai Munkásszövetség - Ipari 

Szervezetek Kongresszusa (AFL-CIO), a Globalizáció Nemzetközi 

Fóruma, a Föld Barátai, a Harmadik Világ Hálózat és a Politikai 

Tanulmányok Intézete, valamint a Global Policy Forum, az 50 Years is 

Enough, a Center of Concern, a Bretton Woods Project (IFI-Watchers), 

az Európai Hálózat az adósságról és a fejlődésről és sokan mások. (vö. 

IFG 1999). Németországban volt a "Hálózat a pénzügyi piacok 

demokratikus ellenőrzéséért", amely német nem kormányzati 

szervezetek koalíciója volt. Követeléseik között szerepelt a nemzetközi 

pénzügyi tranzakciók megadóztatása, az adóparadicsomok bezárása, a 

(spekulatív) derivatívák betiltása és a nemzetközi pénzügyi intézmények 

demokratikus átszervezése (vö. Griffith-Jones/Ocampo 2002: 37). 

A globalizációkritikusok kapcsolódási pontja a politikai-közgazdasági 

paradigma, amelyből kiindulva rendszerszintű kapcsolatot állapítottak 

meg egy adott fejlesztési modell, különösen a washingtoni konszenzus 

exportorientált iparosítása és az 1990-es évek pénzügyi válságai között. 

Ebben alapvetően eltértek az ortodoxiától, de a keynesi fókusztól is. 

Véleményük szerint a válságokat csak a nemzetközi pénzügyi 

kapcsolatok megváltozott keretfeltételeinek fényében lehetett megérteni, 

mivel ezek egyrészt strukturálják a válságországok világgazdasági 

integrációját, másrészt olyan reformprogramot tesznek szükségessé, 

amely nem állítja szembe egymással a nemzeti és nemzetközi 

intézkedéseket. 
 

39 Ez a G-24-ben a fejlődő és feltörekvő országok képviselőire is igaz volt. 

Ezek szinte kivétel nélkül olyan közgazdászok voltak, akik neoklasszikus 

képzésben részesültek az amerikai elitegyetemeken (White 2002: 267).  
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egyiket a másikkal szemben, hanem mindkét szintet integrálná. A 

feltörekvő piacok szabad tőkemozgások előtti megnyitását különösen 

kritikusan szemlélték. A csoport szerint a valuta- és pénzügyi válságok a 

nemzetközi pénzügyi piacok eredendően válságokkal teli természete 

miatt a társadalmi-gazdasági fejlődési folyamatok rendszerszintű elemei 

- hiszen a külső finanszírozáson alapuló iparosítási stratégiát mindig 

devizakötelezettségek felhalmozódása kíséri (vö. Weed 2003). A belső 

válságok neoklasszikus és institucionalista magyarázataival ellentétben a 

globalizáció kritikusai a válságokat a világpiaci integráció és a nemzeti 

fejlesztési stratégiák sajátos artikulációjának tekintették. Végül erre 

épült a paradigmaspecifikus reformszemlélet (vö. ibid.). 

 

5.1 Reformcél: demokratizálódás és globális szabályozás 

 
A globalizációkritikusok alapvető kritériumai a pénzügyi piacok 

stabilitása, a részvétel, az egyenlőség, az ökológiai fenntarthatóság és a 

szubszidiaritás voltak (vö. Griesgraber 2000; Rodrik 199940). Céljuk az 

IMF demokratizálása, valamint a piaci folyamatok globális szabályozása 

és politikai visszaillesztése volt. Az akadémikusok és nem kormányzati 

szervezetek informális koalíciója, a Coalition on Global Financial 

Architecture nevében Jo Marie Griesgraber, a Center of Concern 

igazgatója a Meltzer-jelentés meghallgatásával összefüggésben (2000. 

március 23-án) az amerikai képviselőház banki és pénzügyi 

szolgáltatásokkal foglalkozó bizottsága előtt kifejtette a globalizáció 

kritikusainak álláspontját. Ebből kiderült, hogy a szövetség 

szükségesnek tartotta a Bretton Woods-i intézmények átalakítását, 

mégpedig oly módon, hogy azok megfeleljenek a globális gazdaság 

igényeinek, és "megfeleljenek a részvétel, az átláthatóság és az 

elszámoltathatóság normáinak" (Griesgraber 2000: 23). Amennyiben 

nem képesek a reformra, meg kell szüntetni őket (vö. ibid.). 

A szövetség reformista megközelítése miatt volt egy 

Számos hasonlóság a Meltzer-jelentéssel, pl. a hin- 
 

40 E csoport fontos értelmiségi tagja volt Dani Rodrik, a Harvard Egyetem 

John F. Kennedy School of Government politikai gazdaságtan 

professzora. Tagja volt a National Bureau of Economic Research 

(NBER), a Centre for Economic Policy Research (CEPR), a Center for 

Global Development (CGD), az Institute for International Economics 

(IIE) és a Council on Foreign Relations (CFR) szervezeteknek is. 

Könyve 

Az 1997-ben megjelent "Has Globalization Gone Too Far?" című 

könyvét a Business Week "az évtized egyik legfontosabb közgazdasági 

könyvének" nevezte (http://ksghome.harvard.edu/~drodrik/bio.html.). 

http://ksghome.harvard.edu/~drodrik/bio.html.)
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A két csoport támogatta az Alap rövid távú hitelezésre való 

összpontosítását, a szegénység csökkentésének a Világbankhoz való 

áthelyezését, a nagy összegű mentőcsomagok megszüntetését, az 

átláthatóság növelését, az igazgatótanácsi ülések jegyzőkönyveinek 

közzétételét és az adósságkérdést (HIPC-kezdeményezés). A két csoport 

e követelések indítékai azonban ellentétes természetűek voltak. Ez 

különösen a piaci folyamatok politikai beágyazottságának kérdéseivel 

kapcsolatos alapvető kritikában mutatkozott meg: "Nem értünk egyet a 

jelentés egyik fő premisszájával. Bízik a piacban, és a kormányzatot - 

legyen az nemzeti vagy kormányközi - eltávolítja a piac szabad 

működésének útjából." (Ibid.: 24) A kritika kifejezetten a washingtoni 

konszenzus ellen irányult, különösen annak központi eleme, a 

tőkemozgások liberalizálása tekintetében. Ennek fényében a csoport a 

Melt- zer-jelentésben javasolt, a hitelhez való hozzáférésre vonatkozó 

előzetes IMF-képesítéseket a tőkemérleg további liberalizációjának 

szolgálatában álló "trójai falónak" tekintette, amit kategorikusan 

elutasított: "Gyakorlatilag minden nem kormányzati szervezet és nagyon 

sok tudós a CAL-t [tőkemérleg- liberalizáció] a 90-es évek végi 

pénzügyi instabilitás egyik fő okának tartja". (Ibid.: 25) 

A globalizációkritikusok reformprogramja a következőkből állt össze 

olyan javaslatok, amelyek túlnyomórészt nemzetközi irányultságúak 

voltak: Egyrészt egy olyan adósságátütemezési mechanizmust kellett 

létrehozni, amely kiegészíti a HIPC-kezdeményezést, és felváltja a 

korábbi ad hoc megoldásokat. Ezt az USA fizetésképtelenségi 

törvényének mintájára kellett volna kialakítani, és tisztességes és 

átlátható adósságátütemezési eljárást kellett volna garantálnia (az 

esettanulmányban részletesen ismertetve). Másodszor, az IMF-nek 

válság idején valódi végső nemzetközi hitelezőként kellene fellépnie, 

"hogy korlátlan likviditást teremtsen [...] és felszívja a felesleges 

likviditást" (ibid.: 30). Erre a célra a különleges lehívási jogok 

pénzteremtési potenciálját kellett volna felhasználni. Harmadszor, egy 

nemzetközi elszámolási mechanizmus létrehozását javasolták a Keynes-

féle International Clearing Union (ICU) mintájára. Egy ilyen intézmény 

enyhítené a fejlődő és feltörekvő országokra nehezedő nyomást, hogy 

exportorientált politikát folytassanak a "kemény" valuta megszerzése 

érdekében, mivel egy elszámolóház a tőkeszükséglet és a megtakarítási 

ráták közötti egyensúlyi mechanizmusként működne.41 Végül elsősorban 

a következőkre hívták fel a figyelmet 

 
 

41 Az ICU javaslata egy elkötelezett fejlesztési perspektívából válik 

érthetővé: Griesgraber szerint a washingtoni konszenzus egyoldalú 

exportorientációja mindig is a hegemón (nemzeti) érdekek hordozója 
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volt, mert együtt jár "[...] olyan politikákkal, amelyek a szűkös, nem 

megújuló természeti erőforrásokat kimerítik, a hazai béreket embertelen 

szintre nyomják le". 
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a fejlődő és feltörekvő országokban történő hosszú távú befektetések 

ösztönzése, a rövid távú befektetések ("forró pénz") megakadályozása 

mellett. 

A globalizáció kritikusainak további reformkövetelései azon az 

elemzésen alapultak, hogy a pénzügyi rendszer elősegíti a prociklikus 

tőkeáramlást (mind a beáramlást, mind a kiáramlást), és ezért 

anticiklikus "homokot kell szórni a nemzetközi pénzpiacok 

fogaskerekeibe" (vö. Singh 2000: 23ff.; Tickell 1999; Dobson/Hufbauer 

2001: 77ff.). E célból egyre több szó esik a Tobin-adóról és különösen a 

tőkekontrollról. A szereplők másik négy csoportja, különösen a piaci 

szereplők, hevesen elutasították a tőkekontrollt, amelyet a nemzetközi 

tőkemozgások adminisztratív vagy piaci alapú korlátozásaként 

értelmeztek (vö. Singh 2000: 120ff.). Hasonló volt a reakció a Tobin-

adóra, a határokon átnyúló devizapiaci tranzakciókra kivetett adóra, 

amely a Nobel-díjas James Tobinra vezethető vissza. Az amerikai dollár 

stabilizálása érdekében Tobin azt javasolta, hogy a devizapiaci 

tranzakciókat 0,5-1 százalékos adókulccsal terheljék, hogy ezzel is 

visszaszorítsák az elsősorban rövid távú devizaspekulációt - ezt az 

ötletet elsősorban az Attac nevű globalizációkritikus szövetség hozta be 

a közbeszédbe (vö. Weed 2001: 4f.).42 

5.2 Diskurzushatalom: mozgósítás a moralizáláson keresztül 

 
A globalizációkritikusok befolyása főként informális szintre 

korlátozódott, amennyiben a reform egyes aspektusait összehangolt, 

közhatással bíró tiltakozó akciók során tudták megszólaltatni. A csoport 

központi reformtoposzát az iskolaügy képezte, amely az iparosodott 

országok és a fejlődő, illetve feltörekvő országok közötti kapcsolat 

lényegét érintette. A Bret- ton Woods-i intézmények éves és tavaszi 

üléseit megelőző tüntetések és demonstrációk révén a globalizáció 

kritikusai az adósságkérdés moralizálásával elérték az erősen 

szakértőközpontú diskurzus megnyitását és átláthatóságát.43 Gondolataik 

középpontjában 

 

szintek, a közszolgáltatások csökkentése és a belföldi kereslet 

visszaszorítása a globális piacokon való versenyképesség biztosítása 

érdekében" (Griesgraber 2000: 31). 

42 Az Attac az "Association pour une Taxation des Transac- tions 

financières pour l'Aide aux Citoyens et Citoyennes" rövidítése. 

Lefordítva: 

"Egyesület a pénzügyi tranzakciók megadóztatásáért a polgárok javára".  

43 Az ázsiai válság nyomán nagyszabású tüntetésekre került sor, elsősorban 

az IMF ellen. Szeptemberben 1999tüntetésekre került sor 

Washingtonban. Kulcsfontosságú esemény volt a WTO 1999. november 

végi seattle-i konferenciájának megakadályozása is. A 
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A legszegényebb országok adósságkönnyítésére irányuló megközelítés 

széles körű globális támogatást kapott - a prominens képviselők között 

az ír rockegyüttes, a U2 énekesétől, Bonótól kezdve Kofi Annan ENSZ-

főtitkáron át II. János Pál pápáig sokan voltak. A status quo elleni 

globális tiltakozás sikeres mozgósítása számos nem kormányzati 

szervezet együttműködési kezdeményezésének és koordinációjának volt 

köszönhető a Jubilee2000 hálózat keretében, amely egy vallási 

indíttatású csoport volt, amelyet kifejezetten a legszegényebb országok 

adósságának elengedésére alapítottak az 1990-es évek elején az Egyesült 

Királyságban. 2003 júliusában a kezdeményezést 65 ország csoportjai 

támogatták (lásd a Jubilee 2000 honlapját). 

Az adósságválság megoldásának megközelítésében világosan 
megmutatkozott diszkurzív hatalmuk. 

A HIPC-kezdeményezés 1996-ban indult, amikor számos nagy hitelező 

kormány az adósságkönnyítés mellett szólalt fel, és kezdeményezte az 

IMF HIPC-kezdeményezését. Később Jubilee South néven állandó 

globális adósságkönnyítő szövetséggé alakult, amely elsősorban az IMF 

HIPC-kezdeményezésének korlátozó végrehajtására adott reakció volt 

(lásd a Jubilee South honlapját). A jubileumi hálózathoz tartozott az 

"Erlassjahr" német nem kormányzati szervezet is, amely különösen a 

fizetésképtelenség kérdésével foglalkozott (lásd az Erlassjahr 

honlapját).44 Az együttműködés folyamatos tendenciája a Bretton 

Woods-i intézmények (BWI) 50. évfordulója alkalmából alapított 50 

Years is Enough (50 év elég) elnevezésű kezdeményezésben is 

megmutatkozott.45 A hálózatot 65 országból mintegy 185 nemzetközi 

nem kormányzati szervezet alkotja (lásd az 50years honlapját). 

 

Több ezren tüntettek2000 Prágában áprilisban a BWI tavaszi ülése előtt, 

majd áprilisban 2001Washingtonban, novemberben 2001Ottawában és 

2002 szeptemberében Washingtonban. 

44 Az "Erlassjahr" német, főként egyházi alapon működő, mintegy 

tagot1.000 számláló civil szervezetek szövetsége volt. A nem 

kormányzati szervezet elsősorban a Jubilee Debt Network elnevezésű, a 

Jubileumi adósságot követő kampánnyal dolgozott együtt, de szoros 

kapcsolatban állt a londoni székhelyű New Economics Foundation részét 

képező Jubilee Research kutatócsoporttal is (vö. interjú a nem 

kormányzati szervezettel [2]). 

45 Októberben a szövetség megszervezte1994 az 1990-es évek első nagy 

tiltakozó rendezvényét Madridban. 150 spanyol és nemzetközi nem 

kormányzati szervezet "A bolygó más hangjai" címmel ellenjubileumi 

ünnepséget szervezett. A "Madridi Nyilatkozatban" elítélték az olyan 

kérdéseket, mint a "harmadik világgá válás" és az IMF 

feltételrendszerével kapcsolatos környezetpusztítás, valamint a 

nemzetközi szervezetek egyoldalú irányítási struktúráit: 

"A Világbank és az IMF belső struktúrája [...] a kapitalista ideológia 

paradigmája, amely nagyobb jelentőséget tulajdonít a gazdasági 
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A nyilvános tiltakozást kiegészítve a londoni székhelyű Bretton 

Woods Project (BWP) és a New Economics Foundation programszerű 

heterodox szakértelmet épített ki. A BWP a következőképpen működött 

"hálózatépítő, információszolgáltató, médiainformátor és figyelőkutya a 

Világbank és a Nemzetközi Valutaalap ellenőrzésére és befolyásolására" 

(Bretton Woods Project honlapja). A BWP-t brit nem kormányzati 

szervezetek egy csoportja alapította, és nem kormányzati szervezetek, 

politikusok, újságírók, tudósok és parlamenti képviselők világméretű 

hálózatában dolgozott az IMF és a Világbank reformja érdekében. Célja 

az is volt, hogy egyenlőségibb feltételeket teremtsen a fejlődéshez, és 

így eltávolodjon a BWI "leegyszerűsítő megközelítéseitől" (ibid.). 

A globalizációkritikusok csoportjának hatalmának szűk határai 

viszont a szakértői diskurzusra gyakorolt korlátozott befolyásukban 

mutatkoztak meg, ami egyrészt annak volt köszönhető, hogy neves 

értelmiségiek elhatárolódtak a globalizációkritikusok javaslataitól és 

céljaitól (pl. James Tobin46), másrészt annak, hogy saját értelmiségiek 

csak alacsony ismertséggel és kevés közmegítéléssel rendelkeztek (pl. 

Kunibert Raffer). Ezt a strukturális hiányt bizonyos mértékig 

ellensúlyozni tudták a nemzeti parlamentekhez és a fejlesztési 

minisztériumokhoz való hozzáférésük révén.47 Azonban sem a 

parlamenteknek, sem a fejlesztési minisztériumoknak nem volt jelentős 

intézményi befolyása az IMF ügyeire, mivel az IMF ügyvezető igazgatói 

közvetlenül a pénzügyminisztériumoktól és a központi bankoktól kapták 

az utasításokat (lásd a II. fejezetet). A globalizációkritikusok befolyása a 

Világbankra összpontosult, amely jelentős mértékben részt vett az 

adósságkönnyítési kezdeményezésben. 

 

értékek, mint az emberi, társadalmi és ökológiai értékek". (cit. 

n. Tetzlaff 1994: 196) Követeléseik kiterjedtek a BWI-k eltörlésére is. 

46 "Ők [a globalizáció kritikusai] visszaélnek a nevemmel" - mondta Tobin a 

"Der Spiegel" magazinnak adott interjújában (36/2001). "Szerintem őket 

elsősorban az adóbevétel érdekli, amiből a világ javítását célzó 

projektjeiket akarják finanszírozni. Számomra azonban nem a 

pénzgyűjtés a fő szempont. A devizahiteleseket akartam megfékezni, az 

adóbevétel számomra csak melléktermék. [...] Összességében az 

álláspontjuk jó szándékú és rosszul átgondolt. Nem akarom, hogy a 

nevemet ezzel kapcsolatba hozzák." 

47 Például Heidemarie Wieczoreck-Zeul német gazdasági együttműködési 

és fejlesztési miniszter, Eveline Herfkens holland fejlesztési 

együttműködési miniszter, Claire Short brit nemzetközi fejlesztési 

államtitkár és Anne Kristin Sydnes norvég nemzetközi fejlesztési 

miniszter támogatta a globalizációkritikusok egyes céljait, például az 

adósságkönnyítést vagy a fizetésképtelenségi jogot (Mildner 2001).  
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6. Összefoglaló  

 
Az IMF-reform szereplőinek diskurzuselméleti elemzése szerint 

feltételezhető egy hegemón hálózat a pénzügyi közösség körül, 

amelynek homogenitása a Clinton-kormányzat idején volt a legnagyobb. 

A washingtoni konszenzus politikai központja az amerikai 

pénzügyminisztérium volt, amelynek irányultsága csak rövid időre tért el 

a neoliberalizmustól, amikor George W. Bush és új pénzügyminisztere, 

Paul O'Neill hivatalba lépett. Az, hogy O'Neill támogatta a nemzetközi 

fizetésképtelenségi jog intézményesült reformjavaslatát, átmenetileg 

nyomást gyakorolt a hegemón hálózatra - végül azonban ez az 

ellentmondás O'Neill elbocsátásával feloldódott. A pénzügyi közösség 

hatalmi pozíciója így a különböző washingtoni politikai 

konstellációkhoz kötődött. 

A laissez-fairerek és a piaci szereplők erkölcsi kockázat 

problémájával kapcsolatos eltérő megközelítései ellenére mindkét 

csoport az IMF végső hitelezői szerepét propagálta, bár a laissez-fairerek 

e funkció szűk körű korlátozását képzelték el, és ugyanakkor az IMF-

hitelek előminősítéssel történő aktiválásának korlátozó módját írták elő. 

Az IMF-hez való hitelhez jutás különösen ellentmondásos előfeltétele 

volt a külföldi pénzügyi intézményekre vonatkozó valamennyi nemzeti 

korlátozás megszüntetése, ami a pénzügyi közösség egyik legfontosabb 

követelése volt. A laissez-fairerek csoportja közvetve a fejlődő és 

feltörekvő országoknak is alkalmazkodott azáltal, hogy csökkentette az 

IMF strukturális kiigazítási hatáskörét, és szétválasztotta a finanszírozási 

és tanácsadói szolgáltatásokat (miközben a legszegényebb országok 

adósságkönnyítését követelte). Mindkét szempontból nyilvánvalóvá vált 

a laissez-fairerek végső hitelezői megközelítésének bizonyos 

ellentmondásossága, amely egyrészt párttaktikai stratégiákat, másrészt a 

piaci szereplők csoportjának diskurzuserejét is kifejezte. Ezt 

megsokszorozta a piaci szereplők közvetlen hozzáférése a 

minisztériumokhoz és a szakosított médiához, és a megoldások 

technikai-pragmatikus megközelítése révén a laissez-fairerek - de az 

intézményesülők - táborában is megfelelő fogódzókkal találkoztak. 

Az utóbbiak sokkal kevésbé voltak integrálva a hegemón hálózatba. 

kötődött, a Horst Köhler vezette IMF pedig központi intézményesített 

szereplőként próbált meg érvényesülni, mivel korábban túlságosan is 

erősen integrálódott a pénzügyi közösség hálózataiba. Az IMF célja az 

volt, hogy visszaszerezze a technokrata Er- 
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univerzalista nemzetközi szervezetként való legitimációját. Az 

intézményesült ipari országok és az episztemikus közösség elsődleges 

célja az volt, hogy a magánszektornak a válságkezelésbe való 

bevonásával (Private Sector Involvement, PSI) megtörjék a 

mentőcsomagok és az erkölcsi kockázat ördögi körét. A laissez-

fairerekhez hasonlóan országos szinten is központi szerepet játszott a 

költségérv. E tekintetben a magánszektor bevonásával a Meltzer-jelentés 

is foglalkozott, bár a Bizottság nem fogalmazott meg megfelelő ajánlást, 

míg a CFR munkacsoport a kötvényátütemezésekre vonatkozó kollektív 

cselekvési záradékokkal központi előrelépést tett ebbe az irányba. Az 

államadósság-átütemezési mechanizmus (SDRM) elindítása aztán 

egyrészt a transzatlanti paradigmák közötti különbségeket, másrészt a 

washingtoni konszenzus (az USA-n belüli és a transznacionális) 

törésvonalait tárta fel. Ez az IMF-nek a tőkemozgások liberalizációjával 

kapcsolatos újragondolásában is megmutatkozott, amely a 

reformdiskurzus következményeként fokozatosan és a nemzeti 

intézményfejlesztés keretében fog megvalósulni. Az IMF saját 

szerepfelfogása mindazonáltal egyöntetűen a végső menedék hitelezői 

funkcióját jelölte meg, még akkor is, ha külső és egyoldalú 

diszkrecionális mozgásterét drasztikusan korlátozni kellett a beavatkozás 

szabályozásával. A szervezet emellett törekedett a folytonosságra a 

strukturális alkalmazkodással kapcsolatos elkötelezettségében - ebben 

egyetértett a piaci szereplők csoportjával. 
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10. ábra: Az IMF reformdiskurzusának szereplői csoportjainak 

paradigmái, reformcéljai és hatalmi erőforrásai 
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A nemzetközi pénzpiacok stabilizátorai az intézményesülők irányába 

hajlanak, de a laissez-fairerekkel is vannak egyetértési pontjaik, 

különösen az IMF strukturális kiigazításból való kivonulása és a 

válsághitelek automatizálása tekintetében. A végső hitelezői 

koncepciójuk azonban jelentősen túlmutatott az előzőeken, mivel az 

IMF-et valódi nemzetközi végső hitelezőként propagálták, amelyen 

keresztül a globális likviditás biztosításával a pénzügyi piacok 

stabilitását kívánták növelni. Hatékonyság-elméleti szempontból egy 

lengéscsillapító intézményesítésével foglalkoztak (hasonlóan Keynes 

Bretton Woods-i konferencián tett javaslatához). Ez a javaslat a laissez-

faire-ek számára lényegesen túl messzire ment, mivel sajátos 

válságelemzésük alapján az adósok erkölcsi kockázatának erősödésétől 

tartottak, és a hitelezői oldal költségnövekedésével számoltak. 

Mindazonáltal ez a diskurzusállás, amelynek paradigmáját a washingtoni 

konszenzus már régóta marginalizálta, a diskurzusmag részévé vált, 

mivel a csoport saját értelmiségei és az ortodoxia központi szerves 

értelmiségeinek látszólagos "átalakulása" révén képes volt megingatni az 

ortodoxiát. A bizonytalansági folyamatot a globalizáció kritikusainak 

tiltakozó akciói is magyarázzák, akik az adósságkérdés moralizálásával 

tudták mozgósítani a közvéleményt, és ráadásul "alulról" is meg tudták 

formálni a washingtoni konszenzust. Az ő reformjavaslataik álltak a 

legtávolabb az ortodoxiától, mégis nagy sikert könyvelhettek el a HIPC-

kezdeményezéssel. Más javaslatokat, mint például a Tobin-adó, 

szórványosan megvitattak a G7-ek szintjén, de itt elérték a vita határát. 

A 10. ábra összefoglalja az elemzés eredményeit és a szereplőcsoportok 

sajátosságait. 

Az IMF tényleges "reformja" végül a következőkre korlátozódott 

néhány intézményi tanulási lépés - az átláthatóság növelése, valamint a 

feltételek és a lehetőségek felülvizsgálata. Amint az a későbbi elemzés 

és esettanulmányból kiderül, az olyan radikálisabb megközelítések, mint 

a tőkemérleg liberalizációjának az IMF alapszabályában való rögzítése 

és a fizetésképtelenségi jognak a Sove- reign Debt Restructuring 

Mechanism révén történő előmozdítása sem az ortodox, sem a heterodox 

oldalról nem voltak megvalósíthatóak. 
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IV. Az IMF reformja vagy intézményi 

tanuláson keresztüli alkalmazkodás?  

 
 
 

A szereplők előző elemzésében a reformjavaslatok körét és a 

paradigmák közötti kapcsolódási pontokat dolgoztuk ki. A következő 

reformelemzésben először azt vizsgáljuk meg, hogy mely 

reformmegközelítések kerültek ténylegesen végrehajtásra. A 

tőkemozgások liberalizációjával és a fizetésképtelenségi jogra 

vonatkozó SDRM-javaslattal két olyan központi reformmegközelítést is 

elemezünk, amelyek nem valósultak meg. A reformfolyamat átfogó 

szemlélete lehetővé teszi a hatalmi viszonyok elemzését a megfelelő 

diskurzuson belül - még akkor is, ha a hatalom mérése a mennyiségi 

meghatározás értelmében nem lehetséges. A reformok megvalósulása 

vagy a reformmegközelítés megakadályozása a nemzeti és nemzetközi 

szintű erőviszonyok sűrűsödésének történelmileg függő eredménye. 

Ezeknek az eredményeknek nem feltétlenül kell megfelelniük egy 

maximális igénynek, hanem hibrid formákat is ölthetnek, ezért van 

szükség a politika diszkurzív nyomon követésére - ezt a nemzetközi 

fizetésképtelenségi jogról szóló esettanulmányban (V. fejezet) végezzük 

el. A következő elemzés azt mutatja be, hogy a módosítások milyen 

mértékben voltak tényleges reformlépések, vagy inkább intézményi 

tanulási lépésekről kellene beszélni. 

Az IMF aktív szerepet vállalt a reformfolyamatban, amelynek 
érdekében 

a reformdiskurzus megjelenése miatt a szervezeti önérdekből 

kényszerült ki (vö. Köhler 2002a). A szervezet reformjának 

középpontjában kezdettől fogva a válságmegelőzés állt, ami lehetővé 

tette, hogy már korán központi helyet foglaljon el a diskurzusban, és 

átmenetileg elkerülje az ázsiai válságkezelési tevékenységével 

kapcsolatos széles körű kritikát. A megelőző orientáció 
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minden fél üdvözölte - hiszen a válságok elkerülése elvileg mindenkinek 

érdeke volt; vitatott volt azonban, hogy milyen szinten és milyen 

eszközökkel lehet ezt elérni. 

Az IMF egyik központi megközelítése az volt, hogy javítsa az 

eljárások és a döntések átláthatóságát, valamint a fejlődő és feltörekvő 

országok tájékoztatási kötelezettségét, mivel a szervezet az ázsiai 

válságért a tájékoztatás hiányát tette felelőssé. A többi 

reformköveteléshez képest azonban az átláthatóság a reformfolyamatban 

részt vevő valamennyi szereplő között nagy konszenzuson alapuló 

kérdés volt, és végül viszonylag alacsony prioritást kapott. Ebben a 

tekintetben nagyrészt meg is valósult, míg más szempontok 

ellentmondásosabbak voltak, mert közvetlen (hegemón) érdekeket 

érintettek. Kialakult a reformelképzelések egyfajta hierarchiája, amely 

megfelel a megvalósításuk mértékének, és amely világosan mutatja az 

egyes reformmegközelítések eltérő konfliktuspotenciálját (vö. Griffith-

Jones/Ocampo 2002). A reformok mindenekelőtt az adós országok 

válságmegelőzését szolgáló szabványok és kódexek (jó kormányzás) 

kidolgozásában, valamint az IMF új eszközeinek, a magasan 

eladósodott szegény országok (HIPC) kezdeményezésének 

létrehozásában és kialakításában, és - mint már említettük - az 

átláthatóság területén történtek. Részleges előrelépés történt a 

makrogazdasági felügyelet, valamint a globális szabályozási normák 

javítása és a feltételek felülvizsgálata terén. Nem történt jelentős 

előrelépés olyan területeken, amelyek az IMF valódi végső hitelezői 

funkcióját jelentették volna, mint például a különleges lehívási jogok 

mint az IMF-finanszírozás eszközének pénzteremtő felhasználása, a 

nemzetközi fizetésképtelenségi és adósságátütemezési mechanizmusok 

kialakítása, az IMF irányítási struktúrájának reformja vagy az árfolyam 

vagy a tőkemérleg messzemenő szabályozása (vö. ibid.: 4f.). 

A reformhierarchia különböző szintjeit a következő szakasz ismerteti. 

részletesebben elemezték. Megkíséreltünk a lehető legkorrektebb 

időrendben haladni, bár ez ezen a területen sem mindig lehetséges, mivel 

az egyes lépések átfedték egymást, és párhuzamosan futottak. A 

reformelemzés elsősorban magukkal az egyes változtatási lépésekkel 

foglalkozik, ezért elkerülhetetlenek az "időugrások". A kiindulópontot 

azok a területek jelentik, amelyeken a reformlépések a 

legkifejezettebbek voltak, majd a részleges reformok, végül pedig a 

megakadályozott reformok következnek. Az utóbbi esetében a hangsúly 

az IMF alapszabályában a tőkemérleg liberalizációjának elmulasztására 

helyeződik. 
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tíz. Az esettanulmány tárgya egy nemzetközi fizetésképtelenségi törvény 

kudarca. 

 

 
1. Átláthatóság  

 
Az átláthatóság toposzát a tökéletes piacok és információk 

feltételezésével összefüggésben kell értelmezni (vö. Frenkel/Menkhoff 

2000: 22ff.). A központi neoklasszikus feltevés szerint az információs 

hiányosságok torz döntésekhez és ezáltal hatékonysági hiányosságokhoz 

vezetnek. Az ortodox érvelés szerint az átláthatóság hiánya, amely a 

megbízható és időben történő tájékoztatás hiányában nyilvánult meg, az 

ázsiai válság egyik központi oka volt (vö. IMF/Anjaria 2002).1 Ahogy a 

szereplők elemzése világossá tette, az átláthatóság megközelítése széles 

körben elterjedt a csoportokban, bár eltérő hangsúlyokkal. A fejlődő és 

feltörekvő országokból származó információk és adatok áramlásának 

javítása képezte az IMF felügyeleti megközelítésének központi elemét, 

és egyúttal az országok strukturális kiigazításának eszközeként is 

működött, ami azt jelentette, hogy a megközelítést erős kritika érte. E 

kritika egyik következménye az volt, hogy maga az Alap növelte 

átláthatóságát, amely a reform során megváltoztatta saját tájékoztatási 

politikáját, és jelentősen kibővítette a nyilvánosság hozzáférését. 

 

1.1 Jó kormányzás és nyomon követési stratégia 

 
Az IMF célja az átláthatóság növelésével az volt, hogy a pénzügyi 

piacokat és a nyilvánosságot időszerű és megbízható adatokkal és 

információkkal lássa el a gazdasági és költségvetési politikáról, 

gyakorlatról és döntéshozatalról (lásd IMF 2000). Ennek megfelelő 

intézményi újítás volt a különleges adatszolgáltatási szabvány (SDDS), 

amely a tagországoktól részletes és megbízható nemzeti gazdasági és 

pénzügyi adatok szolgáltatását követelte meg. Ebben az összefüggésben 

bevezették az Általános Adatközlő Rendszert (GDDS) is. Lehetővé vált 

a devizatartalékok és a devizalikviditás megtekintése is az IMF 

honlapján keresztül. Ezen túlmenően, az alábbiak értékelésére vonatkozó 

szabványok 

 

1 "Az adatok minőségének javítása és időben történő rendelkezésre 

bocsátása, például a devizatartalékok és a külső adósság szerkezete terén 

[...] döntően hozzájárulhat az egyes tagországok válságokkal szembeni 

sebezhetőségének csökkentéséhez". (Köhler 2002: 21) 
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az adatminőség (beleértve a hitelezői oldal adatait is). Az átláthatósági 

előírások és rendszerek elsősorban az alap preventív fókuszát szolgálták, 

hiszen ennek alapján olyan korai figyelmeztető rendszereket (noise to 

signal) kellett kialakítani, amelyek alapján a fenyegető helyzetet már 

korai szakaszban meg lehetett különböztetni a jó helyzettől (vö. ibid.). 

Az átláthatóság növekedése az IMF monitoringtevékenységének 

bővülésével függött össze. Ez magában foglalta a szabványok és 

kódexek (S&K) kidolgozását és létrehozását, valamint e tevékenység 

kiterjesztését a pénzügyi szektorra. Ennek során az Alap szorosan 

együttműködött a nemzeti hatóságokkal és más nemzetközi 

szervezetekkel. Az IMF feladata az volt, hogy rövid jelentések 

formájában jelentéseket készítsen a standardok és kódexek betartásáról 

(ROSC), amelyek értékelték a tagországok által az egyes nemzetközileg 

kidolgozott S&C-k végrehajtása terén elért eredményeket, és ajánlásokat 

tettek a végrehajtás további javítására (vö. Köhler 2002a: 25). 

Az S&K-k terén a legnagyobb előrelépés az adatok közzététele, a 

költségvetési és monetáris mutatók, valamint a bankfelügyelet terén 

történt (vö. Griffith-Jones/Ocampo 2002: 9). E jelentések némelyike 

külön készült, de az adatok többsége a IV. cikk szerinti munkából és a 

pénzügyi szektor értékelési programjából (FSAP) származik. A ROSC-k 

a Világbankkal együttműködésben készültek.2 

Az S&C-k (SDDS/GDDS és ROSC-k) mellett az IMF a 

költségvetési átláthatóságra is törekedett a tagországokban a 

költségvetési átláthatóságra vonatkozó helyes gyakorlatok kódexének és 

a monetáris és pénzügyi politikák átláthatóságára vonatkozó helyes 

gyakorlatok kódexének alkalmazásával, amelyekről az Igazgatóság (és 

az IMFC) 2001. március 23-án állapodott meg. Ez a jó kormányzásra 

vonatkozó iránymutatások kiterjesztése volt, amelyek eredeti 

megfogalmazásukban az ideiglenes bizottságra és a fenntartható 

globális partnerségükre hivatkoztak. 

 

2 "[...] az IMF felkérte a Világbankot, hogy kezdjen közös kísérleti 

gyakorlatot a [...] ROSC-k elkészítésére. Ennek során a két intézmény 

számos összefoglaló értékelést készít a magán- és pénzügyi szektor 

fejlődése és stabilitása szempontjából fontos, meghatározott előírások 

betartásáról. [...] A Világbankot felkérték, hogy vállaljon vezető szerepet 

a ROSC-ek által érintett három területen: (i) vállalatirányítás, (ii) 

számvitel és könyvvizsgálat, valamint (iii) fizetésképtelenségi rendszerek 

és hitelezői jogok." (A Világbank adatlapja ROSCs) 
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Növekedés 1996 szeptemberében (a Kormányzótanács az 1997 

szeptemberében Hongkongban tartott éves ülésen fogadta el). Az IMF jó 

kormányzati katalógusa a nemzeti jogrendszerek megerősítésére, a 

közszféra elszámoltathatóságának és hatékonyságának növelésére, a 

korrupció elleni küzdelemre, valamint a "kedvező" árrendszerre, az 

árfolyam- és kereskedelmi rendszerre és a pénzügyi rendszerre 

vonatkozó általános iránymutatásokat tartalmazott. 

A tőkemozgásoknak a pénzügyi válságokért való konkrét 

felelősségére 1999 májusában külön programmal, a pénzügyi szektor 

értékelési programmal (FSAP) reagáltak. Az FSAP-t "a pénzügyi 

szektor fejleményei, a gazdaságpolitika és a reálgazdasági fejlődés 

közötti kölcsönhatások" összefüggésében értelmezték. Ezek a 

kölcsönhatások hangsúlyozták "a pénzügyi szektor hatékony 

felügyeletének és rugalmasabb pénzügyi rendszereknek a 

szükségességét" (Köhler 2002a: 26). A növekedés, a fejlődés és a jól 

működő pénzügyi szektor között közvetlen kapcsolat van: 

 
"A jól működő pénzügyi szolgáltatási ágazat elengedhetetlen a fenntartható 

gazdasági fejlődéshez és a szegénység csökkentéséhez. A szilárd, jól 

irányított intézmények és piacok széles és változatos skálájának megléte 

szintén csökkenti a pénzügyi válság valószínűségét és nagyságrendjét." (A 

Világbank adatlapja ROSCs) 

 
A pénzügyi stabilitási tervek értékelései beépültek a pénzügyi rendszer 

stabilitásának értékelésébe (FSSA), amely viszont szerepet játszott az 

IMF IV. cikk szerinti konzultációiban és a tagországoknak nyújtott 

gazdaságpolitikai tanácsadásban: "Az FSSA-k általában a pénzügyi 

szektorban a szabványoknak és gyakorlati kódexeknek való megfelelés 

előmozdításának és ellenőrzésének fő eszközei is. (Köhler 2002a: 26) 

Az alapvető megközelítés itt a nemzeti pénzügyi szektor diverzifikálása 

és bővítése volt: "Az FSAP egyik célja, hogy segítsen az országoknak 

feltérképezni a diverzifikáltabb és versenyképesebb szektorra való 

átmenetet anélkül, hogy sebezhetőséget teremtene". (A Világbank 

adatlapja ROSCs)3 

Az Alap más szervezetekkel (nevezetesen az IOSCO-val és az IAIS-

szel) is együttműködött a makroprudenciális mutatók (MPI-k) 

kidolgozásában és értékelésében. Ez egy újabb lépés volt az átláthatóság 

felé, mivel Horst Köh- 
 

3 A programnak a Bretton Woods-i intézmények számára okozott magas 

költségei miatt a FASP-t már 2003-ban le kellett állítani (Világbank 

Factsheet ROSC). 



A WASHINGTONI KONSZENZUS MEGSZERVEZÉSE 

174 

 

 

 

ler hangsúlyozta: "Az ilyen mutatók fontos jelzéseket adhatnak arra 

vonatkozóan, hogy a nemzeti felügyeleti szervek vagy az IMF 

felügyeleti és tanácsadói tevékenysége keretében intézkedésre van 

szükség, például arra vonatkozóan, hogy az alapvető pénzügyi 

információk szélesebb körű közzétételére van szükség a piacokon". 

(Köhler 2002a: 27) 

A figyelem másik területe az offshore pénzügyi központok (OFC-k) 

voltak. Itt is növelni kell az FSAP szerinti átláthatóságot.4 A Pénzügyi 

Stabilitási Fórum (FSF) saját munkacsoportot hozott létre az OFC-kkel 

és azok fő szereplőivel, a nagy alaptársaságokkal, valamint a fedezeti 

alapokkal kapcsolatban. A pénzpiaci szereplőkkel való foglalkozás 

különösen az amerikai Long Term Capital Management alap (LTCM) 

fedezeti alap 1998-as esete miatt alakult ki.5 A fedezeti alapokat 

általában az ilyen egyéb pénzügyi közvetítő központokban lehetett 

megtalálni, mivel tevékenységüket alig szabályozták, és így spekulatív 

ügyleteket kínálhattak. Mivel az ilyen alapok a magas befektetési 

tőkeáttétel miatt rendszerfenyegető válságokat okozhatnak, a szavatoló 

és biztosítéki intézkedések alkalmazása a nemzetközi pénzügyi rendszer 

stabilizálását is célozta ezen a területen. 

Az FSF fedezeti alapokra vonatkozó szabályozási javaslatai, 

amely elsősorban a befektetési magatartásuk nagyobb nyitottságának és 

átláthatóságának megteremtését célozta, azonban nem valósulhatott 

meg, mivel két megfelelő törvényjavaslat is elbukott az Egyesült 

Államok Kongresszusában: 

 
 

4 Az offshore pénzügyi központok (OFC-k) olyan jogi terek, amelyekben a 

pénzügyi piaci szereplőkre nem vonatkoznak a likviditási, 

tőkekövetelményekre és közzétételi kötelezettségekre vonatkozó nemzeti 

szabályozások. Ezek a szabad terek lehetnek egzotikus szigeteken vagy 

saját joghatósággal rendelkező kis államokban, de az OECD-országokon 

belül is megtalálhatók. Ezekben az országokban, más néven 

Mind a kockázatos, mind az illegális pénzügyi tranzakciókat a "szabad 

banki zónák" néven ismert jogi szürke zónákban lehet végrehajtani, ahol 

a két szempont közötti határ gyakran elmosódik. Az eurodollár-piacot 

tekintik a mai OFC-k magjának (vö. Altvater/Mahnkopf 1999: 215ff.; 

Deutscher Bundestag 2002: 102). 

5 1998 októberében az LTCM mintegy 1 milliárd2,2 USD saját tőkével 

1,25 billió USD értékű, nagymértékben tőkeáttételes származékos és 

opciós ügyleteket kötött. USA dollár. Amikor azonban 1998 végén 

bekövetkezett az orosz devizaválság, és a nagy alapok egyre inkább 

amerikai állampapírokba helyezték át portfólióikat, az LTCM az amerikai 

államkötvények (T-kötvények) csökkenésére fogadott, és mintegy 60 

százalékos veszteséget kellett realizálnia. A veszteségek olyan nagyok 

voltak, és olyan széles körben hatottak a tőkeáttételre, hogy az amerikai 

jegybank csökkentette az irányadó kamatlábakat (Huff-Schmid 1999: 

93f.). 
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"[...] az FSF munkacsoportja fontos javításokat javasolt a fedezeti alapok és 

más HLI-k [Highly Leveraged Institutions] sokkal nagyobb átláthatóságára 

vonatkozóan. Azonban még ezek a meglehetősen szerény, de fontos lépések 

sem valósultak meg, mivel az Egyesült Államokban - a HLI-k működésének 

fő országában - a Kongresszus elutasított két, az átláthatóság javítását célzó 

törvényjavaslatot." (Griffith-Jones/ Ocampo 2002: 16) 

 
Mindazonáltal az IMF által 2000 júliusában kezdeményezett OFC-

program az FSAP keretében tovább működött, és azóta is értékeli a 

központokat, azonosítja az OFC-k potenciális válságveszélyeztetettségét, 

valamint dokumentálja a pénzügyi piacokon folytatott OFC-

tevékenységekre vonatkozó statisztikákat. Ez a fokozott ellenőrzés 

elsősorban az Egyesült Államokban bekövetkezett hatalomváltásnak és a 

11.2001. szeptemberi terrortámadásoknak volt köszönhető, amelyek 

következtében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának kérdései 

a politikai napirendre kerültek. Ennek megfelelően 2001 novemberében 

az S&K-k kiegészültek a pénzmosás elleni (AML) és a terrorizmus 

finanszírozása elleni (CFT) küzdelemmel. Azóta egyre több OFC-ország 

vállalta, hogy részt vesz az IMF programjában. A nyomás e tekintetben 

jelentősen megnőtt 9/11 óta, amint az a BWI tavaszi és éves ülésein 

2002 eleje óta világossá vált (vö. IMF 2002). 

Az átláthatóság növelése érdekében eddig említett intézkedések 

kizárólag az Alapnak a tagországokban végzett 

monitoringtevékenységére összpontosítottak. A globális szintű nyomon 

követésre és értékelésre viszont csak a félévente megjelenő 

Világgazdasági kilátások (WEO) és a szintén félévente megjelenő, 

inkább a pénzügyi szektorra összpontosító Globális Pénzügyi Stabilitási 

Jelentés (GFSR) keretében került sor. A GFSR-t a 2001 márciusában 

alapított Nemzetközi Tőkepiaci Osztály (ICMD) készítette. Maga az 

ICMD egy másik reformintézkedés volt, amelynek célja a felügyelet és a 

megelőzés volt: "Úgy látom, hogy ez az osztály létfontosságú része a 

nemzetközi pénzügyi struktúra megerősítésére irányuló folyamatos 

erőfeszítéseknek, és különösen az Alapnak a válságmegelőzésben 

betöltött szerepének megerősítésére" - így értékelte Horst Köhler (IMF 

2001i). Az Alap célja az volt, hogy megerősítse saját szerepét a 

nemzetközi finanszírozásban azáltal, hogy a szakértelmet magában az 

Alapban összpontosítja, és átveszi az e területre vonatkozó felügyeleti 

feladatokat. Az ICMD létrehozása a 2000 októberében létrehozott 

Pénzügyi Szektor Felülvizsgáló Csoport ajánlására vezethető vissza. Ezt 

az IMF-belső kapacitásépítést a vezérigazgató kezdeményezte 

szeptemberben... 
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2000. novemberében az éves konferencián született, és nem sokkal 

később a német Gerd Häusler vezetésével meg is valósult. 

Az IMF átláthatósági megközelítésének (geo-)politikai hátterét az 

alábbiakban részletesebben tárgyaljuk. A tagországok átláthatóságának 

növekedése elsősorban az IMF szerepét erősítette a strukturális 

kiigazítás területén. Ez viszont újból kritika alá vonta az Alapot, mivel 

strukturális elkötelezettsége miatt mindig is a washingtoni konszenzus 

eszközeként jelent meg; erre a szempontra a globalizáció kritikusai az 

ázsiai válság során hívták fel a közvélemény figyelmét, és ezért ez volt a 

kritika erőteljes momentuma, amelyre az Alap az "intézményi fordulat" 

után válaszolt - az intézményi fordulat célja végső soron az volt, hogy az 

IMF reformfolyamataiban az IMF technokrata imázsát visszaállítsák. 

 

1.2 Strukturális kiigazítás szabványok és kódexek révén 

 
A jó kormányzásra vonatkozó iránymutatások és a pénzügyi szektor 

értékelési program (FSAP) a Clinton-Camdessus-korszak része volt. A 

többi intézkedés a Bush-Koehler-korszakba esett, és közvetve reakció 

volt az előző időszak intézkedéseire. A 2000-ben bekövetkezett 

vezetőváltás tehát a reformdiskurzusban és így a reformmenetrendben is 

változásokkal járt együtt. Camdessus alatt az átláthatósági megközelítés 

kifejezetten a tagországokat (különösen a fejlődő és feltörekvő 

országokat) célozta meg, mivel a jó kormányzás és az FSAP-k olyan 

szabványként működtek, amelyet az országoknak teljesíteniük kellett 

ahhoz, hogy hozzáférjenek a nemzetközi tőkepiacokhoz. Ez a 

reformmegközelítés a klientelizmus problémáival foglalkozott, és a 

strukturális politikát végül az átláthatóság álcája alatt folytatták, amint 

azt különösen a költségvetési átláthatósági kódex mutatja (vö. még 

Riesenhuber 2001: 50). Az IMF ezt a politikát a gazdasági fejlődés 

előmozdításával indokolta, noha ez nem tartozott a hatáskörébe (ibid.: 

51). 

Míg elvben minden jelentős szereplő a 

Az átláthatóságot szorgalmazták (vö. G-7 2000), de a fejlődő és 

feltörekvő országokra helyezett hangsúly aszimmetriája is nyilvánvalóvá 

vált (vö. Griffith-Jones/ Ocampo 2002: 10). A fejlődő és feltörekvő 

országok végül ragaszkodtak az S&C-k önkéntes jellegéhez, és bírálták, 

hogy kizárólag az IMF és a G-10-ek dolgozzák ki őket. Ezen túlmenően 

a pénzügyi piacok stabilizátorai és a globalizáció kritikusai 

megkérdőjelezték, hogy egy ilyen egyoldalú felügyeleti megközelítés 

képes-e megelőzni a jövőbeli válságokat. Az alap kötötte a 
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A pénzügyi piacstabilizáló csoport ezt követően jobban bekapcsolódott 

az S&C-k fejlesztési folyamatába. Az S&C-k központi jellemzője 

azonban továbbra is az maradt, hogy megvalósításuk magas 

költségekkel járt és összetett folyamatot igényelt (ibid.: 10f.), ezért 

különösen a fejlődő országok számára volt nehézkes a szabványoknak és 

kódexeknek való megfelelés (vö. Köhler 2002a: 25). Ez viszont 

szükségessé tette az IMF "technikai segítségnyújtását", amely 

strukturális hozzáférést biztosított az Alap számára az ország intézményi 

infrastruktúrájához.6 Ez végső soron nem jelentett mást, mint strukturális 

kiigazítási politikát (SAP), és ez volt az átláthatósági megközelítés 

sajátos tartalma is, amely a diskurzus további menetében olyan tereket 

nyitott meg, amelyek aláásták az IMF technokrata és független 

önreprezentációját, ezért az institucionalisták ennek megfelelően 

próbáltak ellene fellépni. 

Az institucionalisták reakciója az aszimmetria kritikájára. 

A kifelé irányuló átláthatósági megközelítés a fent említett, a fedezeti 

alapok offshore pénzügyi központjainak szabályozására tett kísérletben 

jutott kifejezésre. Ez megfelelt a pénzügyi piacok stabilizátorainak és a 

globalizációkritikusok megközelítésének is (vö. Német Bundestag 2002: 

102; Altvater/Mahnkopf 1999: 191). Mivel ez a Clinton-Camdessus-

korszakban nem volt lehetséges, a vonatkozó standardokat a Pénzügyi 

Stabilitási Fórum dolgozta ki, bár a standardokat kezdetben nem 

hajtották végre. Csak az Egyesült Államokban bekövetkezett 

hatalomváltás és a szeptember 11-i események tükrében vált végül 

lehetővé az átláthatósági előírások alkalmazása az OFC-kre. Az ebben a 

kérdésben kifejezett paradigmatikus különbség a laissez-

fairerek/intézményvédők és a piaci szereplők csoportja között így végül 

az előbbiek javára dőlt el. 

Az IMF másik stratégiája a politizált irányelvek szerint való fellépés 

kritikájával szemben az volt, hogy megnyitotta az alapot a nyilvánosság 

előtt. Az institucionalisták arra törekedtek, hogy növeljék az IMF 

technikai kapacitását és csökkentsék az Alapra gyakorolt külső 

befolyást. Ők maguk is kritikusai voltak a wa- shingtoni konszenzus 

hálózatainak szűk körű összeolvadásának, hiszen az IMF-nek kellett 

volna a központi in- shingtoni konszenzusnak lennie. 

 

6 Az Alapnak a tagországokban történő ilyen és más beavatkozásainak 

legitimálása érdekében bevezették a felelősségvállalás fogalmát, ami azt 

jelenti, hogy az országoknak aktívan részt kell venniük a programok 

kidolgozásában és a K+F intézkedések végrehajtásában, hogy egyrészt 

nagyobb legitimációs alapot teremtsenek az intézkedések számára, 

másrészt növeljék a végrehajtás sikerének esélyét; ennek érdekében a 

kormányt és a civil társadalom képviselőit be kell vonni a folyamatba 

(erről bővebben a feltételrendszerben). 
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a globális pénzügyi rendszer felépítését meg kell őrizni, mivel a 

világméretű pénzügyi rendszer univerzális és tagsággal rendelkezik (vö. 

IMF 2001). 

E tekintetben az IMF Köhler alatt alaposan, bár nem alapvetően, de 

megváltoztatta tájékoztatási politikáját: az Alap számos dokumentumot 

kezdett közzétenni a honlapon és egy e-mail terjesztési listán keresztül, 

beleértve a PIN-eket (Public Information Notices), amelyek az 

Igazgatóságnak az országok gazdasági helyzetéről és politikájáról szóló 

értékelését ismertették (a IV. cikk szerinti konzultációk keretében), 

valamint gazdaságpolitikai tanulmányokat, sajtótájékoztatók átiratát 

vagy közleményeket: "Korábban gyakorlatilag semmit sem tettünk 

közzé, most gyakorlatilag mindent közzéteszünk. (IMF 2003a) Emellett 

ettől kezdve a belső politikai dokumentumokat is nyilvánosságra hozták, 

kivéve, ha sürgős titoktartásra volt szükség (Köhler 2002a), és az 

Igazgatóság jegyzőkönyveinek húszról tíz évre rövidített zárási idejét 

írták elő. Az új IMF átláthatóságának korlátai abban mutatkoztak meg, 

hogy azóta különösen az Igazgatóság ülésein alkalmazták a titoktartás 

pecsétjét, ami a megfigyelők számára hozzáférhetetlenné tette a 

kulcsfontosságú politikai döntéseket. 

Az IMF új átláthatósága a megnyitón is kifejezésre jutott. 

az "érdekelt köz- és magánszektorral" folytatott eszmecserére (Köhler 

2002a: 35). Így az IMF intenzívebb konzultációt folytatott a 

magánszektor és más nemzetközi szervezetek szakértőivel, többek 

között az ICMD munkájával összefüggésben: 

 
"A tőkepiacokkal való kapcsolattartásunkat [...] a tőkepiaci tanácsadó csoport 

létrehozásával fokoztuk, amely a magánszektor piaci szereplőiből, valamint 

az alap vezetőségének és személyzetének tagjaiból áll, akik rendszeresen 

találkoznak, hogy megvitassák a közös érdekű kérdéseket". (Fischer 2001: 4)  

 
Ez viszont azt az institucionalista stratégiát is tükrözte, hogy a pénzügyi 

közösséget szabályozottan bevonták az IMF politikai folyamataiba az 

elképzeléseik összehangolása érdekében (a cél az volt, hogy a piaci 

szereplők elképzeléseit összehangolják az institucionalistákéval, és nem 

fordítva). 

A heterodox kritikák integrálására 2001 júliusában létrehozták a 

függő értékelő irodát (IEO), amelynek feladata az IMF politikáinak 

felülvizsgálata és értékelése. Az IEO ötletét a világ bankrendszerén belül 

működő hasonló testület mintájára dolgozták ki. Részben a 
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Az IMF ajánlásai is alapvetően kritikusak voltak az IMF intézkedéseivel 

szemben. Az ajánlások általában a programok iránti nagyobb 

felelősségvállalásra szólítottak fel.7 

Összességében az IMF új tájékoztatási politikája és átláthatósága 

minden bizonnyal lehetővé tette a nyilvánosság számára, hogy 

nyitottabb hozzáférést kapjon az Alaphoz. A releváns információk 

azonban titokban maradtak, ami rávilágít az intézményi reform 

megközelítés (strukturális) korlátaira. Végül, katalizátorszerepének 

hátterében (a tőkeáramlások irányát illetően) az IMF függött a bizalmas 

információktól, amelyekkel a tagországokkal való "államszerű 

kapcsolata" miatt rendelkezett.8 A független értékelő hivatal (IEO) 

semlegesítette a hete- rodox kritikáját, amely többek között a szelektív 

átláthatóságról szólt. Ily módon olyan szereplők is bekapcsolódtak a 

folyamatba, akiknek nem vagy csak kevéssé volt intézményesített 

hozzáférésük az IMF-hez. Végül az átláthatósági megközelítést annak 

hangsúlyos strukturális kiigazítási összetevője ellenére is folytatni 

lehetett, és a reformdiskurzus "anyaság és almás sütemény" toposzaként 

stilizálták (Kotz 2003). Ezt az institucionalista ellenkormányzás és a 

heterodox kritika integrálása tette lehetővé - ezt a stratégiát a többi 

reformkezdeményezésben is alkalmazták, amint azt a későbbiekben 

bemutatjuk. 

A következő szakaszban a létesítmények és a feltételek reformja 

tionalitásokat elemezték. Míg az átláthatóság az IMF felügyeleti 

tevékenységének részét képezte, addig a könnyítések és feltételek az 

Alap hitelnyújtási tevékenységének részét képezték. 

 

 

 

7 Az IEO választotta ki mind a módszert, mind magát a vizsgálat tárgyát. 

Az IEO eddigi témái közé tartozott az IMF-kötelezettségvállalások 

tízszeres meghosszabbításának vizsgálata (mission creep), az IMF-

intézkedések hatékonyságának vizsgálata az ázsiai válságban és 

Brazíliában, és különösen az IMF költségvetési intézkedéseinek 

vizsgálata, reagálva arra a széles körű kritikára, hogy ezek elsősorban 

kontrakciós hatásúak voltak, és ily módon súlyosbították a válságok 

társadalmi költségeit. A fiskális intézkedésekkel kapcsolatban az IOE 

arra a következtetésre jutott, hogy az IMF nem volt "dogmatikus és 

túlságosan merev", de programjai elkerülhetően kontrakciós hatásúak 

voltak, és hogy bizonyos esetekben egy anticiklikusabb fiskális politika 

megfelelőbb lett volna: "[...] a gazdaság reagálhatott volna a kereslet 

ösztönzésére a margón", Marcelo Selowsky, az IOE igazgatóhelyettese 

szerint (IMF Survey of 8 Sept. 2003, 262f. o.). 

8 Az IMF székházának emeletét12. "sanctum sanctorum"-nak is nevezték 

(Blustein 2001: 33). Itt található az ügyvezető igazgatók és az ügyvezető 

igazgató irodája. 
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2. Létesítmények  

 
Az IMF számos hitelkonstrukcióval rendelkezett, amelyek általában 

feltételekhez voltak kötve. A feltételek a gazdasági egyensúlytalanságok 

csökkentését célzó intézkedések voltak, és arra irányultak, hogy az adós 

országot segítsék a kölcsön minél gyorsabb visszafizetésében. Amint azt 

a keretelemzésben kifejtettük, a különböző IMF-eszközök hasonló 

irányultságúak voltak, és főként a hitel aktiválásának okában, valamint a 

futamidőben, a méretben és a kamatlábban különböztek egymástól (lásd 

a II. fejezet 29. lábjegyzetét). 

A reformokkal összefüggésben az IMF-hitelezés terén történt 

újítások különösen érdekesek voltak. Ezek közé tartozott a feltételes 

hitelkeret (CCL), a kiegészítő tartalékkeret (SRF) és a szegénység 

csökkentését és növekedését segítő eszköz (PRGF). Számos létesítményt 

is megszüntettek. Ezek voltak a pufferkészlet-finanszírozási eszköz 

(BSFF) (2000 februárjában), a valutastabilizációs alapok (CSF) és az 

adósság- és adósságszolgálati csökkentő műveletek (2000 március-

áprilisában). A következőkben először az SRF-et és a KKL-t tárgyaljuk, 

amelyek révén az IMF elkötelezte magát a végső hitelező szerepére. A 

PRGF a strukturális kiigazítási politika hátterében válik érthetővé (az 

úgynevezett adósságkönnyítési vagy HIPC-kezdeményezés is ebben az 

összefüggésben kerül megvitatásra). 

 

2.1 A végső hitelező szerepének intézményesítése 

 
A kiegészítő tartalékkeret és a feltételes hitelkeret (CCL) az ázsiai 

válsággal összefüggésben létrehozott két új eszköz, amelyek jelentősen 

kibővítették az IMF hitelezési lehetőségeit. Ezek egymást kiegészítő 

eszközök voltak, bár a hangsúly az IMF hitelezési kapacitásának az 

SRF-en keresztül történő bővítésén volt, és ezáltal a végső menedék 

nemzetközi hitelezőjének létrehozására törekedtek. Ebben az 

összefüggésben a CCL elsősorban mellékfizetésként működött, és nem 

utolsósorban diszfunkcionalitásában mutatta meg az IMF-reform ezen 

részének érdek- és hatalmi konstellációit. 

Az SRF-et 1997 decemberében, az ázsiai válság csúcspontján hozták 

létre. Az eszköz célja az volt, hogy hitelt nyújtson azoknak az 

országoknak, amelyek "a tőkemérlegre és a tartalékokra nehezedő 

nyomás miatt hirtelen és súlyos bizalomvesztés miatt rendkívüli fizetési 

mérleg nehézségekkel küzdenek". 
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(IMF 2001: 42). Az SRF-hez való hozzáférést a többi eszközre általában 

alkalmazott hitelfelvételi korlátoktól elkülönítve kezelték. Az SRF-nek 

de facto nem volt felső határa a felvehető hitelösszegre (ibid.: 43).9 A 

feltételek megfeleltek a készenléti megállapodás feltételeinek. Az SRF-

et tisztán válságfinanszírozási eszközként tervezték, nagy volumenű és 

rövid lejáratú hitelek formájában. A lejárat 1-1½ év volt, amely 

legfeljebb 2-2½ évre hosszabbítható. A többi létesítményhez viszonyított 

rövidebb futamidő a teljesítmény kétirányúságának gyorsabb 

megfordulásának várhatóan nagyobb valószínűségét tükrözte (ibid.). Az 

egyik legfontosabb jellemző az SRF viszonylag magas kamatlába volt.10 

A megelőző hitelkeret (CCL) az SRF kiterjesztése volt, és 1999 

áprilisában hozták létre. Ez egy új típusú létesítmény volt, mivel 

kizárólag megelőző jellegű volt. Célja a tőkemozgások által kiváltott 

válságok továbbterjedésének megakadályozása volt: "A CCL célja, hogy 

az erős politikát folytató tagok számára elővigyázatossági védelmi 

vonalat biztosítson a nemzetközi pénzügyi fertőzésből eredő fizetési 

mérlegproblémákkal szemben". (Ibid.) A CCL két új jellemzője az 

automatikus aktiválás és a létesítmény előzetes minősítése volt. A 

következő kiválasztási kritériumokat határozták meg: Az az ország, 

amely a KKL-re kíván feljogosítást kapni, a felvétel időpontjában nem 

támaszkodhatott az IMF forrásaira. Az Alap értékelésének továbbá 

pozitívnak kellett lennie, "figyelembe véve, hogy a tag betartja-e a 

nemzetközileg elfogadott normákat" (ibid.). Emellett az országnak 

"konstruktív" kapcsolatokat kellett fenntartania a magánhitelezőkkel, 

ami válság esetén azt jelentette, hogy a 

 

9 Az SRF mindig készenléti program keretében működött, amely valójában 

a kvóta százalékában100 határozta meg a felső határt évente, és így a 

vonatkozó kvóta százalékának300 kumulatív felső határa volt. De 

ahogyan Stanley Fischer, az SRF egyik fő tervezője kijelentette: 

"Van azonban egy kivételes körülményekre vonatkozó záradék - amelyre 

Mexikó esetében hivatkoztak -, amely lehetővé teszi e korlátok 

túllépését. (Fischer 2001: 7) 

10 Az első évben 300 bázispontról az első év végét követően félévente 50 

bázispontos lépésekkel 500 bázispontra emelkedett (IMF 2001: 43). "Az 

SRF- és CCL-pótdíjak az első SRF- vagy CCL-vásárlás óta eltelt idővel 

nőnek, ami fokozza az ösztönzést a kötelezettség ütemezése előtti 

visszavásárlásra". (Ibid.: 33) Összehasonlításképpen, a többi konstrukció 

felárai 100 és 200 bázispont között mozogtak, és a futamidő 2 és fél és 

10 év között volt. Az IMF-hitelek átlagos kamatlába az év során 19974,7 

százalék volt. A pótdíj mértéke plusz az átlagkamatláb volt; száz 

bázispont egy százalék. 
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a magánszektor bevonását meg kell könnyíteni. Végül a kérelmezőnek 

"kielégítő gazdasági és pénzügyi programot" kellett folytatnia, amelyet 

szükség esetén kiigazítanak (ibid.: 44). A CCL a tagországok számára a 

kvóta 300-500 százalékát kitevő kölcsönökhöz biztosított hozzáférést. A 

CCL feltételei megegyeztek az SRF feltételeivel, azzal a különbséggel, 

hogy a kamatfelár 150 bázisponttal alacsonyabb volt.11 Eredetileg 300-

500 bázispontos kamatfelárat terveztek (vö. Köhler 2002a: 36). 

Az SRF és a CCL elsősorban a pénzügyi közösség erőfeszítéseinek 

eredménye volt - az IMF viszonylag nagymértékű egyetértésével, bár ez 

a kiterjedt végső hitelezői szerep nem volt problémamentes számára. 

Mindkét létesítményt a Clin- ton-Camdessus időszak alatt hozták létre. 

Az IMF az SRF-et a strukturális kiigazítási politikájával összefüggésben 

is vizsgálta: "Az eszközt az IMF azon folyamatos erőfeszítéseinek 

összefüggésében kell vizsgálni, amelyek célja a felügyelet megerősítése 

és a tagok ösztönzése a megfelelő politikák végrehajtására a válságok 

megelőzése érdekében". (IMF 1997a) Az IMF azonban megkövetelte, 

hogy az SRF-hitelfelvevő más (magán- és állami) hitelezőket is 

bevonjon a finanszírozási erőfeszítésbe, hogy elkerülje az erkölcsi 

kockázatot (ibid.), ahol az intézményi önérdeke egybeesett a laissez-

fairers megközelítéssel. 

Végül, a végszükség hitelezője megközelítés két alapvető problémát 

hozott magával az IMF számára, ezért a szervezet (Köhler alatt) mindig 

is a korlátozott végszükség hitelezője megközelítést támogatta, és ennek 

megfelelően ellensúlyozta is azt. Először is, az IMF nyilvánvalóan 

eltávolodott eredeti megbízatásától, miszerint csak folyó fizetési 

mérleghiány esetén nyújt pénzügyi segítséget (Riesenhuber 2001: 51ff.). 

Másrészt a tagok korlátlan hozzáférést kaptak (az ország rendszerszintű 

fontosságától függően) az IMF forrásaihoz, ami jóval meghaladhatta a 

saját kvótájukat - ez végső soron az IMF saját fizetésképtelenségét is 

veszélyeztethette: "Az új konstrukciók keretében biztosított hatalmas 

hozzáférés problémája, hogy veszélyeztetheti az Alapból való 

visszavásárlási képességet, és így a források forgóeszközét". (Ibid.: 52) 

Az SRF létrehozására irányuló lépés csak annak fényében volt 

lehetséges, hogy 1997 januárjában az általános hitelfelvételi 

megállapodásra (GAB) építve a 

 

11 A CCL-felár kezdetben 150 bázispont volt, amelyet az első hitelfelvételt 

követő egy év elteltével 50 bázisponttal, majd hathavonta további 50 

bázisponttal, legfeljebb 350 bázispontig emeltek. A kötelezettségvállalási 

díj megegyezett az SRF-ével (IMF 2001: 44). A törlesztési idő 1-1,5 év 

volt, és legfeljebb 2-2,5 évre lehetett meghosszabbítani (Köhler 2002: 

36). 
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Létrehozták az új hitelfelvételi megállapodásokat (New Arrangements to 

Borrow - NAB), amelyek megduplázták az alap refinanszírozási 

lehetőségeit.12 

Míg az intézményvédők bírálták a SRF-volumen felső határának 

hiányát, a fejlődő és feltörekvő országok, mint adós országok, 

támogatták ezt a szempontot (Griffith-Jones/Ocampo 2002: 11). A 

pénzügyi piac stabilizátorai azért hagyták jóvá az új konstrukciót, mert 

az SRF kialakítása eléggé közel állt a valódi végső hitelező 

gondolatához, amint arra Stanley Fischer is rámutatott: "A végső 

hitelezői doktrínát tükrözve az SRF-hitelek a szokásos készenléti 

hiteleknél lényegesen magasabb kamatot tartalmaznak (a kamatok annál 

magasabbak, minél hosszabb ideig áll fenn a hitel)". (Fischer 2001: 7) 

Az eszköz széles mérlegelési jogköre és a szervezet technokrata külső 

megjelenésének ebből eredő aláásása miatt az SRF ebben a formájában 

az 1990-es évek további pénzügyi válságai során a reformdiskurzusban 

kárt okozott az IMF-nek.13 

A CCL-t különösen Clinton és Rubin támogatta a G-7-ek keretében. 

Fórum, amint azt a kölni csúcstalálkozón világossá tették: "Bátorítjuk a 

piaci alapú eszközök alkalmazását, amelyek célja a válságok megelőzése 

és a sokkhatásokhoz való alkalmazkodás megkönnyítése, többek között 

innovatív pénzügyi megállapodások alkalmazásával, beleértve a 

feltörekvő piacokon a magánpiaci alapú feltételes hitelkereteket [...]". 

(G-7 1999a: 41. § b) pont) A hitelkeret előzetes minősítésének 

megközelítése eredetileg egy olyan megközelítés volt, amely 

 

12 A NAB létrehozását a mexikói válság motiválta. A válságot követő 

halifaxi G-7 csúcstalálkozón (1995) a G-10-eket és más, "a nemzetközi 

monetáris rendszer támogatására képes" országokat felszólították, hogy 

állapodjanak meg a NAB-ról. A NAB nem lépett a GAB helyébe, de 

biztosította "az első és legfontosabb igénybevételi lehetőséget arra az 

esetre, ha az IMF-nek kiegészítő forrásokat kell biztosítania". (IMF- 

honlap) A GAB keretében 16 milliárd SDR (kb. milliárd24 USD) állt 

rendelkezésre a nemzeti bank létrehozásakor, és ennek következtében 34 

milliárd SDR állt rendelkezésre a nemzeti bank keretében. NAB 

országok voltak: Ausztrália, Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült 

Királyság, Egyesült Államok, Finnország, Franciaország, Kanada, 

Hongkong Monetáris Hatóság, Németország, Olaszország, Japán, Dél-

Korea, Kuvait, Luxemburg, Malajzia, Hollandia, Norvégia, Szaúd-

Arábia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szingapúr, Thaiföld, Egyesült 

Államok. GAB országok: USA, Németország, Japán, Franciaország, Nagy-

Britannia, Olaszország, Svájc, Kanada, Hollandia, Belgium, Svédország 

(társult: Szaúd-Arábia). 

13 Végül, de nem utolsósorban, az SRF létrehozása hallgatólagosan 

elismerte a nemzetközi pénzügyi piacok sajátos problémáinak létezését, 

mint pl. 

pl. hitelezői pánik, a rendszert veszélyeztető spekuláció, a csordatartás és 

a tőkemérleg nehézségei megfelelő strukturális folyó fizetési mérleg 
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problémák nélkül - olyan problémák, amelyeket egyébként elsősorban a 

pénzpiacok stabilizátorai és a globalizáció kritikusai fogalmaztak meg.  
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Ez valójában a Meltzer-bizottság egyik elképzelése volt, amely viszont a 

konkrét intézkedést a CCL formájában egyrészt pártpolitikai-taktikai 

okokból elutasította (vö. US Treasury 2000; Summers 1999; Blustein 

2001: 333ff.). Másodszor, mert a CCL "rosszul volt megtervezve" 

(IFIAC 2000: 34). Véleményük szerint az eszköz súlyos gyengesége 

volt, hogy az IMF nem vethetett ki büntetőkamatot a CCL-hitelekre, és 

így "kontraproduktív hitelfelvételi ösztönzőket" hozott volna létre (ibid.: 

33). 

A CCL központi gyengesége azonban inkább az adós országok 

sajátos "megbélyegzése" volt (Griffith-Jones/Ocampo 2002: 12): a 

hitelkeretet eredetileg kizárólag az "első osztályú gazdaságpolitikát" 

folytató országok számára tervezték, ami az IMF szempontjából érthető 

volt az esetleges adós- és hitelezői morális kockázat szempontjából: 

 
"Itt nyilvánvalóan fennáll az erkölcsi kockázat kockázata. Az országokat - 

legalábbis elméletileg - arra ösztönzi, hogy gyengébb politikát folytassanak, 

ha van egy extra pénzügyi tartalékuk. Talán még ennél is fontosabb, hogy a 

befektetők ösztönzik a gyengébb politikával rendelkező országoknak történő 

hitelnyújtást, ha úgy vélik, hogy az IMF-hitelkeret megléte növeli annak 

esélyét, hogy rosszul alakulnak a dolgok, és visszafizetik a hiteleket. E 

probléma kiküszöbölése érdekében a CCL kifejezetten az első osztályú 

politikával rendelkező tagokat célozza meg [...]." (Fischer 2000) 

 
Ebben a tekintetben az előzetes minősítés jelezte a piac számára, hogy 

bizonyos 

"első osztályú", ami a fejlődő és feltörekvő országok számára a 

tőkeköltségek miatt mindenképpen kívánatos volt. A CCL minősítés 

esetleges visszavonása azonban ennek ellenkezőjét jelezte, és így 

hirtelen tőkekivonást indíthatott el. A G-24 és a nemzetközi pénzpiac-

stabilizátorok episztemikus közössége, valamint az intézményi szakértők, 

de maga az IMF is elvi szkeptikus volt tehát a konstrukció 

működőképességével kapcsolatban: egyrészt a CCL az IMF-et a 

hitelminősítő ügynökség szerepébe szorította, mivel a CCL minősítés a 

hitelek minőségi jellemzőjeként funkcionált (vö. Griffith-Jones/Ocampo 

2002: 12f.). Másrészt az IMF-nek megfelelő tartalékot kellett tartania a 

KKL-nek (amennyiben a KKL-ek potenciálisan lehívhatók voltak), ami 

viszont egy minimális tartaléknak felelt meg, és korlátozta az Alap 

cselekvőképességét. 

Szinte minden szakértő kezdettől fogva és paradigmákon átívelően 

kételkedett a CCL működőképességében a stigmatizációs dilemma miatt 

(vö. pl. Williamson 2001; Kenen 2001; Goldstein 2001). Különösen a 

fejlődő és feltörekvő országok (G-24), mint a CCL tényleges 

célcsoportja, rendkívül kritikusan viszonyultak az eszközhöz. 
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felvetette. Ebben a tekintetben az eszköz elsősorban a Clinton-

kormányzat taktikai intézkedéseként is felfogható volt, hogy a laissez-

fairerek erőteljes kritikája közepette (kulcsszó: Meltzer-jelentés) az 

SRF-en keresztül elérje az IMF végső hitelezői funkciójának 

kiterjesztését. Ez egy "Fehér Ház-projekt" volt (Blustein 2001: 334), és 

nyilvánvaló technikai hiányosságai, és így tényleges alkalmazásának 

rendkívül alacsony valószínűsége miatt 2003 végén ismét 

megszüntették. 

 

2.2 Strukturális kiigazítás a szegénység csökkentésén keresztül 

 
A strukturális kiigazítási politika (SAP) keretében megreformálták az 

IMF hosszú távú szerepvállalását a tagországokban. Az IMF SAP-ja 

szorosan kapcsolódott a piaci szereplők érdekeihez, akik ebben látták a 

fejlődő és feltörekvő országok piacgazdasági struktúráinak 

megteremtésének központi eszközét. A SAP reformja azonban az Alap 

strukturális kötelezettségvállalásával szembeni széles körű kritika 

eredménye volt. Ez a kritika a laissez-fair-ek (a hatáskörök megsértése 

és az állami szuverenitási jogok megsértése), valamint a pénzügyi piac 

stabilizátorai (a strukturális kiigazítás kontraproduktivitása) és a 

globalizáció kritikusai (a strukturális kiigazítás neoliberális indítékai) 

részéről érkezett. Az IMF erre a kritikára úgy reagált, hogy a szegénység 

csökkentése címén felülvizsgálta hosszú távú eszközeit, és az IMF 

munkájába integrálta az adósságkönnyítési kezdeményezést (HIPC-

kezdeményezés). A szegénységcsökkentési és növekedési eszköz és a 

HIPC-kezdeményezés integrálása azonban folytatta és megszilárdította a 

strukturális alkalmazkodási politikát. 

Az alapvető "reformlépés" a 

PRGF, amely 1999 szeptemberében a kibővített strukturális 

alkalmazkodási eszközből (ESAF) alakult ki. Az ESAF-ot 1987 

decemberében hozták létre azzal a céllal, hogy hároméves lejáratú 

kölcsönöket nyújtson a fejlődő országoknak a fizetési mérleg javítását és 

a növekedés erősítését célzó makrogazdasági és strukturális 

programokhoz. A PRGF az ESAF folytatása volt új néven14, és az Alap 

központi eszköze volt a fejlődő országokban való hosszú távú és 

strukturális szerepvállaláshoz.15 
 

14 "Az EASF-et átnevezik Szegénységcsökkentési és Növekedési Eszközre" 

- olvasható az IMF kronológiájában (IMF honlap). 

15 A létesítmény mennyiségi jelentősége a következő számadatokból kitűnt: 

Márciusig az "77alacsony jövedelmű országok" 2004jogosultak a 
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A PRGF célja a szegénység csökkentése és a növekedés feltételeinek 

megteremtése volt, amihez az alap finanszírozási tevékenységét egy sor 

rögzített feltételhez kötötték. A PRGF-programok a 

szegénységcsökkentési stratégiai dokumentumokon (PRSP-k) alapultak. 

A PRSP-k az IMF új megközelítésének kifejeződései voltak, amelyet 

felelősségvállalásnak neveztek. A felelősségvállalás azt jelentette, hogy 

az országos program kidolgozását nemzeti párbeszédnek kellett 

megelőznie az érintett országban. Ez olyan széles körű társadalmi 

elfogadottságot biztosítana a programnak, amely nem lenne meg, ha a 

programot kívülről kényszerítenék ki, ahogyan ez eddig történt: "A 

PRSP-ket a kormányok készítik el a civil társadalom és más fejlesztési 

partnerek aktív részvételével. (IMF PRGF adatlap) Ennek célja az volt, 

hogy a vonatkozó feltételrendszereket az alap fő területeire 

összpontosítsa, amelyek a makrogazdasági szférába tartoznak. E 

tekintetben bizonyos fokú rugalmasságot irányoztak elő, különösen a 

fiskális politikai intézkedések terén, bár az inflációellenes cél fenntartása 

központi szempont volt (uo.). Az egyes PRGF-programok 

feltételrendszeréről általában az Alap ügyvezető igazgatójának és a 

Világbanknak közösen kellett döntenie. Az Alap és a Bank közötti 

feladatmegosztás a felelősségi körök meghatározásán alapult. 

Az IMF strukturális kiigazítása azonban továbbra is a területek 

az árfolyam- és adópolitika, a költségvetési gazdálkodás, a költségvetési 

politika és a vámügyek területén (erről bővebben a következő 

fejezetben). 
 

PRGF. A PRGF teljes volumene 2004. május 31-én kb. 4,3 milliárd75 

SDR volt (IMF 2004. június 28-i felmérés, 190. o.); 

összehasonlításképpen: a készenléti megállapodások teljes volumene 

ugyanezen a napon kb75. 4,3 milliárd SDR volt. SDR, az Argentínának 

(kb. SDR milliárd14), Brazíliának (kb. SDR milliárd37,4), Kolumbiának 

(kb. SDR 3,1 milliárd), Törökországnak (kb. SDR 14 milliárd) és 

Uruguaynak (kb. SDR 2,7 milliárd) nyújtott készenléti hitelek együttesen 

70 milliárd SDR-t, azaz közel 95 százalékot tettek ki (ibid.). Egy ország 

PRGF-programra való jogosultsága attól függött, hogy az Alap hogyan 

értékelte az egy főre jutó jövedelmét. A küszöbérték a Világbank 

szabványa szerint 865 dollár volt az egy főre jutó bruttó hazai termék. A 

PRGF keretében a hitelfelvételi költség évi0,5 százalék volt. A 

visszafizetések félévente történtek, 5 és fél évvel a felvétel után 

kezdődtek és 10 évvel a felvétel után értek véget. Általában a 

hitelfelvétel felső határa a kvóta 140 százaléka volt, de ez legfeljebb 

185százalékra emelhető. A hitel összege a fizetési mérlegtől, a kiigazítási 

programtól és az ország IMF-nél fennálló hitelmúltjától függött. Mivel az 

Alap piaci kamatlábakon vett fel kölcsönt a központi bankoktól és a 

kormányoktól a PRGF-hez, olyan költségek merültek fel, amelyeket a 

kétoldalú adományozók vagy az IMF saját forrásai fedeztek (ibid.). 
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tion). A Világbank a szegénység csökkentésére és szociális kérdésekre 

összpontosított (ibid.). A Bank aktívan részt vett ebben az eszközben, 

mivel a PRSP-k képezték a HIPC-kezdeményezés keretében nyújtott 

kedvezményes hitelek és adósságkönnyítések alapját. Ebben a 

tekintetben a PRGF-programok és általában az adósságkönnyítés 

legfontosabb alapját a PRSP-k képezték. Az adósságkönnyítési 

kezdeményezésen keresztül a PRSP-ket az ENSZ millenniumi fejlesztési 

céljaiba is integrálták, amelyek célja a szegénység felére csökkentése 

volt az 1990 és 2015 közötti időszakban.16 A PRSP-k alapelvei a 

felelősségvállalás, az eredményorientáltság, a hosszú távú szemlélet és a 

szegénység összetettségének elismerése voltak. 

A szegénység csökkentése így szorosan kapcsolódott a HIPC-

kezdeményezés keretében történő adósságkönnyítéshez, amelyet itt 

érdemes megemlíteni, még akkor is, ha ez nem egy eszköz volt.17 A 

leginkább eladósodott szegény országokra vonatkozó programot, a 

HIPC-kezdeményezést 1996-ban indították el azzal a céllal, hogy 

csökkentsék a legszegényebb országok adósságát. A HIPC-

kezdeményezés azon a feltételezésen alapult, hogy a legszegényebb 

országok adóssághelyzete fenntarthatatlan, és hogy ezt a problémát a 

meglévő adósságeszközökkel nem lehet megoldani. Elismerte továbbá a 

többoldalú adósságproblémát, és azt, hogy a többoldalú hitelezőknek 

meg kell szüntetniük az adósságot. 

Az adósságkönnyítési kezdeményezés eredete a globalizáció 

területén keresendő. A globalizáció kritikusai nagy nyomást gyakoroltak 

az iparosodott országok kormányaira, amelyek adósságfóruma, a Párizsi 

Klub az 1996-os lyoni G7-csúcstalálkozó eredményeként (Lyon-i 

feltételek) beleegyezett a HIPC-adósságok akár 80 százalékának 

elengedésébe.18 
 

16 A szegénység fogalmát a napi jövedelemmel mérik. Ha ez kevesebb, 

mint napi egy amerikai dollár, akkor abszolút szegénység uralkodik. Az 

ENSZ-kezdeményezés egyes céljai az oktatás, az egészségügy, a 

környezetvédelem és a fejlesztés területére vonatkoznak (lásd az ENSZ 

honlapját). 

17 Bár a reformnak ez a szempontja nem esett az ázsiai válság óta, a 

kezdeményezés 1996-os elindításával a vizsgálat szűk időszakába, az 

esettanulmány és az IMF országon belüli szerepvállalásának jellege és 

időtartama szempontjából központi jelentőségű. A kezdeményezést 

ráadásul 1999 szeptemberében kibővítették, és legkésőbb ettől kezdve az 

IMF reformjának szerves részének kell tekinteni. 

18 A lyoni feltételek elődje az 1988-as torontói feltételek voltak: A torontói 

G-7 csúcstalálkozón a hitelező kormányok először teremtették meg a 

szegény országok kétoldalú adósságainak elengedésének lehetőségét. A 

törlés felső határát az aktuális adósságszolgálati kifizetések egy 

százalékában33 határozták meg. Az abban az évben elfogadott Brady-

terv szerint a 39legjobban eladósodott országok banki adósságát a 
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következő összeggel kellett volna csökkenteni1989 
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Az 1999-es kölni csúcstalálkozón a kezdeményezést kibővítették, és 

ugyanezen év novemberében a Párizsi Klub elfogadta a kölni 

feltételeket, amelyek akár 90 százalékos adósságcsökkentést irányoztak 

elő (Rieffel 2003: 185). A kölni csúcstalálkozó jelentette a 

kezdeményezés bővítésének legújabb állomását, amelyet ezentúl HIPC-

II-nek neveztek el (IMF HIPC Factsheet). 

Ahhoz, hogy egy ország jogosult legyen adósságkönnyítésre, a külső 

adósságnak már nem kellett "fenntarthatónak" lennie, azaz az 

adósságszolgálati aránynak legalább 10-15 százalékosnak kellett lennie. 

Ezt a "fenntarthatósági elemzést" az Alap és a Világbank végezte (IMF 

2002: 52). A külső adósság fenntarthatóságának küszöbértéke az éves 

exportbevételek 150 százaléka vagy az állami bevételek 250 százaléka 

volt. A költségvetési terhek kritériuma csak a magas világpiaci 

integrációval rendelkező országokra vonatkozott, azaz a bruttó hazai 

termék (GDP) legalább 20 százalékát kitevő exportbevételekkel és a 

GDP legalább 15 százalékát kitevő adóbevételekkel. Végül pedig egy 

országnak az úgynevezett IDA-országok közé kellett tartoznia, azaz 

kizárólag kedvezményes hiteleket kellett kapnia a Világbank 

leányvállalatának, az IDA-nak (Nemzetközi Fejlesztési Szövetség) a 

feltételei szerint. A 

A "minősített" országnak ezután legalább három évig tartó (a PRSP-

kben megfogalmazott) strukturális kiigazítási programon kellett részt 

vennie az IMF irányítása alatt. Az Alap ezután döntött a program 

sikerességéről ("hároméves teljesítmény"), és így az országnak a 

kezdeményezésben való részvételéről is ("döntési pont"). Az alap pozitív 

döntése után a strukturális kiigazításokat három éven belül újra 

teljesíteni kellett ("második nyomon követési jelentés"), ami az 

adósságkönnyítés úgynevezett "lebegő teljesítési pontjának" előfeltétele 

volt.19 Ha egy ország jogosult a 

 

A G-7 1991-ben állapodott meg a londoni feltételekről, amelyek a 

szegény országok adósságkönnyítési felső határát százalékban megemelték. 

1991-ben a G-7 elfogadta a londoni feltételeket, amelyek százalékra 

50emelték a szegény országok adósságkönnyítésének felső határát. a 

nápolyi feltételeket, amelyek százalékra67 emelték az adósságkönnyítés 

felső határát1994. Ráadásul most már nemcsak a folyó kifizetéseket 

lehetne csökkenteni, hanem a teljes adósságállományt. A G-7-ek halifaxi 

csúcstalálkozóján (1995) a G-7-ek foglalkoztak a legszegényebb, 

magasan eladósodott országok problémájával a multilaterális 

hitelezőkkel szemben, mire az IMF és a Világbank kidolgozta a HIPC-

kezdeményezést (HIPC-I) (lásd: "HIPC-kezdeményezés"). 

19 A HIPC-országok többsége a Szaharától délre fekvő Afrikában volt. 

Végül csak hat ország érte2002 el a teljesítési pontot (Bolívia, Burkina 

Faso, Mauritánia, Mozambik, Tanzánia, Uganda). 20 Az országok elérték 

a "döntési pontot", azaz kötelezettségvállalásokat kaptak a jövőbeli 
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segélyezésre (Etiópia, Benin, Gambia, Ghána, Guinea, Bissau-Guinea, 

Guinea, Honduras, Kamerun, Madagaszkár, Malawi, Mali, Nicaragua, 

Niger, Ruanda, Zambia, São Tomé és Príncipe, Szenegál, Sierra Leone, 

Csád). 
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Ha az első HIPC törlésre került, a minősítési küszöbérték feletti összes 

adósságot törölték (a kölni feltételek szerint). Az első HIPC-

kezdeményezésben nem részesülő országoknak ("nem retroaktív HIPC-

országok") még legalább egy évig kiigazításokat kellett végrehajtaniuk: 

"A nem retroaktív HIPC-országok [...] esetében a befejezési pont 

időzítése legalább egy teljes évnyi átfogó szegénységcsökkentési 

stratégia végrehajtásához kötött, beleértve a makrogazdasági 

stabilizációs politikákat és a strukturális kiigazítást". (IMF 2002: 52) 

Az IMF hosszú távú, a szegénység csökkentésének álcája alatt a 

tagországokban folytatott tevékenységének folytonosságát elsősorban az 

tette lehetővé, hogy az adósságkönnyítés beépült az Alap 

tevékenységébe. Az Alap ESAF keretében folytatott strukturális 

alkalmazkodási politikáját ért széles körű kritikákra adott első válasz az 

volt, hogy az alap nevét szegénységcsökkentési eszközre (PRGF) 

változtatták. Azonban sem a tulajdonlás, sem a Világbankkal való 

együttműködés nem változtatta meg az IMF strukturális politikáját a 

tagországokban. Ebben a tekintetben a PRGF a status quo folytatása 

volt, amit elsősorban az adósságkönnyítési kezdeményezés integrálása 

tett lehetővé. A HIPC-kezdeményezés heterodox eredetének hátterében 

egy érzelmekkel teli toposz került be a hivatalos reformmenetrendbe, 

amely azonban a washingtoni konszenzus értelmében átalakult. Ez új 

dinamikát eredményezett a diskurzusban, amelyben az 

érdekkonstellációk világosan kirajzolódtak. 

A HIPC-kezdeményezés kiigazítása újabb kritikákat váltott ki a 

heterodox szereplők. Ennek fő oka az adósságelengedés szigorú 

kiválasztási kritériumai voltak. A közvélemény kritikája miatt a 

konzultációs folyamatot 1999-től kezdődően a kibővített szakaszban 

megnyitották a civil társadalmi csoportok előtt. Egyrészt az "érdekelt 

feleket" arra kérték, hogy az IMF honlapján keresztül nyújtsanak be 

fejlesztési javaslatokat, másrészt pedig világszerte konzultációs ülések 

sorozatát tartották (vö. IMF 1999c). A globalizáció kritikusai azt 

követelték, hogy a legszegényebbek adósságai 
 

(vö. 2002. évi rendelet: 16). A "lebegő kiteljesedési pontot" akkor érték 

el, amikor egy ország végrehajtotta a PRSP-t, "amely magában foglalja 

az elfogadott kulcsfontosságú strukturális és társadalmi reformokat, 

valamint a növekedés előmozdítását célzó makrogazdasági keretet". 

Minden hitelező egyenlő mértékben csökkenti [...] követeléseit a nápolyi 

feltételek alkalmazása után, amelyek az ideiglenes mentességgel együtt 

elegendőek a fenntarthatósági cél eléréséhez. Ezt az adósságkönnyítést 

további szakpolitikai feltételek nélkül nyújtják" (IMF 1999b). A 42 

HIPC-ország adóssága 2000-ben 190 milliárd USA-dollárt tett ki, ami a 

fejlődő országok mintegy 2,5 billió USA-dolláros teljes adósságának 

mintegy nyolc százaléka volt. USA-dollár (2002. évi rendelet: 18). 
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országoknak, hogy teljes egészében leírják az amerikai 

dollármilliárdokat200. Az IMF azonban ezt irreálisnak és 

diszfunkcionálisnak minősítette, mivel az adósság csak a legszegényebb 

országok számára jelent problémát, és a feltétel nélküli adósságkönnyítés 

rossz ösztönzőket teremtene; emellett teljesen leállítaná a hivatalos 

fejlesztési támogatást (ODA). Az IMF szerint az adósságkönnyítés nem 

lehet "csodaszer". Az alapvető problémák inkább strukturális jellegűek 

voltak: "A feltétel nélküli adósságkönnyítés nem a megfelelő eszköz a 

fenntartható fejlődés és a szegénység csökkentésének végső céljának 

előmozdítására. [...] A feltételesség e folyamat szerves részét képezi". 

(Ibid.) A HIPC e folyamat eredményeként kibővített változata (HIPC-II) 

nem enyhítette az adósságkönnyítés feltételrendszerét, hanem inkább 

megemelte az adósságkönnyítés mértékét, ami nem felelt meg a 

pénzügyi piacok stabilizátorainak és a globalizáció kritikusainak 

követeléseinek. A heterodox szereplők ezután sikertelenül ellenezték az 

IMF szegénységcsökkentő programját.20 

Összességében az adósságkönnyítési kezdeményezés dinamikája a 
következőképpen alakult 

Ez elsősorban a globalizáció kritikusainak hatására történt, de az 

eredmény nem felelt meg az elképzeléseiknek. Az IMF 

adósságkönnyítési kezdeményezésének elfogadásával elsősorban az volt 

a cél, hogy legitimálja hosszú távú kötelezettségvállalásának 

folyamatosságát - ez volt az egyetlen ok, amiért az adósságkönnyítést a 

pénzügyi közösség is támogatta. Véleményük szerint az 

adósságelengedés szerződéses okokból elfogadhatatlan és végső soron 

kontraproduktív (a jövőbeli tőkeáramlást demotiválná), de az ország 

fizetőképességének helyreállítása szempontjából és feltételekhez kötve 

meglehetősen ésszerűnek tartották (vö. Deutsche Bank Research 2001: 

5). A piaci szereplők véleménye szerint az adósságkönnyítés 

"szükséges", de nem "elégséges" (ibid.: 6). Az adósságkönnyítési 

kezdeményezésben azonban csak a hivatalos kétoldalú adósságok 

leírására volt lehetőség, ami megmagyarázza a piaci szereplők végül 

kedvező hozzáállását (a kétoldalú adósságok leírása ráadásul növelte a 

fizetőképesség valószínűségét a külföldi magánadósságok tekintetében). 

Ami világossá vált 

 

20 Magát az IMF-et különösen azért bírálták, mert nem lett volna szabad 

beavatkoznia egy ilyen adósságelengedési folyamatba, mivel általában 

maga is az érintett országok központi hitelezője. Önérdekből nem 

játszhatta volna a független szakértő szerepét az adós országok 

"szavatossági szintjének" felmérésében (Erlassjahr 2002: 17). 
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a G-7 és a Pa- riser Clubon belül is a HIPC-hez való alkalmazkodás 

iránya. Az IMF és a Világbank 2000 szeptemberében Prágában tartott 

éves ülésén kiderült, hogy a rendelet végrehajtásának kritériumai nem 

képezik vita tárgyát. Ugyanezen az ülésen a pénzügyi piacok 

stabilizátorainak szemszögéből szorgalmazták a kezdeményezésre való 

jogosultsági folyamatok hatástalanítását és az eljárás értékelésének a 

világgazdaság keretfeltételeihez (akkoriban az alacsonyabb 

nyersanyagárak) való igazítását oly módon, hogy több ország jogosult 

legyen a kezdeményezésre. 

"A német fejlesztési miniszter Heidemarie Wieczorek-Zeul (Frankfurter 

Rundschau, szept26.. "A 2000,szegény országok megkapják a 

különleges segélyek lehetőségét", 9. o.).21 Hans Eichel német 

pénzügyminiszter azonban a hitelező országok nevében egy centimétert 

sem akart engedni "a HIPC-feltételek enyhítését illetően" (Frank- furter 

Rundschau, 2000. szept. 23., "A vízágyúk számát mindenki ismeri - 

hogy miről van szó, kevesen tudják", 9. o.). 

A HIPC-kezdeményezés során az IMF hosszú távú strukturális 

kiigazítási hatáskörével, a PRGF-fel kapcsolatban a konszenzusteremtés 

céljából a heterodox követelés diszkurzív integrálásának stratégiája 

jutott kifejezésre. A konzultációs folyamat megnyitásával és a kritikai 

észrevételek részleges beépítésével sikerült újra és újra semlegesíteni a 

szembenálló oldal maximális követeléseit, és megszilárdítani a SAP-t. A 

HIPC-kezdeményezés nagy diskurzuserejének (az adósságkérdés 

moralizálása és gazdasági érvek) köszönhetően teljes mértékben beépült 

az IMF nexusába, és úgy módosult, hogy később további 

pozícióharcokhoz vezetett, de a hitelezők részéről minőségi 

engedmények nélkül. Mint kiderült, a strukturális kiigazítás kéz a 

kézben járt az adósságkönnyítéssel. A szegénységcsökkentési stratégia 

kiegészítő jellege és az adósságkönnyítési toposz beépítése révén az IMF 

végül is képes volt semlegesíteni az IMF hosszú távú strukturális 

kötelezettségvállalásával kapcsolatos kritikát, és azt saját hasznára 

fordítani. 

A következő szakaszban részletesebben tárgyaljuk a feltételeket. 

Az IMF képes volt keresztülvinni a megfelelő strukturális politikára 

(gazdaság-, árfolyam- és fiskális politika) vonatkozó elképzeléseit az 

adós országokban. Az IMF ezeken keresztül tudta megvalósítani a 

megfelelő strukturális politikára (gazdaság-, árfolyam- és fiskális 

politika) vonatkozó elképzeléseit az adós országokban. Az IMF 

feltételrendszerének gyakorlatát az ázsiai válság nyomán és a fentebb 

tárgyalt hosszú távú konstrukciókkal párhuzamosan kritika érte: egyrészt 

túlságosan messzemenő volt, mivel az Alap nem volt képes 
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21 Wieczorek-Zeul német fejlesztési miniszterként a Világbank 

kormányzója is volt. 
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másodszor, nem az országok problémáit küzdenék le, hanem inkább 

növelnék azokat. E kritikára válaszul az Alap megreformálta 

feltételrendszerét, ésszerűsítve22 azt. Mivel ez a reformvágás már a 

Bush-Koehler-korszakban megtörtént, ismét megmutatta a nemzetközi 

pénzügyi közösség, a laissez-fairisták és az institucionalisták közötti új 

konstelláció dinamikáját. 

 

 
3. Feltételek  

 
Az alap feltételrendszere kezdettől fogva rendkívül ellentmondásos volt, 

mivel az IMF-program neoklasszikus kínálati oldali felfogásán alapult, 

és közel állt a washingtoni konszenzushoz (Tetzlaff 1996; lásd a II. 

fejezetet). Különösen kritikusak voltak a strukturális feltételek, amelyek 

egyrészt az ország szuverén jogainak egyre erősebb megsértéséhez, 

másrészt az IMF hosszú távú elkötelezettségéhez vezettek az adott 

országban (mission creep). Amíg ez főként a legszegényebb országokat 

érintette, addig ez a diskurzus a heterodox és ortodox szakértők szűk 

körében folyt. 

Az ázsiai válság során azonban ez a toposz a reformdiskurzus 

magjába hatolt, mivel Mahatir Mohamad malajziai miniszterelnök 

nyíltan elutasította az IMF feltételrendszerét. Mahatir elutasította az 

Alap magas kamatlábpolitikájának végrehajtását, és ezzel egyidejűleg 

tőkeellenőrzést vezetett be (vö. Dieter 1998; Goldstein 2001: 32ff.). 

Különösen a pénzügyi piacok stabilizálásával foglalkozó episztemikus 

közösség és a globalizációkritikusok, de a laissez-fairerek és az 

institucionalisták is támogatták. A prominens öko- nomisták 

paradigmákon átívelő kritikája, a globalizációkritikusok tiltakozásának 

mozgósítása és Malajzia nyilvános ellenállása jelentős reformnyomást 

gyakorolt az IMF korábbi feltételességi politikájára, amelyre az Alap az 

"Új feltételességi irányelvek" megfogalmazásával válaszolt, miután 

Camdessus vezetése Köhlerre változott. A cél a 

Az "új IMF" célja az volt, hogy csökkentsék, kiszervezzék és megnyissák 
a struktúrát... 

turális alkalmazkodási folyamat. Végül azonban az IMF hosszú távú 

strukturális kötelezettségvállalásban betöltött szerepét ezen a területen is 

"reformok" révén kodifikálták (akárcsak a mechanizmusok esetében). 
 

22 Németre: szó szerint a) áramvonalasítani az építést, b) áramvonalasítani a 

tervezést; kép. a) modernizálni, b) racionalizálni, átrendezni; pol. a) 

kiegyenlíteni (Langenscheidt szerint). 
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3.1 A küldetés kúszása és az új feltételességi 
iránymutatások 

 
Az új iránymutatások megfogalmazása elsősorban a reformdiskurzus 

eredménye volt, amely mindenekelőtt az IMF-programok "mission 

creep"-je ellen emelt kifogást, és az intézkedések jellegét politizálta. Ez 

viszont mindenekelőtt az IMF működési területének strukturális 

változásával összefüggésben látható: az Alap strukturális beavatkozásai 

például az 1980-as évek latin-amerikai adósságválságával kezdődtek. Az 

1980-as évek elejéig a feltételek elsősorban a makrogazdasági 

mutatókhoz (mennyiségi teljesítménykritériumok, PC-k) igazodtak. Az 

adósságválság alatt azonban a feltételrendszer folyamatosan bővült a 

strukturális PC-k területére ("az IMF-hitelhez kapcsolódó strukturális 

PC-k összetettsége és terjedelme jelentősen megnőtt"; IMF Factsheet 

Conditionality). A feltételek kétharmada a költségvetési politika, a 

pénzügyi szektor reformja és a privatizáció területére vonatkozik, míg a 

fennmaradó intézkedések széles területet fednek le. Az elmúlt 15 év 

hosszú távú tendenciája szerint a feltételekhez kötöttségi követelmények 

meredeken emelkedtek. A strukturális PC-k felé való elmozdulás miatt 

az ezeket teljesítő országok aránya mindössze 50 százalék volt, és a 

tendencia tovább csökkent (Goldstein 2000). Az IMF belső értékelése 

hasonló következtetésekre jutott (IMF 2000b). Az IMF szerint a 

strukturális intézkedések fokozott alkalmazásának oka az volt, hogy a 

növekedési cél elérése érdekében a kínálatorientált intézkedések 

hangsúlyosabbá váltak. 

Az IMF-hitelek fokozott kondicionálását is végrehajtották a 

A szándéknyilatkozatokat a mexikói válsággal összefüggésben azért 

propagálták, mert a nemzeti pénzügyi rendszereket meg kellett erősíteni, 

és nemzetközi szabványokat és kódexeket kellett bevezetni (vö. 

Goldstein 2001: 34ff.). Egyrészt a szándéknyilatkozatok az adós 

országokban bizonyos politikai reformok végrehajtásához szolgáltak 

eszközként. Másrészt a célországok kormányai a strukturális reformok 

végrehajtása mellett érvként használták a feltételrendszert más 

minisztériumok vagy lobbicsoportok ellenállásával szemben - "Röviden, 

mindenki beszállt a játékba", ahogy Morris Goldstein összefoglalta 

(ibid.: 36). 

Az IMF-ben bekövetkezett "intézményi fordulattal" új 

kondicionalitási irányelveket fogalmaztak meg. A feltételekhez 

kötöttségi gyakorlat felülvizsgálatának folyamata 2000 májusában 

kezdődött, és Horst Köhler vette át, aki a tavaszi ülésen a reformmal 

kapcsolatos megközelítésének részeként ismertette ezt a szempontot. A 

2000 szeptemberében Prágában tartott éves ülésen a Kormányzótanács 

támogatta tervét. 
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megerősödött.23 A 2002. szeptemberi éves konferencián az új 

iránymutatásokat az Igazgatóság elfogadta (IMF 2002: 45). A 

felülvizsgálati folyamatot nagyrészt az Alapon belül végezték, de ismét 

figyelembe vették a küldetés elhatalmasodásával és a strukturális 

feltételek elburjánzásával kapcsolatos külső kritikákat. A feltételrendszer 

alapvető újítása a már említett tulajdonosi doktrína beépítésében és az 

intézkedések csökkentésében állt: "A központi aggodalom az, hogy ha a 

szakpolitikai feltételek túlságosan szélesek és részletesek, alááshatják az 

ország "tulajdonosi szerepvállalását" a szakpolitikai programban - ami 

kulcsfontosságú sikertényező". (IMF 2002: 40) Összességében az új 

irányelvek öt alapelvre épültek: 

(1) A "tulajdonosi szerepvállalás" a nemzeti szereplők bevonását 

jelentette a hitelügy feltételrendszerének kialakításába, és az 

ésszerűsítési folyamat központi elvévé vált. "A felelősségvállalás ahhoz 

az elképzeléshez kapcsolódott, hogy az IMF-hitelfeltételekről folytatott 

inkluzív tárgyalási folyamat növelné a kormány és az érintett civil 

társadalmi felek felelősségvállalásának érzését, és ezáltal növelné egy 

ilyen program sikerének kilátásait: "A feltételrendszer, ha jól aláírták és 

kölcsönösen elfogadható együttműködési folyamat keretében alakították 

ki, elősegítheti és erősítheti a felelősségvállalást, különösen azáltal, hogy 

demonstrálja a hatóságok elkötelezettségét egy cselekvési irányvonal 

mellett". (IMF 2002a: 8) Másfelől az IMF világossá tette, hogy a 

"tulajdonosi" koncepció szelektivitást feltételez - hitelezésre de facto 

csak akkor került sor, ha az Alap meggyőződött a kedvezményezett 

ország "elkötelezettségéről" (ibid.). 

(2) Az új iránymutatások második alapelve a "par- 

simony". Ez kimondta, hogy a programspecifikus feltételeket a 

minimumra kell csökkenteni, és csak olyan intézkedéseket szabad 

tartalmazniuk, amelyek szükségesek az alapprogram célkitűzéseinek 

eléréséhez vagy az intézkedések időben történő végrehajtásának 

biztosításához (ibid.: 9). A feltételrendszer célja a "fenntartható 

növekedés" feltételeinek megteremtése volt ("Ebben az összefüggésben 

a fenntartható növekedés erős, tartós és méltányos növekedést jelent, 

ésszerű árstabilitással"; ibid.). 

(3) A harmadik alapelvet "Tayloring"-nak nevezték, ami az 

intézkedéseknek az adott helyzethez való pontos "igazítását" jelentette. 

A program szituációs testreszabása a teljesítményegyenlőtlenségek 

különböző lehetséges okainak vizsgálatára irányult. Ennek célja az volt, 

hogy 

 

23 A feltételrendszerre vonatkozó iránymutatásokat az IMF történetében 

csak egyszer (1979-ben) vetették alá ilyen eljárásnak. 
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A program középpontjában az egyensúlytalanságok elemzése állna 

(ibid.). Figyelembe vették a tagországok programvégrehajtási 

kapacitását is. Az Alap azonban azt is hangsúlyozta, hogy az 

intézkedéseknek végső soron bizonyos fokú egységességgel kell 

rendelkezniük a méltányosság érdekében, és hogy a "tayloring" 

elsősorban az időzítésre és a prioritások hangsúlyozására vonatkozik. 

Elvileg a strukturális feltételeknek nagyobb súlyt kell kapniuk a 

hosszabb lejáratú hiteleknél, mint a rövid lejáratúaknál: 

"[...] várható, hogy a hosszabb távú programokat támogató 

megállapodások szélesebb körű strukturális feltételrendszerrel 

rendelkeznek majd, mint a rövidebb távú megállapodások, mivel a 

strukturális reformok nagyobb valószínűséggel lesznek kritikusak a 

hosszabb távú célok eléréséhez." (Ibid.: 10) 

(4) A negyedik elv a más multilaterális szervezetekkel való jobb 

"koordinációra" vonatkozott. A cél egy koherens, országspecifikus 

program összeállítása volt, amelyben az IMF feltételrendszere kiegészítő 

elemként szerepel. Az Alap azonban teljes mértékben felelős és 

elszámoltatható maradt az intézkedésekért. Ez az elv elsősorban a 

Világbankkal folytatott munka összehangolására irányult. A két 

szervezet 2001 augusztusában kötött közös megállapodás szerint a 

koordinációs erőfeszítések központi eleme a "feltételrendszer" 

koncepciója volt. 

"vezető ügynökség" (vö. IMF 2001c). Ez magában foglalta a vonatkozó 

hatáskörök pontosabb elosztását, illetve azon területek meghatározását, 

amelyeken mindkét szervezet tevékenykedik, például a pénzügyi 

szektorban, a közszféra reformintézkedéseiben, az átláthatóság, a 

kormányzás, a korrupció, a jogalkotás, a kereskedelempolitika és az 

adósságkezelés kérdéseiben (IMF 2002: 11). 

(5) Végül az ötödik alapelv az "egyértelműség" volt - a 

programoknak világosan érthetőnek és átláthatónak kell lenniük. Az 

IMF-intézkedéseknek a jövőben egyértelműen meg kell 

különböztethetőknek kell lenniük a többitől: "[...] a feltételeket 

átláthatóan meg kell különböztetni a hatóságok programjának más 

elemeitől [...]". (Ibid.) 

Az új iránymutatások megfogalmazását egy olyan vita előzte meg, 

amely a feltételek elburjánzásával foglalkozott - párhuzamosan a 

strukturális alkalmazkodási eszköz fent említett kritikájával. Egyrészt az 

ázsiai válság során alkalmazott megközelítést az államok szuverén 

jogainak megsértéseként kritizálták. Másrészt a feltételes 

megállapodásokat gazdasági kudarcnak és alacsony hatékonyságuk miatt 

elavultnak tekintették (Feldstein 1998) - ennek következtében az IMF 

küldetései is egyre burjánzóbbá és "kúszósabbá" válnak (mission creep). 

A kritika a kontraproduktivitás a 
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IMF-intézkedésekkel szemben a globalizáció kritikusai és ortodox 

közgazdászok egyaránt hangot adtak (Oxfam 2000: 35; Nunnenkamp 

1998). A heterodox kritikusok részéről azonban a feltételrendszerek 

sajátos politikai motivációját is hangsúlyozták. Különösen a 

liberalizációs lépéseket tekintették politikai eszköznek, amelyeknek nem 

volt gazdasági szükségszerűségük - ezeket pusztán "ajtónyitóként" 

értelmezték a külföldi befektetők számára (vö. Stiglitz 2002; Bello 1998; 

Bhagwati 1998). 

 

3.2 Strukturális kiigazítás a tulajdonjogon keresztül 

 
Az institucionalisták mindenekelőtt azt kifogásolták, hogy az Alap és a 

Világbank közötti klasszikus feladatmegosztás egyre inkább eltolódott 

vagy felbomlott, ezért az Alapnak vissza kellett térnie az 

alapkompetenciáihoz, amelyek a monetáris, fiskális, árfolyam- és 

pénzügyi politika területén helyezkedtek el (vö. CFR 1999). A feltételek 

strukturális összetevőjét a Világbanknak kell átadni (vö. Crow et al. 

1999). Ez a kritikai irányvonal egyértelműen tükröződött az új 

iránymutatásokban, és részben megfelelt a laissez-fair-ek 

elképzeléseinek, akik ki akarták zárni az Alap bármilyen hosszú távú 

kötelezettségvállalását, és a feltételességet csak előzetes intézkedésként 

fogadták el. A laissez-faire-ek szerint a strukturális kiigazításnak 

kizárólag a Világbank és a regionális fejlesztési bankok (Ázsiai 

Fejlesztési Bank, Afrikai Fejlesztési Bank és Amerika-közi Fejlesztési 

Bank) irányításával, hosszú lejáratú hitelek keretében kellene történnie 

(vö. IFIAC 2000). A feltételek alkalmazását két mércével kell mérni: 

egyrészt, hogy a strukturális kiigazítás szükséges-e a nemzetközi 

pénzügyi piacokhoz való hozzáférés helyreállításához, másrészt, hogy 

ugyanezeket az intézkedéseket alkalmaznák-e az iparosodott országok 

esetében is. Ha az egyik kérdésre nemleges választ adtak, az intézkedést 

el kell hagyni (Feldstein 1998). 

A feltételrendszerek ésszerűsítése vagy kiszervezése 

a pénzügyi piac stabilizálói is támogatták (Ahluwa- lia 1999; ODC 

2000). Elvben ellenezték a strukturális feltételrendszereket, és az IMF 

végső hitelezőként való szerepvállalása mellett érveltek. Joseph Stiglitz 

sokkal kritikusabb volt az Alap politikai intézkedéseivel szemben, és 

igazolta azok gazdasági kontraproduktivitását, amely mögött politikai 

okokat látott. A 2002-ben megjelent "Globalizáció és elégedetlenségei" 

című könyvében azzal vádolta az IMF-et, hogy SAP-jával elsősorban a 

Wall Street érdekeit szolgálja. 
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szerzője világszerte nagy feltűnést keltett.24 A globalizáció kritikusainak 

nézetei ugyanebbe az irányba mutattak, és a SAP-nak neoliberális 

behatolást és instrumentális jelleget tulajdonítottak.25 

Míg a legtöbb szereplő bírálta az IMF SAP-it, és nem akarta, hogy 

eltöröljék vagy csökkentsék azokat, a feltételrendszerek valódi 

jelentősége az általános diskurzus és a washingtoni konszenzus 

szempontjából a pénzügyi közösség hozzáállásában vált láthatóvá (ez 

különösen igaz volt a Clinton-Camdessus-időszakban). Még a 

konzultációs folyamat során és a Clinton-kormányzat vége felé az 

Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma felszólalt a Meltzer-javaslatok 

ellen, különösen az IMF-nek a hosszabb távú és így erősen feltételes 

konstrukciókból, például a PRGF-ből való kivonulása tekintetében (vö. 

US Treasury 2000). A hivatalos érvelés a strukturális kiigazítás és a 

növekedés közötti elvárt kapcsolat mentén haladt: a szilárd 

makrogazdasági politika csak megfelelő keretfeltételek mellett 

lehetséges, és ezeket csak az Alap e téren szerzett szakértelme 

garantálhatja (vö. Williamson 2001). Lawrence Summers hangsúlyozta a 

piaci szereplők logikájában "a bankrendszerek stabilitásának, a 

társadalmi kohézió és a társadalmi összefogás kérdéseinek, valamint a 

szerződéses megállapodások érvényesítésének képességének" 

fontosságát (1999: 6). Camdessus helyettese, Stanley Fischer is 

kijelentette, hogy az IMF-nek nem kellene kivonulnia a hosszú távú 

hitelkeretekből. 

 

24 Stiglitz vádja azon a megfigyelésen alapult, hogy az IMF liberalizálta az 

ázsiai válságországokban azokat a törvényeket, amelyek csak korlátozott 

külföldi tulajdont engedélyeztek a vállalatokban és a pénzügyi 

intézményekben. Az IMF végül tőkeliberalizációs intézkedéseket 

vezetett be, hogy megnyissa a pénz-, kötvény- és tőkepiacokat a külföldi 

befektetők előtt. Az intézkedések gazdasági hatékonyságával kapcsolatos 

kritikák a pénzügyi szektor szerkezetátalakításának finanszírozására 

szolgáló költségvetési megszorítások és a valutákba vetett bizalom 

helyreállítását célzó jelentős kamatemelések ellen is irányultak. Ezek az 

intézkedések tovább súlyosbították volna a válságot azáltal, hogy 

megerősítették volna a válság kezdete óta tartó tömeges tőkekiáramlás 

által elindított deflációs erőket. Sok bank és vállalat likviditási 

problémákkal küzdött, és ennek fényében a kamatlábak emelkedése erős 

deflációs nyomást gyakorolhatott nemcsak közvetlenül az illikvid 

vállalatokra, hanem más vállalatokra is. Ez egy ördögi kört indított el, 

amely a gazdaságokat depresszióba taszította (vö. Stiglitz 2002; 1998).  

25 Például az indonéziai privatizációkat politikai indíttatásúként kritizálták: 

Az ázsiai válság során hat állami vállalatot privatizáltak és 

infrastrukturális 12projekteket töröltek. Emellett bankokat 16zártak be, 

ami azt eredményezte, hogy a befektetők pánikszerűen kivonták 

betéteiket a rendszerből, és további nyomást gyakoroltak a pénzügyi 

rendszerre (vö. Dieter 1998: 81f.). 
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mivel úgy vélte, hogy a szakértelem és az IMF-programok hitelalapú 

ösztönző eleme elengedhetetlen a strukturális reformokhoz (Fischer 

2000a: 4). A pénzügyi közösség így fogalmazta meg a fejlődő és 

feltörekvő országok strukturális kiigazításában - és így a status quóban - 

való érdekeltségét. 

A G-7 2000. évi fukuokai közleménye végül rávilágított az USA és 

számos EU-kormány közötti transzatlanti eltérésekre a pénzügyi 

közösség és az intézményesülők/laissez-fairerek közötti paradigmatikus 

szakadék mentén, mivel megfogalmazta a feltételrendszerek 

ésszerűsítésére vonatkozó intézményesült mandátumot: 

 
"A jövőben az IMF-hitelezés feltételeinek célzottnak kell lenniük, és a magas 

minőségi előírások betartása mellett a makrogazdasági szempontból releváns 

kérdésekre kell irányulniuk. Az IMF-nek fokozott figyelmet kell fordítania a 

makrogazdasági politikára, a tőkeáramlásra, a makrogazdasági stabilitásra 

hatást gyakorló strukturális kérdésekre, különösen a pénzügyi szektorban 

felmerülő problémákra, valamint az árfolyamrendszerre, hogy az országokat 

a fenntarthatatlan rendszerek elkerülésére ösztönözze. Az IMF által vezetett 

programok sikere a hitelfelvevő országok megerősített felelősségvállalásától 

függ". (G-7 2000: §13) 

 
Az Egyesült Államokban történt kormányváltás után ez a megközelítés 

megerősítést nyert, ami azt tükrözi, hogy ebben a kérdésben alapvető 

egyetértés alakult ki az intézményesülők és a laissez-fair-ek között (vö. 

G-7 2001). A Bush-Koehler-korszakban a politikai reform más égisze 

alatt zajlott, mint a Camdessus-Clinton-korszakban. Az IMF (Köhler) 

szemszögéből nézve a küldetéskúszásnak véget kellett vetni, és küzdeni 

kellett a programok alacsony hatékonysága ellen. Így akarták 

visszaszerezni a szervezet technokrata terepét. Az IMF tehát a hitelezési 

gyakorlatának nyilvános politizálását a feltételek reformjával próbálta 

ellensúlyozni a csökkentés és nyitás jegyében. Képviselői arra 

törekedtek, hogy saját támadási felületét csökkentsék a hatáskörének 

világos elhatárolásával és a Világbankkal és a regionális bankokkal való 

feladatmegosztással. Bár az IMF-nek mint végső hitelezőnek az volt a 

szerepe, hogy az adós ország fizetőképességét a lehető leggyorsabban 

helyreállítsa, ehhez nem volt szükség SAP-ra, ezért az intézményi 

megközelítés az IMF-nek a mennyiségi teljesítménykritériumok területén 

lévő fő kompetenciáira való újbóli összpontosítását jelentette, és 

ellentmondásban állt a piaci szereplők elképzeléseivel. 



REFORM VAGY ALKALMAZKODÁS AZ INTÉZMÉNYI TANULÁS RÉVÉN? 

203 

 

 

 

Az új irányelvek azonban nem érték el az institucionalista célt, mert 

az intézkedések valójában következmények nélkül maradtak - nemcsak 

azért, mert csupán irányelvek voltak, hanem azért is, mert a tulajdonlás 

központi mozzanata a gyakorlatban hatástalan volt, ahogyan azt maga az 

IMF is megállapította: az IMF egységes és kooperatív jellege miatt nem 

tagadhatta meg a kifizetést egy sürgős hitelre szoruló tagországtól azért, 

mert az Igazgatóságnak kétségei voltak az IMF-program tulajdonlásával 

kapcsolatban. Az ilyen esetek arra késztették az IMF-et, hogy a "kemény 

feltételrendszer" régi gyakorlatához folyamodjon: "Ilyen esetekben az 

IMF-nek előzetes intézkedésekre és a feltételrendszer megerősítésére 

kell támaszkodnia a program végrehajtásának biztosítása érdekében", 

ahogyan az ügyvezető igazgatók egy ülésen fogalmaztak (IMF 2002: 

44). A tulajdonlás így vagy háttérbe szorult, vagy a hagyományos 

értelemben vett feltételrendszer lépett a helyébe, amint annak 

előfeltételei nem voltak adottak az adott országban (vö. Khor 2001). 

Vagy a tulajdonlásnak a feltételességhez hasonló hatásai voltak: "[A]z 

[IMF] által az országoknak nyújtott technikai támogatás [...] torzítja a 

belső vitákat [...] és az [IMF] munkatársainak a belső vitákban való 

részvétele hasonló hatással jár". (Riesenhuber 2001: 20) 

A feltételesség nagy jelentősége a 

Washingtoni konszenzus az IMF hosszú távú programjainak folytatása, 

az ESAF új nevén PRFG hátterében. 

- ami még a Clinton-Camdessus-korszakban is megtörtént. A strukturális 

politikai feladatok Világbankra való áthelyezésére vonatkozó, 

konszenzusosnak tűnő igénynek az IMF végül e szerepvállalás 

kiterjesztésével tett eleget, mivel különösen a PRSP-k egy régi és 

egyúttal kibővített funkciót töltöttek be. Tartalmuk mellett a megfelelő 

feltételrendszerek is meghatározták a nemzeti folyamatokat (vö. 

Griffith-Jones/Ocampo 2001: 13). Így végül mindig a pénzügyi 

közösség elképzelése érvényesült. Bár a forma most már 

kompromisszumos volt, a tartalom céltudatos maradt. 

Más volt a helyzet a tőkemozgások liberalizálásával, amelyet az 

IMF-nek be kellett írnia, és az IMF strukturális politikájának nyílt 

maximájává kellett válnia - de ez még az ázsiai válság kitörése előtt 

történt. Az ázsiai válságot követő reformdiskurzus miatt ez a 

befejezéshez közel álló projekt már nem volt lehetséges. A piaci 

szereplők végül nem tudták a tőkemérleg liberalizációját hivatalos 

mandátumként rögzíteni az IMF-ben, ami a diskurzuson belüli hatalmi 

eltolódások közvetlen következménye volt. A kritika ismételt 

beépítésével az IMF liberalizációs megközelítésébe azonban végül az ő 

megközelítésük érvényesült, még egyszer a 
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kompromisszumos formában, de egyértelmű irányban - amint azt a 

következő fejezetben kifejtjük. 

 

 
4. A tőkemérleg l iberal izációja  

 
A tőkemérleg liberalizációjának az IMF alapszabályában való rögzítése 

a washingtoni konszenzus része és a pénzügyi közösség határozott célja 

volt (vö. Williamson 1990; Peet 2003: 80). A tőkemérleg 

liberalizációjának módosítással történő egyetemessé tételével a nemzeti 

tőkemérlegkorlátozásokat általánosan le kellett volna bontani, és 

lehetővé kellett volna tenni a globális tőkemozgások gyors és átfogó 

liberalizációját (ún. big bang megközelítés). A piaci szereplők 

profitmotívumát a piac felsőbbrendűségének és az erőforrások optimális 

elosztásának neoklasszikus elmélete támasztotta alá. Marc Lackritz, az 

Értékpapír-ipari Szövetség elnöke szerint a piaci szereplők sikere a 

pénzügyi üzlet globalizációjának hátterében közvetlenül függött "a 

pénzügyi piacokhoz való korlátlan hozzáféréstől" (Lackritz 2003). Maga 

a Clinton-kormányzat is sajátosan állt hozzá a liberalizáció kérdéséhez, 

mivel a nagy folyó fizetési mérleghiányok miatt a tőke beáramlásától és 

így a tőke szabad mozgásától függött: "Az Egyesült Államok 

külgazdasági programja erőteljesen hangsúlyozta a szabad 

tőkemobilitásban rejlő "nemzeti érdekeket", amelyek révén a nagy és 

növekvő folyó fizetési mérleghiányt folyamatosan finanszírozni lehetett 

a masszív tőkebeáramlás révén". (Leiteritz 2004: 13) 

A nemzetközi fi- A jogszabályi univerzalizálás megközelítése 

A pénzügyi közösség azonban kudarcot vallott, mert váratlanul érte az 

ázsiai válság eseménye, amelynek nyomán a tőke szabad mozgása mint 

az országok válságokkal szembeni sebezhetőségének központi oka 

diszkurzív hatalomra került. 

 

4.1 Az univerzalizációs stratégia kudarca 

 
Az ázsiai válság mint rendszerszintű diskurzus esemény hatása 

különösen jól látható a tőkemozgások liberalizálásának toposzában. Míg 

a válság kitörése előtt adottak voltak a liberalizációs megközelítés 

meghonosításának lehetőségei, a válság nyomán a heterodox kritika 

belépése miatt a diskurzustér beszűkült. Ezt a hatást az alábbiakban 

részletesebben tárgyaljuk. 

Az 1996. szeptemberi éves ülésen az IMF Intéző Bizottsága felkérést 

fogalmazott meg az Igazgatóságnak, hogy dolgozzon ki egy 
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a tőkemozgások liberalizációját rögzítő alapszabály-módosítás 

megfontolása. Az áprilisi tavaszi ülésen ez a javaslat egy olyan 

módosítás formájában 1997konkretizálódott, amely hozzájárul a "nyílt 

és liberális tőkemozgási rendszer" megteremtéséhez (IMF 1997. október 

6-i jelentés, 291. o.). Az 1997-es hongkongi éves közgyűlésen az 

alapszabály meghosszabbítására vonatkozó javaslat végül más pontokkal 

együtt (a tőkealap növelése és az SDR új felosztása) napirendre került. 

Nem sokkal a konferencia előtt, július 2-án Thaiföldön kitört az ázsiai 

válság; a konferencia idején ez még nem volt jelentős hatással a 

politikára, bár az ideiglenes bizottság nyilatkozata már tartalmazta azt az 

intézményesült utalást, hogy a tőkemozgások liberalizációját meg kell 

előznie egy bizonyos intézményi érettségnek az országokban: 

 
"Itt az ideje, hogy a Bretton Woods-i megállapodás új fejezetet kapjon. A 

magántőke áramlása sokkal fontosabbá vált a nemzetközi monetáris 

rendszerben, és az egyre nyitottabb és liberálisabb rendszer rendkívül 

előnyösnek bizonyult a világgazdaság számára. A tőkemozgások a 

megtakarítások legproduktívabb felhasználásának elősegítésével növelik a 

beruházásokat, a növekedést és a jólétet. A tőkeáramlás liberalizációja a 

globalizáció korában a hatékony nemzetközi monetáris rendszer alapvető 

eleme, feltéve, hogy azt rendezett módon vezetik be, és azt megfelelő nemzeti 

politikák, valamint egy szilárd többoldalú felügyeleti és pénzügyi támogatási 

rendszer támogatja. Az IMF-nek a nemzetközi monetáris rendszerben 

betöltött központi szerepe és szinte egyetemes tagsága miatt egyedülálló 

helyzetben van ahhoz, hogy segítse ezt a folyamatot. Az EGSZB úgy látja, 

hogy az Alap javasolt új mandátuma merész elképzelés, de óvatos a 

megvalósításban. "(vö. Blustein 2001: 48; CK). 

 
Ugyanezen a konferencián Camdessus szenvedélyes beszédet mondott a 

politika mellett, mondván: "A szabadságnak megvannak a maga 

kockázatai! Menjünk hát a tőkemozgások or- derikus liberalizációjáért." 

(Idézi: ibid.: 50) Az ázsiai válság ellenére az IMF kezdetben a korlátlan 

tőkemozgás egyetemessé tételét tűzte ki célul (vö. még Fischer 1997; 

2004). 1998 áprilisában Camdessus egy első tervezetet nyújtott be az 

Igazgatóságnak, amely az I. cikk megfelelő módosításává vált volna. A 

tervezett módosítás részleteit a Szakpolitikai Fejlesztési és 

Felülvizsgálati Osztályon dolgozták ki.26 
 

26 A tervezett módosítások a következők voltak (a módosítások jelölve): "ii) 

Elősegíteni mind az áruk és szolgáltatások nemzetközi kereskedelmének, 

mind a nemzetközi tőkemozgásoknak a bővülését és kiegyensúlyozott 

növekedését, és ezáltal hozzájárulni a foglalkoztatás és a reáljövedelmek 

magas szintjének előmozdításához és fenntartásához, valamint a 

gazdaság fejlődéséhez. 
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Az ázsiai válság regionális terjedésével (fertőzés) és elmélyülésével 

az IMF igazgatótanácsában a liberalizációs konszenzus kezdett 

felbomlani, míg végül a projektet levették a napirendről. Egyedül az 

amerikai ügyvezető igazgató, brit kollégájával és az IMF vezetőségével 

együtt továbbra is a tőkemérleg korlátozások nélküli liberalizációja 

mellett foglalt állást. Különösen elítélték az egyoldalú tőkekontroll 

alkalmazását a malajziai mintára, és úgy vélték, hogy az "a pénzügyi 

stabilitást fenyegető legnagyobb veszélyt" jelenti (jegyzőkönyv, 1998. 

április 2., 11. o., idézi Leiteritz 2004: 23). A többi ügyvezető igazgató, 

akik a liberalizáció mérsékeltebb megközelítése mellett foglaltak állást, 

intézményi kritikát fogalmazott meg: A tőkemérleg liberalizációját 

továbbra is a globalizáció és így az IMF-politika központi elemének 

tekintették, de ennek a folyamatnak a sebességét és formáját az adott 

ország intézményi struktúrájához kell igazítani (ún. szekvenálás). Ezt a 

megközelítést mindenekelőtt a nagy európai államok és Japán, valamint 

néhány fejlődő és feltörekvő ország támogatta (ibid.). Különösen az a 

tény, hogy Malajzia 1997 szeptemberében a tőkekontroll alkalmazásával 

a válság közepette némi lélegzetvételnyi időt tudott nyerni a 

tőkemozgások ellenőrzésének lehetőségével kapcsolatos (heterodox és 

intézményesült) kritikusok számára empirikus bizonyítékként szolgált a 

tőkemozgások ellenőrzésének szükségességére (vö. ILO 1998: 27ff.; 

Wyplosz 1998; Ei- chengreen 1999). A módosításról ezért az 

Igazgatóságban már nem szavaztak, mivel már nem volt konszenzus a 

módosítás mellett.27 

 

4.2 Strukturális alkalmazkodás a szekvenálás révén 

 
A piaci szereplők kezdeményezésének kudarca a reformdiskurzusra 

vezethető vissza, amelyen keresztül a tőke szabad mozgásának kritikája 

képes volt behatolni az IMF-be. Az ázsiai válság magyarázatának 

ortodox megközelítésével kapcsolatban, amely a belső kudarcokra és az 

 

valamennyi tag termelési erőforrásai, mint a gazdaságpolitika elsődleges 

célkitűzései. (iv) A tagok közötti folyó- és tőkeműveletekre vonatkozó 

többoldalú fizetési rendszer létrehozásának elősegítése, a 

világkereskedelem növekedését akadályozó devizakorlátozások 

megszüntetése, valamint a nemzetközi tőkemozgások rendezett 

liberalizációja." (I. cikk (ii) és (iv) bekezdés) (Leiteritz 2004: 41) 

27 Ráadásul a kongresszus ismert tagjai nem akarták támogatni a Clinton-

kurzust, és az IMF-források növelését nyomásgyakorlásra használták: 

"Az IMF további finanszírozásának támogatása veszélybe kerül, ha az 

amerikai kormány továbbra is azt szorgalmazza, hogy az IMF 

alapokmányát egészítsék ki a tőkemérleg liberalizációjával". (Gephardt et 

al 1998) 
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Az országok cinkos kapitalizmusa. Ehelyett maguk a pénzügyi piacok, 

vagy inkább a tőke szabad mozgása volt részben felelős a válságért. 

Intézményi szempontból kritika érte a kelet-ázsiai pénzügyi piacok 

liberalizációjának és deregulációjának típusát és sebességét. Heterodox 

szempontból számos neves közgazdász bírálta a külföldi tőke spekulatív 

lendületét (vö. II. fejezet).28 Ez a kritika a piaci szereplők liberalizációs 

projektjének feladását kényszerítette ki, de valójában nem változtatott az 

IMF liberalizációs gyakorlatán. És fordítva, a heterodox kritikusok nem 

tudták elfogadtatni a tőkekontrollt, pedig az már az IMF 

alapszabályában is szerepelt1944 (Megállapodás cikkei, VI. cikk, 3. 

szakasz; XXX. cikk). 

A liberalizációs projekt kudarcával az IMF-ben a diskurzus a "big 

bang" megközelítésről a "sequencing"-re váltott, ami a tőkemozgások 

fokozatos és lépésről lépésre történő megnyitását jelentette (vö. IMF 

1998). A tőkemérleg liberalizációjának szekvenciális megközelítése azon 

az institucionalista feltevésen alapult, hogy a szabad tőkemozgás csak 

akkor lehet hatékony, ha a megfelelő nemzeti intézményeket létrehozták. 

E részleges diskurzus szekvenciális fordulata nem jelentette a 

tőkemérleg liberalizációjának feladását, csak azt, hogy annak törvényi 

rögzítését nem folytatták tovább, amint azt a 2000. évi éves jelentés is 

világossá tette: "A különböző vitákban [...] az Igazgatóság hangsúlyozta 

a tőkemérleg liberalizációjának jelentős előnyeit. Ugyanakkor 

hangsúlyozta a következők szükségességét 

 

28 A heterodox kritikusok a válságért a fejlődő és feltörekvő országokba 

irányuló határokon átnyúló tőkemozgások 1990-es években 

bekövetkezett erőteljes növekedését és minőségi változását tették 

felelőssé. Így a fejlődő és feltörekvő országokba történő befektetések 

egyre inkább a portfólió területén (kötvények és részvények) történtek. 

1991 és 1992 között 19,1 milliárd1,3 dollárt tettek 1983ki1990, 1993-ban 

pedig már 80,9 milliárd dollárt. A mexikói válság során milliárdos 

nagyságrendűre61,3 csökkentek, majd az ázsiai válság (1996) előtt 91,8 

milliárd dollárra emelkedtek (Világbank 2002: 32). 1997-ben a 20 

legnagyobb tőkeimportőr ország a fejlődő országokba áramló összes tőke 

83 százalékát adta (Mosley 2003: 106). Ez a tőke elszakadt volna a 

gazdasági alapoktól, és rövid távú, tehát spekulatív jellegű volt (forró 

pénz) (vö. Akyüz 1998). A nemzetközi pénzügyi piacok stabilizátorainak 

szemszögéből nézve a lejárati és devizapiaci eltérések problémáját 

különösen az árfolyamdilemma hátterében vitatták meg (vö. Herr 2000).  
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és a kockázatok lehető legalacsonyabb szinten tartása érdekében". (IMF 

2000: 49) Mindazonáltal a szekvenciális fordulat nem vezetett a 

tőkekontroll elfogadásához: "Az átfogó és messzemenő ellenőrzések 

hatékonyabbnak tűnnek, mint a szelektív ellenőrzések, de hajlamosak 

növelni a torzulásokat, visszatartják a kívánatos tranzakciókat, 

akadályozzák a pénzügyi piacok fejlődését, és befolyásolják a befektetők 

bizalmát és a nemzetközi tőkepiacokhoz való hozzáférést". (Ibid.: 50.) 

Az, hogy a Big Bang megközelítés elutasítása nem járt együtt a 

tőkekontroll elfogadásával, annak az elképzelésnek volt köszönhető, 

hogy a nemzeti intézményeknek és piacoknak csak egy bizonyos 

érettségre van szükségük. E mögött ismét az a kísérlet állt, hogy az IMF 

"technikai segítségnyújtást" legitimáljon a tőkekontroll lebontásának 

feltételeinek megteremtésében, ami ismét a strukturális kiigazítási 

politika körébe tartozott. Ebben a tekintetben a szekvencia ismét 

elrejtette az IMF befolyásának kialakulását a tagországokban.29 

Még a Bush-Koehler-korszakra való áttéréskor is, a kora 2000 

a tőkemérleg átfogó liberalizációjának célját alapvetően fenntartották 

(vö. G-7 2001: 27. §), bár különösen az USA egyre inkább kétoldalú 

megállapodásokhoz folyamodott (vö. Taylor 2003; Leiteritz 2004: 26f.). 

A multilaterális mandátumot kifejezetten az IMF-re bízták, mivel a G7-

ek véleménye szerint a G7-ek szerint a megfelelő szakértelme miatt ez 

lenne a legalkalmasabb a szükséges nemzeti intézményi reformok 

"felügyeletére" (G7 2001). 2002-ben az IMF-en belül a tőkemérleg 

liberalizációjának toposzát a "válságmegelőzés" reformszlogenje alatt 

vették újra elő, és általános elveket fogalmaztak meg a tőkemérleg 

liberalizációjára vonatkozóan (IMF 2002: 38f.). Ezt követően a 

tőkemérleg liberalizációja jelzésként hatott a befektetők számára, hogy 

az adott országban "egészséges" gazdaságpolitika érvényesül, mivel 

ismert intézményi érettséggel járt együtt - így a liberalizációnak 

válságmegelőző hatást véltek tulajdonítani, mert "[a] tőkemérleg 

liberalizációja nem válságmegelőző intézkedés" (IMF 2002: 38f.). 

 

29 Ez azonban a big bang megközelítésre is igaz volt, amely - különösen a 

kelet-európai átmeneti országokban - egyetemes strukturális kiigazítási 

intézkedésként működött a tőkemérleg konvertibilitásának azonnali és 

teljes bevezetése formájában. A fokozatos liberalizációra vonatkozó 

megközelítéseket kezdetben az ellenőrzésekhez vezető kapunak 

tekintették és elutasították. A Big Bang liberalizáció egyik jellemzője az 

volt, hogy a strukturális kiigazításnak a lehető leggyorsabbnak és 

piackonformnak kellett lennie (vö. Guitian 1996). 
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a ralizáció úgy is értelmezhető, mint egy ország jó gazdaságpolitika 

iránti elkötelezettségének jele" (Kose/Prasad 2004). Így a globális 

pénzügyek és az országok (és vállalatok) nemzetközi tőkepiacokon 

keresztül történő finanszírozásának növekedésével összefüggésben (újra) 

megállapítást nyert a tőkemérleg liberalizációja és a kínálatorientált 

gazdaságpolitika egymást kiegészítő jellegének szükségessége. Ebben a 

strukturális környezetben a liberalizációt "tényszerű kényszerként" 

stilizálták, amelyet az IMF szekvenciális megközelítése konszenzusos 

módon integrált, és amely végül ismét az IMF felügyeleti hatáskörébe 

vonta a strukturális kiigazítást. 

 

 
5. Összefoglaló  

 
Az IMF-reform valamennyi részterületén tükröződtek a strukturális 

alkalmazkodási politika (SAP) központi elemei és a szervezet végső 

hitelezőjének szerepe, amelyek elsősorban a pénzügyi közösség pa- 

radigmájában helyezkedtek el. Az eddig végrehajtott reformlépések 

hatalomszerző motívumai különösen a Clinton-Camdessus-korszakból a 

Bush-Koehler-korszakba való átmenetben, valamint az ázsiai válság 

mint rendszerszintű esemény diszkurzív hatásában mutatkoznak meg. A 

nemzetközi pénzügyi közösségnek mindig is sikerült keresztülvinnie 

elképzeléseit a washingtoni konszenzus értelmében, mivel az IMF-nek 

kiterjesztették a végső hitelezői szerepét, és megszilárdították a 

strukturális alkalmazkodási szervként betöltött funkcióját. Ez elsősorban 

az Alapban bekövetkezett "intézményi fordulatnak" volt köszönhető, 

amely megnyitotta a konzultációs folyamatokat, integrálta a szereplőket 

és a reformjavaslatokat, és eloszlatta a kritikákat. Végső soron a status 

quo reprodukálódott, ezért nem beszélhetünk az IMF reformjáról, hanem 

inkább intézményi tanulási folyamatokról, amelyek Horst Köhler szerint 

ugyan "jelentős előrelépést" (Köhler 2002: 19) tettek - ezek azonban 

mindig a hegemón erőknek kedveztek. 

Ennek a tanulási folyamatnak a jelszavai a válságmegelőzés voltak, 

monitoring és technikai segítségnyújtás. Ennek hátterében a jó 

kormányzásra vonatkozó iránymutatások kidolgozása, a szabványok és 

kódexek kidolgozása, az átláthatóság növelése (mind a tagországokban, 

mind magában az Alapban), az eszközök és feltételek ésszerűsítése, az 

adósságkönnyítési és szegénységcsökkentési kezdeményezések (HIPC-

kezdeményezés és PRGF/PRSP-k), a pénzpiaci programok (FSAP-k), a 

tőkepiaci osztály létrehozása és a tőkemérleg liberalizációjának 

ütemezése állt. A reformspektrum határai 
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a tőkemérleg liberalizációjának intézményesítése és a tőkekontroll 

alkalmazása során nyilvánvalóvá vált. Hasonló volt a helyzet a 

strukturális kiigazítási eszközök kiszervezésével a Világbankhoz (vagy 

regionális bankokhoz), valamint a belső átláthatóság kiterjesztésével (az 

IMF Igazgatóságára) és a külső átláthatósággal (az OFC-kre). 

Míg az IMF átláthatóságának növelése és a tőkemozgások 

ellenőrzése heterodox projektek voltak, addig a hosszú távú 

kötelezettségvállalás kiszervezése (vagy feladása) a laissez-fairerek és az 

institucionalisták projektje volt. A tőkemérleg liberalizációjának 

egyetemessé tétele a piaci szereplők megközelítése volt. Az IMF-nek a 

végső menedék nemzetközi hitelezőjévé történő bővítése alapvetően 

megfelelt a szereplők valamennyi csoportjának elképzeléseinek, bár 

eltérő hangsúlyokkal. Ez az elképzelés leginkább a nemzetközi pénzügyi 

közösség és a pénzügyi piacok stabilizátorai körében volt hangsúlyos. 

Cam- dessus alatt az IMF is erre törekedett, míg Köhler szigorúbbá 

akarta tenni ezt a szerepet. A Clin- ton-Camdessus-korszak strukturális 

kiigazítási politikája szintén nem tetszett az institucionalistáknak, mivel 

aláásta az IMF technokrata megjelenését, és így végső soron a nemzeti 

szuverenitási jogokba való konkrét beavatkozása miatt aláásta az IMF 

cselekvőképességét. Az institucionalisták, különösen az európai 

kormányok és az episztemikus közösség, az IMF autonómiájának 

növelésén fáradoztak, amelyet a Clinton-Camdessus-korszak egyoldalú 

reformjai során a nemzetközi pénzügyi közösség érdekeit szolgáló 

mérlegelési jogkörök (bail-out, SAP) inflációs célú felhasználása 

erodált, és viszonylag magas költségeket okozott, kevés haszonnal az 

európai szereplők számára (vö. Lipp 1998). A heterodox és ortodox 

közgazdászok által a tőkemérleg liberalizációja és az ázsiai válság között 

megállapított ok-okozati összefüggés szintén döntő lendületet adott a 

reformdiskurzusnak. A piaci szereplők ragaszkodása a korábbi 

liberalizációs gyakorlat folytonosságához a washingtoni konszenzusnak 

megfelelően táplálta a diskurzus dinamikáját, mert nyilvánvalóvá tette a 

megközelítés politikai partikularitását. Ennek eredményeképpen az IMF 

eszközei, feltételei és átláthatatlansága nyomás alá kerültek, és a 

mentőcsomag és az erkölcsi kockázat közötti erős kritikus kapcsolat 

miatt ez a nyomás egzisztenciálisan fenyegető volt az IMF számára. Ezt 

követte az "intézményi fordulat" és a fent említett tanulási folyamatok. 

Ezek adaptációs folyamatok voltak a fokozatos 

tanulás, mivel sem jelentős változásokra, sem az ortodox paradigma 

megkérdőjelezésére nem került sor (vö. Haas, valamint1990 az I. 

fejezet). 
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A tanulási folyamatok az IMF végső hitelezői és SAP-funkciójának 

kiterjesztésében nyilvánultak meg, amelyhez olyan megközelítésekre 

volt szükség, mint az átláthatóság, a tulajdonlás, a szekvenálás, a 

szegénység csökkentése, valamint a szabványok és kódexek, hogy 

legitimálják az IMF-et. Valódi reformok, amelyek eltértek volna az 

ortodox paradigmától, nem történtek. Így annak ellenére, hogy a 

tőkemérleg liberalizációjának veszélyeivel kapcsolatban a paradigmák 

között konszenzus alakult ki, a tőkemérlegek ellenőrzését nem sikerült 

elfogadtatni. 

A SAP-val szembeni kritikát - ugyanezt a logikát követve - nem a 

nemzeti (monetáris) politikai autonómia növelésével, hanem a jó 

kormányzás koncepciójával ellensúlyozták. A jó kormányzást pedig úgy 

kell értelmezni, mint a piacgazdasági struktúrák megvalósításának 

eszközét a fejlődő és feltörekvő országokban. Ian Taylor ezt "a 

kapitalista szerkezetátalakítás második szakaszának megvalósulásának" 

nevezte, "mivel a periféria állami elitjét arra ösztönzik, hogy a 

liberalizációs folyamatot a jó kormányzás előírásaival rögzítse, amelyek 

a neoliberális irányvonalak mentén történő gazdasági reformok 

elszigetelését és egyúttal legitimálását szolgálják" (Taylor 2004: 133; 

eredeti fordítás: CK). Az a tény, hogy a jó kormányzást "józan észként" 

és nem az IMF felülről lefelé irányuló folyamataként értelmezték, tette a 

koncepciót olyan konszenzusossá és hatékonnyá: "A jó kormányzási 

projekt egy rendkívül hatékony stratégia [...] a jó kormányzás ellen lenni 

olyan, mint az anyaság és az almás pite ellen lenni [...]". (Ibid.: 134) 

Hasonló volt a helyzet az átláthatóság növelésével és a 

a mérőszámok és arányok, valamint azok küszöbértékeinek 

kodifikációja és szabványosítása, amelyek révén a helyes gazdaság- és 

költségvetési politikákat meg lehetett különböztetni a nem helyesektől 

(vö. Gill 1998: 30). Ugyanakkor az átláthatósági megközelítés 

konszenzusos jellege a jó kormányzást "kényszerként" közvetítette, 

aminek köszönhetően a periférián lévő országok elitjei jobban képesek 

voltak marginalizálni a nemzeti ellenállást és nagyobb elfogadottságot 

kialakítani a civil társadalomban. A jó kormányzás tehát egy nagyobb 

projekt része volt, amelynek célja a neoliberális elitek politikai 

tekintélyének legitimálása volt a déli országokban (Taylor 2004: 135). 

Az IMF szerepe többek között az volt, hogy a hegemón megközelítések 

átvétele és adaptálása, valamint a globalizációkritikusok és a nemzetközi 

pénzpiacok stabilizátorai közötti paradigmatikus megállapodások 

megszakítása a nemzeti elitek kooptálásával, ami a G-24 fórumán 

keresztül történt. 

A G-24 szerepet játszott a következő, a nemzetközi pénzügyi válságról 
szóló esettanulmányban is. 

Az új fizetésképtelenségi törvények központi szerepet játszottak egy 
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messzemenő, eredetileg heterodox reformelképzelés 

megakadályozásában. A fizetésképtelenség 
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A tőkemozgások liberalizációját rögzítő módosításhoz hasonlóan a 

fizetésképtelenségi törvény is megbukott reformintézkedésként. A 

fizetésképtelenségi jogi megközelítés eredete azonban heterodox volt, 

mivel a magánszektor válságmegoldásokba való rendszeres 

bevonásának (Private Sector Involvement, PSI) alapvető igénye a 

monetáris kapcsolatok, ebben az esetben a hitelező-adóstárs kapcsolatok 

legalizálásának és ezáltal újraszabályozásának felelt meg. A PSI lett az 

institucionalisták központi reformelképzelése, hogy az IMF-nek 

nagyobb autonómiát adjanak vissza a végső hitelezői funkciójának 

szabályozásával. Köhler alatt az IMF kidolgozta az államadósság-

átütemezési mechanizmust (Sovereign Debt Restructuring Mechanism, 

SDRM), amely egy általános törvényi megközelítés volt a magánszektor 

bevonására az országok fizetésképtelenségeibe, és súlyosan beavatkozott 

egyrészt a hitelező-adóstárs viszony status quójába, másrészt az IMF és 

a nemzetközi pénzügyi közösség kapcsolatába (bail-out). A piaci 

szereplők, de a laissez-fairerek sikeres ellenállása is világossá tette az 

IMF-en belüli hatalmi viszonyokat, amelyeket a továbbiakban a 

diskurzuselmélet segítségével nyomon követhetünk. 
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V. A reformkezdeményezés kudarca egy  

nemzetközi fizetésképtelenségi jog  

 
 

 

Amikor Anne Krueger, Horst Köhler első vezérigazgató-helyettese 2001. 

november elején bemutatta az államadósság-átütemezési mechanizmust 

(SDRM), azt "dobpergésnek" tekintették (Dieter 2002). Az SDRM az 

IMF koncepciója volt az államadósság rendezett átütemezésére, ezért az 

államok fizetésképtelenségi rendjének is nevezték. E mechanizmus 

központi eleme az adós-hitelező viszony szabályozása volt válság és 

fenyegető fizetésképtelenség esetén. Eddig nem volt megfelelő 

szabályozás a nemzetközi színtéren, és az SDRM kísérletet tett arra, 

hogy ezt a jogi hiányosságot pótolja. A nemzeti jogi szférában az adós 

fizetésképtelenség fenyegető veszélye esetén fizetésképtelenségi 

bírósághoz fordul, és szükség esetén fizetésképtelenségi kérelmet nyújt 

be. Ezt követően a csődgondnok gondoskodik a csődvagyon 

felszámolásáról. Egy ilyen lépés azonban nem lehetséges az államok 

számára, mivel a) a nemzetközi területen nincsenek nemzetközi 

fizetésképtelenségi szabályok, és b) egy szuverén államot nem lehet 

felszámolni. 

Az ilyen államadósság-átütemezési tárgyalások eddigi gyakorlata 

ezért az adósságok egyéni joghatósága abban az adott joghatóságban 

volt, ahol az adósságok keletkeztek. Ez az adósok és a hitelezők közötti 

elhúzódó konfrontációhoz vezetett, ami egyrészt magas költségeket 

okozott, másrészt a bizalomvesztés miatt hosszú időre elzárta az adósok 

hozzáférését a nemzetközi tőkepiacokhoz. Az 1990-es években 

különösen az IMF-hiteleket egyre inkább a külső adósságszolgálatra 

használták fel (bail-out), ami helyreállította a tőkepiacokhoz való 

hozzáférést, és várhatóan katalizáló hatást gyakorolt a tőkeáramlásra. 

Miután az "institu- 
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Köhler és Krueger központi megközelítése az volt, hogy a 

magánszektornak az SDRM-en keresztül történő bevonásával 

megszakítsák a mentőcsomagok erkölcsi kockázatának kapcsolatát. 

Végül az alap fő befizetői bírálták az állami pénzek magánhitelezők 

javára történő újraelosztó hatását. 

A fizetésképtelenségi jogi megközelítés volt a legmesszebbmenő és 

legvitatottabb reformkezdeményezés az IMF reformdiskurzusában, 

mivel a magánszektor bevonása (PSI) jelentős eltérést jelentett az Alap 

korábbi válságkezelési gyakorlatától, és ezért ellenállásba ütközött a 

mentőcsomagok korábbi kedvezményezettjeinek, a nemzetközi pénzügyi 

közösségnek a részéről. A piaci szereplők ragaszkodtak a status quo 

fenntartásához, azaz az államadósság átütemezéséről szóló 

megállapodások ad hoc és kétoldalú alapon történő tárgyalásokhoz vagy 

az IMF-hitelek igénybevételéhez. A globalizáció kritikusai, akik már az 

1980-as évek elején kidolgozták a PSI koncepcióját, bírálták Krueger 

SDRM-jét, mivel az túlságosan erősen a hitelezők érdekei felé 

orientálódott, ezért "tisztességes és átlátható választottbírósági eljárást" 

(FTAP) követeltek. Az amerikai pénzügyminisztérium inkább a 

pénzügyi közösség álláspontját követte, és az egyes államkötvényekbe 

foglalandó kollektív fellépési záradékok (Collective Action Clauses, 

CAC) formájában egy szerződéses ad hoc adósságátütemezési 

megközelítést dolgozott ki. Az IMF megközelítése az SDRM 

formájában a diskurzus során egyre inkább a kontraktualista 

elképzelések irányába változott, ami az ebben a diskurzusban kialakult 

sajátos hatalmi viszonyoknak köszönhető, és egyben magyarázza annak 

dinamikáját. 

Olyan reformdiskurzus alakult ki, amely korábban soha nem létezett. 

Az IMF megközelítése egy új típusú adósságprobléma megoldására 

irányult, amelyet csak a globális pénzügyek összefüggésében lehetett 

megérteni: Míg az 1980-as években a nemzetközi adósság nagyrészt 

banki hitelek formájában létezett, és ezeket a latin-amerikai 

adósságválságot követően a londoni klubban összehangoltan 

újratárgyalták, addig az 1990-es években ez már nem volt lehetséges, 

mivel az adósságprofil alapvetően megváltozott. A globális 

finanszírozás során az államok elsősorban kötvények útján vettek fel 

hitelt a nemzetközi tőkepiacokon. Ezzel együtt járt az ország hitelezői 

struktúrájának decentralizálódása, heterogenizálódása és 

anonimizálódása, ami válság esetén sokkal nehezebbé tette az adósság 

átütemezését (mint például Argentína esetében). Az SDRM-javaslat 

többek között ezt a koordinációs problémát kezelte azáltal, hogy a 

hitelezők minőségi többségi döntéseire vonatkozó szabályokat állapított 

meg, így a következők szerint 
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a szerkezetátalakításhoz már nem volt szükség az összes hitelező 

hozzájárulására, mint korábban (a kollektív döntéshozatali képesség 

megteremtése volt a CAC-k célja is). Az SDRM-javaslat a követelések 

leírásának lehetőségét is kereste, amiben alapvetően különbözött a 

pénzügyi közösség és a laissez-fairerek megközelítésétől. 

A nemzetközi adósságkérdés legalizálása a washingtoni 

konszenzustól való minőségi eltérésnek felelt meg, ezért fel kell tenni a 

kérdést, hogy miként jöhetett létre az IMF reformszemlélete, és hogy a 

széles körű támogatás ellenére miért bukott meg végül. E politikai 

folyamat elemzése három lépésben történik: Először a nemzetközi 

fizetésképtelenségi jog létrehozására vonatkozó, az 1980-as évekből 

származó elképzeléseket és megközelítéseket tárgyaljuk, mivel ezek 

voltak az SDRM szellemi előfutárai. Ezután az SDRM 2001. novemberi 

elindításáig tartó politikai diskurzust mutatjuk be azzal a céllal, hogy 

azonosítsuk az SDRM előfutárait, illetve a vele versengő 

megközelítéseket, beleértve a paradigmákat is. A harmadik lépésben az 

SDRM-diskurzust követjük nyomon és elemezzük annak különböző 

fejlődési szakaszaiban. Az SDRM-et a 2001 telén készült első 

változattól a reformprojekt 2003 tavaszi konferencián történő leállításáig 

többször is átdolgozták (SDRM1,23 ) und- a különböző változatok és a 

versengő megközelítések jellemzőit áttekintő táblázatot tartalmaz az 

összefoglaló, amely a szereplők diskurzusstratégiáit is elemzi. 

 

 
1. Tudományos diskurzus  

 
A történelmi kontextus, amelyben az államcsőd kérdését először 

megvitatták, Latin-Amerika adósságproblémája volt. Az 1970-es évek 

végén a kérdés tudományos viták tárgyává vált. Az 1980-as években az 

UNC-TAD politikai formába öntötte a megfontolásokat, és az 

elképzelést a reform heterodox megközelítéseként mutatta be. Az 1990-

es évek közepén az ötletet Jeffrey Sachs politizálta, válaszul az IMF 

mexikói válságban játszott szerepére.1 

 

1 Adam Smith már a kora újkorban kiállt a nemzetközi fizetésképtelenségi 

jog mellett, mivel a fizetésképtelenség kimondásában látta a "legkevésbé 

megalázó" utat mind az adós állam, mind a túladósodott egyén számára: 

"Amikor szükségessé válik, hogy egy állam csődöt jelentsen, ugyanúgy, 

mint amikor egy egyén számára válik szükségessé, hogy ezt tegye, a 

tisztességes, nyílt és bevallott csőd mindig 
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1.1 Korai analógiák az amerikai fizetésképtelenségi joggal 

 
Az 1970-es évek második felében Göran Ohlin (1976) volt az egyik első 

elméletíró, aki a nemzetközi fizetésképtelenségi jog fejlődési szempontú 

indokolását dolgozta ki (vö. Rogoff/Zettel- meyer 2002: 4). Véleménye 

szerint a fejlesztési finanszírozás és a megfelelő tőkeáramlás 

megteremtése érdekében nemzetközi fizetésképtelenségi jogot kell 

létrehozni: "A fejlesztési finanszírozásnak szüksége van valami 

olyasmire, mint a "tisztességes csőd" intézménye". (Ohlin 1976: 220) 

Így már korán foglalkozott azokkal az összefüggésekkel, amelyeket 

aztán az UNCTAD az 1980-as években átvett, nevezetesen a 

reménytelen adóssághelyzetnek a fejlődésre gyakorolt negatív hatásaival 

a hatékonyság szempontjából. Erre építve a következő években további 

megfontolások születtek, amelyek elsősorban a nemzeti 

fizetésképtelenségi szabályokkal való analógia megteremtésére 

törekedtek. A hivatkozott jogi szöveg mindig az Egyesült Államok 

csődtörvénykönyve volt, és benne a 9. és 11. cikk (9. és 11. fejezet). A 

fizetésképtelenségről szóló cikk a helyi hatóságok, a 11. cikk pedig a 

társaságok eljárását szabályozta.92 

Az amerikai fizetésképtelenségi jog első analógiáiban azonban még 
mindig voltak 

A hangsúly az adósságátütemezésre és -könnyítésre helyeződött, szintén 

fejlesztési szempontból és a latin-amerikai adósságválsággal 

összefüggésben. Christopher Oechsli például az 1980-as évek elején azt 

írta, hogy az 1978-as amerikai csődtörvény 11. cikkében a bajba jutott 

vállalatok számára előírt eljárások egy része a legkevésbé fejlett 

országok (LDC-k) adósságainak újratárgyalására is alkalmas (Oechsli 

1981: 354). Az IMF szerepe az lehetne, hogy figyelemmel kísérje ezt a 

folyamatot. Biztosítania kell, hogy a szerkezetátalakítási tárgyalások 

lerövidüljenek és biztonságos jogi keretek között folyjanak. Végső soron 

ennek a keretnek a hiánya az adós számára hátrányos lenne (ibid.: 329). 

A megfelelő nemzetközi keretnek kötelező jelleggel be kellene vonnia a 

tárgyalásokba az összes jelentős állami és magánhitelezőt. Oechsli 

azonban nem foglalkozott kifejezetten a kollektív 
 

az az intézkedés, amely a legkevésbé tisztességtelen az adósra nézve, és a 

legkevésbé káros a szerkesztőre nézve". (Smith 1776: 564f.) 

2 Az amerikai fizetésképtelenségi jogra való hivatkozás már az 1980-as 

évek elején elhangzott, és ez az analógia a vizsgált időszak 

reformdiskurzusában is fontos szerepet játszott. Végül az a tény, hogy a 

legtöbb piacgazdaságban nemzeti szinten létezik ilyen mechanizmus, 

kiélezte az ötlet eredetének heterodox kontextusát. 



NEMZETKÖZI FIZETÉSKÉPTELENSÉGI 

JOG 

213 

 

 

 

Az SDRM nem a kollektív cselekvés problémáiról vagy a decentralizált 

adósságátütemezéssel kapcsolatos ingyenélőkről szólt, hanem inkább 

egy megbízható menetrend és kommunikációs csatornák létrehozására 

összpontosított. Az adósok, magán- és állami hitelezők bevonására 

irányuló megközelítése azonban implicit módon az erkölcsi kockázat 

problémáját célozta, és ezzel már korán megelőlegezte a fenntartható 

fejlődési menedzsment számos központi elemét (vö. még Bulow/Rogoff 

1988). 

A latin-amerikai adósságválság kiéleződésével az elképzelés egyre 

gyakrabban került szóba (vö. Suratgar 1984; Williamson 1985). 

Fontolóra vették egy nemzetközi 11. fejezet létrehozását, amelynek során 

tőkeellenőrzést is kilátásba helyeztek, amely a kifizetések azonnali 

leállítását szankcionálná (ún. standstill-szabály).3 John Williamson 

1985-ben egy "kvázi bírósági mechanizmust [...] propagált, amely 

megpróbálja működőképessé tenni a fizetésképtelenség és a 

fizetésképtelenség közötti különbséget", ugyanakkor csak 

fizetésképtelenség esetén írja elő az adósságcsökkentést. 

Ezzel összefüggésben Jeffrey Sachs fontos tanulmányt tett közzé a 

nemzetközi adósságkapcsolatok elméleti aspektusairól. Elmélete szerint 

a kollektív cselekvés problémája, a hitelezői pánik és az ingyen lovaglás. 

Álláspontja szerint racionális, ha egy egyéni hitelező követeli és szükség 

esetén beperli követeléseit a túlzottan eladósodott állammal szemben, 

"még akkor is, ha ez olyan mértékben károsítja az adós gazdasági 

teljesítményét, hogy a hitelezők kollektíven szenvednek" (Sachs 1986: 

418). Az ilyen magatartás megelőzése a fizetésképtelenségi 

mechanizmus központi feladata, amely korlátozza az egyes hitelezők 

lehetőségeit arra, hogy a hitelezői kollektíva érdekei ellen cselekedjenek. 

"Sajnos az országok nem tudnak 11. fejezet szerinti védelmet kérni." 

(Ibid.) Míg Sachs tehát erősen a hatékonysági szempontokra koncentrált, 

és az egyéni és kollektív cselekvési racionalitásokat játszotta ki egymás 

ellen, addig az UNCTAD (1986) és a bécsi közgazdász Kunibert Raffer 

(1986), aki a globalizációkritikusok szakértője volt (vö. interjú NGO 

[2]), inkább a fejlődő országok és a "méltányosság" kérdései felől 

elméletileg vizsgálta ezt a szempontot. 

 

 

3 A közszféra információi között számos kifejezést használtak a 

felfüggesztés szinonimájaként, beleértve a peres eljárás felfüggesztését, 

az automatikus felfüggesztést, az eredeti felfüggesztést. A német fordítás 

általában "Zahlungsmoratorium", de előfordul a "Zahlungsstopp" vagy a 

"Zahlungseinstellung" kifejezés is. A pernyugvás azt is jelenti, hogy a 

hitelezők keresetindítási joga ebben az időszakban felfüggesztésre kerül. 
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Az 1980-as évek vége felé Benjamin Cohen (1989a/b) volt az, aki a 

11. globális fejezetre vonatkozó javaslatot terjesztett elő, Oechslitől vett 

példát, de egy fontos lépéssel túl is lépett rajta, mivel egy új Nemzetközi 

Adósságátütemezési Ügynökséget (IDRA) irányzott elő. Ideális esetben 

ez egy új és független szervezet létrehozását jelentette, amely biztosítja a 

semlegességet a választottbírósági ügyekben. Kezdetben azonban az 

IMF-nek is képesnek kellene lennie arra, hogy ezt a feladatot átvegye 

(vö. Cohen 1989b). Az IDRA-nak kényszerítő hatalommal kellett 

rendelkeznie, mivel "patthelyzet" esetén rendelkezhetett volna a 

szerkezetátalakítási rendelkezésekről, és megakadályozhatta volna az 

ingyenélést: "[...][D]issenting creditors may be obliged to accept terms 

agreed by a qualified majority, if IDRA decides the proposed settlement 

to be 'fair and equitable'". (Ibid.: 33) Ez a javaslat többek között John 

Williamson kritikáját váltotta ki. Nem volt szükség IDRA-ra, hanem 

elegendő volt a szerződési jog szerinti ad hoc megközelítés (1992: 

94f.).4 Így már a kilencvenes évek elején tudományos szinten 

körvonalazódtak a későbbi SDRM körüli diskurzus dimenziói. 

A korábbi koncepciók heterodox kritikája mindenekelőtt a 

amelyet Kunibert Raffer (1990) dolgozott ki. Elsősorban az amerikai 

csődtörvénykönyv 9. fejezetén alapult. A 9. cikk az Egyesült 

Államokban a helyi hatóságok nemzeti fizetésképtelenségi kódexe. 

Cohenhez hasonlóan egy új intézmény létrehozásáról rendelkezett egy 

független választottbíróság ("semleges választottbíróság") formájában, 

amelynek meg kell felelnie a nemzeti modellnek. Az IMF (vagy a 

Világbank) egyáltalán nem volt alkalmas erre a feladatra, mivel a 

hitelező államok domináltak bennük, és így nem tudtak független 

választottbíróságként eljárni. A hitelezők képviselőiként azonban 

tárgyalási pozíciót foglalhatnak el. Raffer javaslatának másik központi 

újítása az volt, hogy az adott adós ország civil társadalmát is bevonja a 

tárgyalási folyamatba. A 9. fejezet és nem a 11. fejezet igénybevételét 

azzal a különleges státusszal magyarázták, amelyet a területi 

hatóságoknak és így a szuverén adósoknak is meg kell adni. 

 

 

 

4 Javaslata az volt, hogy határozzanak meg olyan kritériumokat, amelyek 

alapján a túlzott eladósodottsági helyzeteket öneladósodásra és 

adósságeladósodásra lehetne osztani; csak az utóbbi esetben kellene az 

adósságokat az átszervezés keretében elengedni. Az ilyen kritériumok 

révén az adós országokat "felelősségteljes magatartásra" kell rávenni 

(Williamson 1992: 94). 
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1.2 Jeffrey Sachs beszéde a mexikói válság nyomán 

 
A kilencvenes évek közepén a mexikói válság nyomán a diskurzus 

minőségileg változni kezdett, mivel egyre inkább az IMF került a 

középpontba. Ennek oka a mexikói válságban játszott szerepe volt (lásd 

a II. fejezetet). Jeffrey Sachs 1995. április 20-án nagy hatású beszédet 

tartott az IMF válságkezdeményezésére válaszul, amelyre aztán a 

diskurzus minden résztvevője hivatkozott (helyeslően vagy 

helytelenítően). Ebben foglalkozott az IMF jövőbeli szerepével, 

valamint azzal a kérdéssel, hogy az Alap átveheti-e és milyen feltételek 

mellett a végső hitelezői funkciót. Az IMF rendszerszintű kritikájára 

építve Sachs azt javasolta, hogy az IMF szerepét a nemzetközi 

csődbíróság és a végső menedéket nyújtó nemzetközi hitelező szerepe 

között egyensúlyozzák át: "Az IMF gyakorlatát úgy kellene átszervezni, 

hogy az IMF sokkal inkább nemzetközi csődbíróságként, és sokkal 

kevésbé a tagországok végső menedéket nyújtó hitelezőjeként játsszon 

szerepet. (Sachs 1995: 14) Az IMF-nek LLR-ként kellene tovább 

léteznie, de a magánszektort egy fizetésképtelenségi szabályozáson 

keresztül szisztematikusan be kellene vonni a finanszírozásba (ibid.: 

15f.). Egyértelműen kiállt az államcsőd iránti kérelmek nemzetközi jogi 

kerete mellett, amely a nemzeti szabályozások mintájára épülne: 

 
"Akárcsak a hazai pénzügyi piacokon, a piaci kudarcok és az instabilitás 

leküzdéséhez is nemzetközi jogra van szükség. Az IMF-nek központi szerepe 

van a hatékony nemzetközi monetáris és pénzügyi rendszer előmozdítását 

célzó nemzetközi jogi megállapodások kialakításában." (Ibid.: 15) 

 
Sachs azzal érvelt, hogy a cselekvés egyéni racionalitása 

fizetésképtelenség esetén szisztematikusan megzavarja a 

szerkezetátalakítási folyamatot - kollektív cselekvési problémák 

merülnek fel, amelyek a szabályozatlan vállalati fizetésképtelenséghez 

hasonlíthatók. Az adósságátütemezés három szakasza különösen 

érzékeny erre (ibid.: 7ff.): 

1. A fizetésképtelenségi ügy általában "hitelezői fogóversenyhez" 

vezet, amelyben minden hitelező azt a célt követeli, hogy a fennálló 

kölcsönt követelje. Ez az egyénileg racionális magatartás gyorsan az 

adós felszámolásához vezet. 

2. Magában a szerkezetátalakítási szakaszban a vállalatnak gyakran 

friss tőkére ("friss hitelekre") van szüksége a nyereséges területek 

és/vagy az alapvető műveletek fenntartásához. A régi adósságok 

("nem teljesítő hitelek") terhe miatt fennáll a hitelek 

nemteljesítésének kockázata. 
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Ez azonban nem ösztönzi a hitelezőket új hitelek nyújtására, ha nincs 

garancia arra, hogy az új hitelek prioritást élveznek. 

3. A mérlegkiigazítás során, amelynek során a fizetőképesség 

helyreállítása érdekében le kell írni vagy át kell ütemezni az 

adósságokat, ismét felmerül a kollektív cselekvés problémája, mivel 

minden hitelező megpróbálja a megfelelő engedményeket más 

hitelezőkre hárítani. 

 
Sachs szerint e problémák megelőzése érdekében célzott szabályozói 

beavatkozásra volt szükség ebben a folyamatban. Egy "automatikus 

felfüggesztési rendelkezést" sürgetett, amely garantálná, hogy a 

hitelezők nem tudnák behajtani a tartozást a fizetésképtelenségi eljárás 

megindítása előtt. Ez a rendelkezés addig maradna érvényben, amíg a 

"reorganizációs terv" hatályba nem lép - ezt vagy a hitelezői csoportok 

egyetértésével kell elfogadni, vagy a fizetésképtelenségi bíróság 

végzésével kell hatályba léptetni ("cramdown"). Ezenkívül a működési 

költségekhez szükséges tőkeellátást biztosítani kell ("tulajdonosi 

finanszírozás"). A fizetésképtelenségi bíróságnak - az amerikai 

csődtörvénykönyv 9. cikkének 940. §-ával összhangban - nem szabadna 

beavatkoznia az adós ország politikai viszonyaiba, illetve szerzett 

jogaiba és bevételi forrásaiba: "Az alapvető feladat az állam rendezett és 

szükséges működésének fenntartása. (Ibid.: 10) 

Sachs megközelítése lett a központi tudományos be- 

Ez volt a kiindulópontja az IMF-en belüli SDRM kialakításának. Az 

Alap eredetileg azért hivatkozott rá, mert lehetőséget látott arra, hogy 

egyrészt saját szerepét rendszerszintűen kibővítse azáltal, hogy egy ilyen 

fizetésképtelenségi mechanizmust a nemzetközi jog szerinti 

alapokmányában rögzít, másrészt pedig hogy hatástalanítsa az erkölcsi 

kockázat problémáját. Az Alap véleménye szerint az alapokmányok 

bővítése azért válna szükségessé, mert lehetővé kellene tenni, hogy az 

Alap kezdeményezhesse egy ország fizetési leállítását (standstill).5 Az a 

tény, hogy egy neves ortodox közgazdász egyértelműen a 

 

5 Az SDRM-et ezért jogszabályi megközelítésnek is nevezték, mivel azt a 

megállapodás módosításaként kívánták rögzíteni. A meghosszabbítandó 

cikk a következő volt: Art. VIII. szakasz 2. b) pont - a következő 

szövegezéssel: "Azok a devizaváltási szerződések, amelyek bármely tag 

pénznemét érintik, és amelyek ellentétesek az adott tagnak az e 

megállapodással összhangban fenntartott vagy bevezetett 

devizaellenőrzési szabályaival, nem érvényesíthetők bármely tag 

területén.". Ezen túlmenően a tagok közös megegyezéssel 

együttműködhetnek olyan intézkedésekben, amelyek célja, hogy 

bármelyik tag árfolyam-ellenőrzési szabályozásait hatékonyabbá tegyék, 

feltéve, hogy ezek az intézkedések és szabályozások összhangban vannak 

a Megállapodással.". (A megállapodás cikke, Cikk. VIII. szakasz 2. b) 
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Az a tény, hogy az Európai Bizottság a magánszektor bevonására 

szólított fel a válság megoldása érdekében egy fizetésképtelenségi 

mechanizmus révén, széles körű médiavisszhangot váltott ki, és jelentős 

hatással volt a diskurzusra: 

 
"Míg a korábbi javaslatok nem váltottak ki nagy visszhangot, az 1995 közepe 

után megjelent irodalom gyakorlatilag az összes Sachsot tárgyalja. Bár 

hivatalosan soha nem adták ki, Sachs előadása valószínűleg többet tett a 

nemzetközi csőd gondolatának népszerűsítéséért, mint az őt megelőző összes 

irodalom." (Rogoff/Zettel- meyer 2002: 12) 

 
Különösen szembetűnő volt az 1995. júniusi halifaxi G7-csúcstalálkozón 

elmondott beszédének hatása, ahol megközelítését megvitatták, és egyes 

esetekben nagy tetszést aratott (vö. Kenen 2001: 4). A pozitív válasz az 

ő hatékonyságelméletileg motivált válságmegoldásának köszönhető, 

amelynek hátterében az erkölcsi kockázat elkerülése állt, ugyanakkor a 

hitelező országoknak az IMF részvényeseként és befizetőjeként 

jelentkező költségeinek csökkentése. Ebben a tekintetben az IMF 

formájában a fizetésképtelenségi bíróság gondolata lett az 

intézményesült reformok megközelítésének központi eleme. 

Ugyanakkor a globalizáció kritikusai és a pénzügyi piacok stabilizátorai 

megpróbálták a diskurzust erőteljesebben egy független 

választottbíróság létrehozása felé terelni az UNCTAD és a Raffer-féle 

megközelítés alapján. A Sachs-féle megközelítés azonban már nagyon 

messzemenő volt, mivel a hitelező-adóstárs kapcsolatok egyértelmű 

legalizálását biztosította, amelyben az IMF játszotta a központi szerepet. 

A kritikusok diszkurzív mozgástere tehát kezdettől fogva rendkívül 

korlátozott volt. Mivel az institucionalisták felvállalták ezt az eredetileg 

heterodox gondolatot, a kritikusok kezdettől fogva ortodoxok voltak, és 

így nagyrészt semlegesítették őket. 

 

 
2. Poli t ikai  diskurzus  

 
A Sachs-beszédet követően a nagy ipari országok központi bankárainak 

csoportja, a G-10 megpróbálta felkarolni a kérdést, és eltávolodott Sachs 

javaslatától, amely békéltető megközelítést célzott, és így közelebb állt a 

piaci szereplők elképzeléseihez. Ez új dinamikát adott a diskurzusnak, 

amelyet az ázsiai válság, a washingtoni vezetőváltások és más válságok 

is tápláltak. A G-10 munkacsoporton keresztül a fizetésképtelenségi jog 

kérdése bekerült a politikai reformdiskurzusba, amelyet ebben a 

szakaszban elemzünk. Lényegében a diskurzus a következők között 

ingadozott 
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Az IMF SDRM-jét 2001 novemberében Anne Krueger indította el az 

IMF reformmegközelítéseként. 

 

2.1 A kontraktualizmus piaci alapú megközelítései 

 
Az újonnan létrehozott G-10 munkacsoport célja nem az 

adósságviszonyok általános legalizálása volt, hanem a kollektív 

cselekvési záradékok (CAC) úgynevezett szerződéses megközelítésének 

előmozdítása. A G-10 munkacsoport megközelítését a "Rey-jelentésben" 

tették közzé, amely jelentős volt a diskurzus szempontjából (G-10 

1996).6 A jelentés azért volt jelentős, mert ez volt az első hivatalos 

dokumentum, amely nemzetközi szinten kollektív cselekvési záradékokat 

javasolt, azaz a strukturális hitelezői koordináció problémájának 

megoldását egyedi kötvényeszközök alkalmazásával. Ez a megközelítés 

"piacvezérelt folyamat" néven vált ismertté: A jelentés alapvető ajánlása 

az volt, hogy ne kérdőjelezzék meg az adós szerződés teljesítési 

kötelezettségét, és őrizzék meg a piaci fegyelmet (ibid.: 2. §). E 

tekintetben a Rey-jelentés nem jelentett jelentős eltérést az 

adósságátütemezés korábbi gyakorlatától - elvégre a CAC-k már eddig is 

standard eszköznek számítottak egyes kötvénypiacokon (beleértve a 

fontos londoni piacot is). A Rey-jelentés emellett a párizsi és londoni 

klubok formájában létező adósságátütemezési mechanizmusokat 

támogatta, bár a decentralizált kötvényadósság problémájával 

kapcsolatban cselekvési igényt állapított meg (ibid.: 10. §). 

A jelentés alapvető ajánlásai a következők voltak: a gróf... 

A kormánynak biztosítania kell, hogy a hitelnyújtás felfüggesztése (azaz 

a moratóriumok/leállások) csak átmeneti jellegű legyen, és csak 

kivételes helyzetekben kerüljön rá sor. Ezenkívül sem az adós országot, 

sem a hitelezőket nem szabad megvédeni a válság kedvezőtlen pénzügyi 

következményeitől; a megfelelő hitelkockázat meghatározását továbbra 

is a piacokra kell bízni. Ezenkívül egyetlen adósságtípus sem 

mentesülhet az átstrukturálás alól. A jelentés szerint a nemzetközi 

fizetésképtelenségi eljárások vagy más hivatalos megállapodások nem 

jelentenek életképes megoldást az államadósságok likviditási 

válságainak kezelésére. A tényleges 

 

6 Nevét Jean-Jacques Rey belga jegybankárról, a G10 munkacsoport 

elnökéről kapta. A G-10-ek "jelentős befolyással" bírtak ebben a vitában, 

és magas szintű testületként már korán - "nemzetközi szinten először" - 

javaslatot tettek a CAC-okra (interjú a Deut- sche Bundesbankkal [1]). 
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A problémák megoldását inkább a feltörekvő országok pénzügyi 

rendszereinek megerősítésében látták. Addig is az IMF-nek ki kellene 

terjesztenie a hátralékos hitelezési gyakorlatát a kötvényekre is. A 

hátralékos hitelezés az IMF azon gyakorlatát írta le, hogy akkor is 

hitelezett egy országnak, ha az országnak kintlévőségei voltak.7 

A Rey-jelentés elsősorban az államadósság és nem a magánadósság 

kérdésével foglalkozott, így a tőkeáramlás és a tőkepiacokhoz való 

hozzáférés fenntartása volt a prioritás. A jelentés elsősorban a 

koordinációs problémára összpontosított; az olyan kérdések, mint az 

erkölcsi kockázat és a szerkezetátalakítási folyamat megzavarása az ún. 

szélhámos hitelezők által, nem kerültek előtérbe - ez alatt olyan egyéni 

("szélhámos") hitelezőket értettek, akik perekkel megzavarták a 

szerkezetátalakítási folyamatot. Ebben a tekintetben a jelentés csak a 

politikai diskurzus kezdete volt. 

A Rey-jelentés feltűnően szorosan a magánpiaci szereplők 

elképzeléseihez igazodott. A jelentést megelőzően a Rey-csoport 

megbízásából felmérést végeztek a piaci szereplők körében, így a 

jelentés szövegezése nagymértékben tükrözte az ő elképzeléseiket. "A 

G-10 jelentés következtetései figyelemre méltóan összhangban voltak a 

felmérésben kifejtett nézetekkel" - írta Lex Rieffel, a nemzetközi 

pénzügyi közösség szakértője (2003: 222). Az elrendelt fizetési 

befagyasztás gondolata azonban ellenállásukba ütközött, mivel a 

standstill-szabályok alkalmazását az intézményi innovációk de facto 

helyettesítőjének tekintették, amelyek válság esetén erősebb tárgyalási 

pozíciót biztosítanának az adósoknak (ibid.: 223f.). A piaci szereplők 

különösen ellenségesen viszonyultak az IMF-hitelezés hátralékba való 

kiterjesztésének gondolatához: ez "fenntartás nélküli ajánlás" volt (ibid.: 

224). Az éles reakció oka az volt, hogy az IMF további hitelnyújtásra az 

ország fizetési nehézségeitől függetlenül nem lenne lehetőség. 

 

7 A latin-amerikai adósságválság kirobbanásáig nem volt az IMF 

gyakorlata, hogy olyan országnak adjon hitelt, amelynek 

magánhitelezőkkel szemben fennálló hiteltartozása (hátraléka) volt. Az 

IMF-hitelt elhalasztották mindaddig, amíg nem született tényleges vagy 

előrelátható megállapodás a hátralékok visszafizetésére. Az 

adósságválság megoldására törekedve az IMF enyhített ezen az elven, és 

kivételes esetekben vállalta a hátralékos hitelezést. Az az ország, amely 

nem jutott megállapodásra magánhitelezőivel, és így kintlévőségeket 

halmozott fel, továbbra is kaphatott finanszírozást az IMF-től. Ez volt a 

helyzet, ha a kiigazítási program végrehajtásához elengedhetetlennek 

tartották, és ha az ország erőfeszítéseket tett, hogy megállapodásra jusson 

magánhitelezőivel (vö. Kenen 2001: 90). 
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az IMF és a magánhitelezők között, javíthatta volna az adós tárgyalási 

pozícióját. Végül pedig az ilyen kölcsönöket általában nem lehetett 

adósságtörlesztésre fordítani, hanem egy hosszabb távú feltételrendszeri 

program részét képezték: "Az IMF által nyújtott pénzügyi támogatás 

jelentősen javíthatja az adós tárgyalási pozícióját". (G-10 1996: 23) 

A politikai folyamat - a Rey-jelentésre építve - folytatódott. 

"feltűnően lassú", ahogy Peter Kenen megállapította (2001: 90). Az 

1996-os lyoni G-7 csúcstalálkozón az ajánlásokat hivatalosan politikai 

programként fogadták el, de csak 1999-ben fogadták el az IMF-ben a 

hátralékos hitelezés kiterjesztésére vonatkozó ajánlást (IMF 1999d). 

Ennek oka elsősorban a Nemzetközi Pénzügyi Intézet ellenállása volt (vö. 

IIF 1996). A Rey-jelentéssel ellentétben az IIF erőteljesebben propagálta 

a válságmegelőzés szempontjait. A tőkemozgási válságok elkerülése 

érdekében az intézet szorosabb párbeszédet javasolt az alapok és a 

pénzügyi közösség között, ami többek között a Nemzetközi Tőkepiaci 

Osztály 2001. márciusi létrehozásában nyilvánult meg (vö. Rieffel 2003: 

226).8 Véleményük szerint az ármechanizmust meg kell hagyni, hogy 

válsághelyzetekben jelzésként és lengéscsillapítóként működjön, és a 

másodlagos piacokon nem szabadna szabályozói beavatkozásra sort 

keríteni. Ezen túlmenően egy új hitelezői csoportot kell létrehozni, mivel 

a London Club a növekvő kötvényadósság miatt már nem tudta ugyanazt 

a szerepet játszani, mint az 1980-as években (vö. IIF 1996). 

A mexikói válságot követő reakciókhoz hasonlóan a 

Az ázsiai válság kitörése után ismét felerősödött a vita a globális 

fizetésképtelenségi szabályokról és a magánszektor bevonásáról a 

válságrendezésbe. A külön erre a célra létrehozott G-22 a kormányzati 

szintű reformmal foglalkozott, és döntő impulzusokkal járult hozzá a 

PSI-témához (a Pénzügyi Stabilitási Fórum nem avatkozott be a PSI-

diskurzusba). A G-22, más néven a "Willard-csoport" 1998 áprilisában 

ülésezett először, az IMF és a Világbank tavaszi konferenciáját 

megelőzően.9 Az államok fóruma három munkacsoportot hozott létre az 

átláthatóság és az elszámoltathatóság, a nemzetközi pénzügyi struktúra 

megerősítése és a válságmegelőzés témakörében. Októberben 

 

8 Az IIF áprilisban1998 az IMF-nek és a Világbanknak írt levelében egy 

ilyen tőkepiaci tanácsadó csoport létrehozását javasolta (vö. Rieffel 

2003: 232, 17. lábjegyzet). 

9 A csoport alakuló ülését a washingtoni Willard Hotelben tartották. Az év 

folyamán a csoport 33 országra nőtt, de 1999-ben ismét 20 országra 

csökkent. 
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1998-ban közzétették a legfontosabb ajánlásokat. Ezek túlmutattak a 

Rey-jelentésen, mivel a CAC-ok szélesebb körű alkalmazását javasolták, 

amelyre a Rey-jelentés óta nem találtak "kísérleti nyulat" ("guinea pig"; 

Rieffel 2003: 230). A G-22 ezért a hangsúlyt a "nevelési erőfeszítésekre" 

(G-22 1998: vi- ii) helyezte a CAC-k használatának előmozdítására. E 

célból az is cél volt, hogy azonosítsák azokat a jó hírű kibocsátókat, akik 

szóba jöhetnek, mivel - ahogy Barry Eichengreen is megállapította - a 

CAC-ok potenciális költségekkel és az "elsőként lépő" problémájával 

járnak. Csak a "befektetési kategóriájú" (azaz viszonylag jó minősítésű) 

hitelfelvevők tudnának jelentős kockázati felár nélkül CAC-kötvényeket 

kibocsátani. Ezek közé sorolta Mexikót, Brazíliát, Dél-Afrikát és Dél-

Koreát (vö. Eichengreen et al. 2003). 

A G-22 munkacsoport a meglévő szanálási megközelítések 

korszerűsítését is javasolta a növekvő kötvényeladósodás hátterében (vö. 

G-22 1998: ix). A hangsúly a "rendezett és együttműködő" 

válságrendezésen volt: "Azokban a szélsőséges esetekben, amikor a 

kifizetések átmeneti felfüggesztése elkerülhetetlen, a tapasztalatok azt 

mutatják, hogy a rendezetlen rendezés ellentétes az adósok, a hitelezők 

és a nemzetközi közösség érdekeivel". (G-22 1998: x; vö. CK) Ez a 

javaslat a piaci szereplők részéről újabb ellenállásba ütközött, mivel a 

Rey-jelentés kiterjesztését jelentette (Rieffel 2003: 231). A G-22 

jelentése előrevetített néhány olyan szempontot, amelyekről már 2001 

novemberében szó esett, amikor az IMF bemutatta a fenntartható 

fejlődési menedzsment megközelítését. 

Az IMF Ideiglenes Bizottsága 1998 tavaszi közleményében felvette 

a PSI-stratégiát, és "hatékonyabb intézkedések" kidolgozásába kezdett a 

magánszektor bevonása érdekében a pénzügyi válságok megoldásába. 

Akkoriban azonban ez még csak arra korlátozódott, hogy "a 

kötvényszerződések olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek 

biztosítják, hogy a kötvénytulajdonosok nemteljesítés esetén 

képviseltetve legyenek az adósság átütemezéséről szóló tárgyalásokon" 

(IMF 1998: 58). Márciusban az IMF tovább bővítette1999 a PSI-vel 

kapcsolatos erőfeszítéseit (vö. IMF 1999e). Ettől kezdve az "önkéntes" 

szerkezetátalakítások kudarcának hátterében a "rendezett" 

adósságátütemezéseket célozta meg. A magánszektort jobban be kell 

vonni a válságok megelőzésébe és kezelésébe, "hogy rendezett 

kiigazítási folyamatot hozzon létre, korlátozza az erkölcsi kockázatot, 

erősítse a piaci fegyelmet, és segítsen a feltörekvő piaci hitelfelvevőknek 

megvédeni magukat a pénzügyi piaci ingadozások és a fertőzési hatások 

ellen" (IMF 1999: 54). Az, hogy a közszféra információinak többoldalú 

jogi keretét milyen mértékben lehet megtalálni, nem volt egyértelmű a 
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A tanács ellentmondásos volt. Az amerikai ügyvezető igazgató 

különösen úgy vélte, hogy nem áll fenn annak a veszélye, hogy a 

kötvénytulajdonosok olyan masszív jogi lépéseket (pereskedés) 

tennének, amelyek ténylegesen veszélyeztetnék egy ország 

szerkezetátalakítási erőfeszítéseit vagy az IMF azon képességét, hogy 

támogassa ezeket az erőfeszítéseket (Interjú IMF [2]). Másrészt félő 

volt, hogy az egyes hitelezők blokkolhatják ezt a folyamatot. Ennek 

többek között a német ügyvezető igazgató adott hangot, aki egy olyan 

mechanizmus létrehozása mellett érvelt, "amely lehetővé tenné - esetleg 

az IMF-megállapodás VIII. cikke 2. szakasza b) pontjának 

módosításával - a kötvénytulajdonosok jogérvényesítésének ideiglenes 

megszakítását" (IMF 1999: 57).10 A magánpiaci szereplők számára ez 

egy 

"vörös ruha" (Rieffel 2003: 234; ford.: CK). 

Az IIF 1998 közepén létrehozta a feltörekvő piacok 

finanszírozásával foglalkozó irányítóbizottságot. A testület az USA, 

Európa, Japán, Lengyelország és Mexikó vezető kereskedelmi és 

befektetési bankjainak igazgatósági tagjaiból állt. Öt munkacsoport 

alakult a feltörekvő piaci pénzügyi válságok, a kockázatelemzés, az 

átláthatóság, a hitelminőség és a tőkemérleg liberalizáció kérdéseinek 

kezelésére, és 1999 közepéig jelentéseket tettek közzé. A bizottság 

elnöke William Rhodes volt, aki a CFR munkacsoportjában is dolgozott, 

valamint Josef Ackermann, a Deutsche Bank későbbi vezérigazgatója. A 

bizottság fő érve az volt, hogy a PSI messzemenő végrehajtása tovább 

fojtaná el a fejlődő és feltörekvő országokba irányuló tőkeáramlást (vö. 

Rieffel 2003: 235f.) - ez az érv húzódott végig a teljes diskurzuson. Az 

IIF ragaszkodott a piaci alapú megközelítéshez a koordinációs 

problémák leküzdése érdekében, de elvben elutasította a fizetési plafon 

bevezetését, mivel "a pereskedéshez való jog alapvető tényező a 

szerződéses kötelezettségek tiszteletben tartásának megőrzésében, amely 

a magánfinanszírozás minden határokon átnyúló áramlásának alapját 

képezi" (idézi: ibid.: 237). Ez a szempont volt a központi vitapont a 

pénzügyi közösség és az institucionalisták, különösen az IMF között. Az 

IMF a CAC-k formájában alkalmazott ad hoc megközelítést 

költségnövelő és ezért elfogadhatatlan eszköznek tartotta. 
 

10 A múltban több vita is folyt a VIII. cikk 2. szakaszának b) pontjáról. Ez 

lehetővé teszi az IMF számára, hogy megakadályozza egy tagország 

bírósága előtt szerzett követelések teljesítését, ha ez aláássa az országnak 

a valutája árfolyamának fenntartására irányuló erőfeszítéseit. Ezt a jogot 

egyszer az 1980-as évek végén vitatták, amikor az IMF a Brady-terv 

nyomán elfogadta a hátralékos hitelnyújtási politikáját, másodszor pedig 

a tőkemérleg liberalizációjának a megállapodásban való rögzítésére 

irányuló erőfeszítések során. 
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megfelelő finanszírozási eszköz a feltörekvő országok számára. A 

pénzügyi közösség és az IMF közötti kapcsolat láthatóan megromlott 

ebben az időszakban.11 Másfelől tudomásul vették az IIF engedményét 

az alapban lévő CAC-k kérdésében (vö. IMF 2001: 31). 

 

2.2 A jogszabályi megközelítés előfutára 

 
Az SDRM formájában a jogszabályi megközelítés kidolgozása akkor 

még nem volt előrelátható, mivel az iparosodott országok kormányai 

egyelőre a szerződéses megközelítést is járható útnak tekintették, amint 

az az 1999-es kölni és a 2000-es fukuokai csúcstalálkozókon világossá 

vált. A magánszektornak a válságmegoldásokba való szisztematikus 

bevonásának kérdése azonban minden esetben kiemelt helyet foglalt el. 

Kölnben az ázsiai válságra válaszul kidolgoztak egy "keretrendszert a 

magánszektor válságkezelésben való részvételére" (G-7 1999a: 1. §). 

Ebben a keretben azonban nem volt konkrét utalás az SDRM-re. 

Ehelyett - a G-22-hez hasonlóan - a válságmegelőzés és -reagálás piaci 

alapú eszközeire helyezték a hangsúlyt (ibid.: 39., 40. §). Kifejezetten 

szorgalmazták a kollektív fellépési záradékok fokozott alkalmazását: 

"Egyetértettünk abban, hogy erőteljesebb erőfeszítéseket kell tenni 

annak érdekében, hogy ösztönözzük a kollektív fellépési záradékok 

használatának kiterjesztését az államadóssági szerződésekben, valamint 

a hitelezők koordinációját és a zavaró jogi lépések bátorítását elősegítő 

rendelkezésekkel együtt". (Ibid.: 42. §) 

A feltörekvő gazdaságok általi elfogadásuk elősegítése érdekében az 
ipar- 

az országok maguk is beépítik a CAC-okat jövőbeli kötvényeikbe (ibid.: 

42. §). 

 

11 Az IIF kifogásolta, hogy az IMF elzárkózik a bankok képviselőivel való 

kapcsolattartástól, és figyelmen kívül hagyja az államadósság-átütemezési 

folyamatok javítására irányuló erőfeszítéseiket: "Az IIF a kormányzásért 

felelős bizottságának tizennyolc hónapja alatt számos találkozót 

szervezett a G-7 és az IMF tisztviselőivel, hogy véleményt cseréljenek 

mind a válságmegelőzésről, mind a válságkezelésről. Ezek közé tartoztak 

a G7-ek több pénzügyminiszter-helyettesével és a G7-ek 

jegybankelnökeivel, valamint az IMF vezérigazgatójával és első 

vezérigazgató-helyettesével folytatott külön megbeszélések. Néhány 

figyelemre méltó kivételtől eltekintve a tisztviselők nem voltak 

hajlandóak részt venni ezeken az üléseken, és nem akartak kollegiális 

vitát folytatni. 2000 augusztusáig nem volt egyetlen olyan alkalom sem, 

amikor a pénzügyi tisztviselők egy csoportja meghívta volna az ipar 

képviselőinek multinacionális csoportját - akár az IIF-hez csatlakoztak, 

akár nem -, hogy részt vegyenek egy informális megbeszélésen ezekről a 

kérdésekről. A lényeg az, hogy a pénzügyi magánszektor kivételes 

erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy konstruktívan hozzájáruljon 
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az államadósság-kezelési folyamat javítását célzó intézkedések 

meghatározásához és végrehajtásához. Nehéz megfejteni, hogy miért 

nem viszonozták ezeket az erőfeszítéseket." (Rieffel 2003: 238) 
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(d)), ami azonban az USA ellenállásába ütközött (vö. Kenen 2001: 

101,20. lábjegyzet). Kanada, Nagy-Britannia és Németország ezt 

követően egyoldalúan cselekedett, és alkalmazta a záradékokat 

adósságinstrumentumaiban (ibid.). A G-7 fórumon belül egyre nagyobb 

volt a disszonancia, ami a laissez-fairerek és az intézményesülők közötti 

(paradigmatikus) szakadék kifejeződése volt. Különösen a 

szociáldemokraták és a Szövetség90/ Zöldek német kormánykoalíciója 

tűnt ki ebben a részleges diskurzusban mind a klin- ton, mind a Bush-

kormányzat ellenfeleként.12 

A kölni csúcstalálkozó egyrészt az adósságkönnyítés 

csúcstalálkozójaként vált ismertté (HIPC-kezdeményezés), másrészt az 

intézményvédők egy másik, a Clinton-kormányzat álláspontjával 

ellentétes ponton is győzedelmeskedtek. Úgy vélték, hogy a 

magánhitelezők felé történő adósságfizetések csökkentése potenciálisan 

javíthat egy ország helyzetén, és megtakaríthat közpénzeket, azaz IMF-

forrásokat: 

 
"Válság esetén a magánszektornak történő nettó adósságkifizetések 

csökkentése potenciálisan hozzájárulhat az ország azonnali finanszírozási 

szükségleteinek kielégítéséhez és a hivatalos szektor által nyújtandó 

finanszírozás csökkentéséhez. Hozzájárulhat továbbá a prudens hitel- és 

befektetési döntések megfelelő ösztönzőinek fenntartásához a jövőben [...]". 

(G-7 1999a: 45. § (c)) 

 
Az institucionalisták így elhagyták a tisztán kontraktualista megközelítés 

szintjét, és megnyitották a diszkurzív teret az egyetemes-jogi 

megközelítés számára az SDRM formájában (vö. ibid.: 47. §). 

Követelték, hogy a magánszektor bevonása a tehermegosztást is 

magában foglalja, és ezért "kivételes esetekben" az adósságtörlesztés 

elsőbbsége felfüggeszthető legyen - nem zárták ki a tőkekorlátozást a 

moratórium részeként, "hogy időt biztosítsanak az or- derikus 

adósságátütemezésre" (ibid.: 50. § h)). 

A miniszterek utasították az IMF-et, hogy az éves találkozóig 

(mindössze három hónappal a csúcstalálkozó után) tisztázza az ezzel 

kapcsolatos jogi és technikai kérdéseket (vö. ibid.: 51. §). Az Alap 

munkatársai azonban nem tudták betartani ezt a határidőt (vö. IMF 

1999f.), ezért a G-7 

 

12 A Német Szövetségi Bank már korán kidolgozta a "New Approaches to 

Private Sector Involvement in the Resolution of International Debt 

Crises" (A magánszektor nemzetközi adósságválságok megoldásában 

való részvételének új megközelítései) című dokumentumot, és a 

standstill lehetőségét részesítette előnyben (Deutsche Bundesbank 1999). 

A magánszektor bevonásának kérdése mind az erkölcsi kockázat, mind a 
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költségek igazságos elosztása szempontjából felmerült (Koch-Weser 

2000). 



A WASHINGTONI KONSZENZUS MEGSZERVEZÉSE 

228 

 

 

 

az intézményesülők továbbra is maguk vitték előre a folyamatot (vö. G-7 

1999b és G-7 2000a). Csak a következő évben folytatták a magánszektor 

bevonását szolgáló működési keret létrehozására irányuló munkát a 

kölni csúcstalálkozó intézményesített irányelveinek megfelelően (vö. 

IMF 2000: 52). Ez a késedelem az IMF élén bekövetkezett változásnak 

(Camdessus-Köhler) és az amerikai kormányváltásnak (Clinton-Bush) 

tudható be. Ennek oka az volt, hogy a kölni csúcstalálkozó 

követelményei nagyrészt összhangban voltak az IMF azon stratégiájával, 

hogy a végső menedék nemzetközi hitelezőjeként lépjen fel. A legtöbb 

ügyvezető igazgató a PSI-t az IMF saját cselekvési és döntéshozatali 

képességének helyreállítását szolgáló központi eszköznek tekintette (vö. 

ibid.: 53). A közszféra információszolgáltatása végrehajtásának kérdése 

azonban még mindig nagyrészt megoldatlan volt.13 Ez az év további 

folyamán sem változott, ami az IMFC áprilisi közleményében (vö. IMF 

2000c: 16. §), valamint a G-7 fukuokai csúcstalálkozóján (vö. G-7 2000: 

18. § b) és d) pont) világossá vált. 

A G-7 fórumon az institucionalisták túlsúlya ellen- 

Ezt karikírozta a pénzügyi közösség stratégiája, amely az egyetemes 

szolvencia megközelítést a feltörekvő piacok magasabb finanszírozási 

költségeivel társította. Ez különösen nyilvánvaló volt a G-20 fórumon, 

amelyet eredetileg az intézményesek azért terveztek, hogy megkerüljék 

az USA dominanciáját a G-7 fórumon (lásd a III. fejezetet). A pénzügyi 

közösség költségekkel kapcsolatos érvelése különösen a G-20 feltörekvő 

gazdaságok figyelmét keltette fel, és megerősítette a laissez-fair-ek 

pozícióját. A G-20 decemberi 1999berlini alakuló ülésén még mindig 

feltűnően hallgatott a PSI kérdéséről (vö. G-20 1999). A montreali 

utóértekezleten a vonatkozó nyilatkozatok már láthatóan a piaci alapú 

megközelítés irányába mutattak. 

sized approach: 

 
"Megbeszéléseink egyértelmű konszenzust mutattak abban, hogy a 

keretrendszert rugalmasan kell alkalmazni, és oly módon, hogy a nemzetközi 

közösség ne vegyen részt túlságosan előíró módon az adósságtárgyalási 

folyamat részleteiben". 

 
 

13 Néhány igazgató megjegyezte, hogy bizonyos körülmények között 

kívánatosak az átmeneti és önkéntes piaci alapú standstill-

megállapodások, hogy minimalizálják az elhúzódó pereskedés 

kockázatát. Más igazgatók úgy vélték, hogy további megfontolásra van 

szükség az IMF Alapokmánya VIII. cikke 2. szakasza b) pontjának 

módosításával kapcsolatos kérdésekben (ez a cikk szabályozza a 

tagországok azon kötelezettségét, hogy elkerüljék a folyó fizetési 

korlátozást, lásd fentebb) (lásd IMF 2000: 53). 
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vagy amely aláássa azt a feltételezést, hogy a hitelfelvevőknek teljes 

mértékben és időben kell teljesíteniük kötelezettségeiket". (G-20 2000: 5; 

CK) 

 
Ez összhangban volt a piaci szereplők stratégiájával, hogy a G-20-at 

választották lobbifórumnak, hogy aláássák a G-7 intézményi túlsúlyát. 

Ez többek között a G-20-ak 2000. augusztus 25-én Torontóban, a 

magánszektor döntéshozóival tartott kerekasztal-beszélgetésén vált 

világossá: A G20-ak közleménye "konstruktív párbeszédként" dicsérte, 

és hangsúlyozta a szerződéses megállapodások előnyeit (vö. ibid.). A 

közlemény visszatérő eleme volt az adós országok kötelezettsége a 

szerződések teljesítésére, ami a pénzügyi közösség diskurzusának 

köszönhető (G-24 interjú [1]). Még akkor is, amikor az IMF hivatalosan 

propagálta az SDRM-et, ez a fórum feltűnően óvatos maradt e 

tekintetben. 

Az IMF jogszabályban rögzített megközelítésének kialakítását 

megelőzték a nagy tüntetések (1999-2001) és az IMF vezetőségének 

változása. Horst Köhlerrel nem szűnt meg hirtelen a korábbi 

megosztottság a PSI-diskurzusban, de a toposz erőteljesebben 

artikulálódott, legalábbis maga az IMF vezetése. A 2000. évi prágai éves 

konferencián Köhler "a magánszektor élénkítését célzó összehangoltabb 

megközelítésekért, beleértve a leállások lehetőségét, mint valóban végső 

megoldást" (Köhler 2000). Mivel ez a megközelítés megnyugtatóan 

hatott az IMF (és a Világbank) elleni tiltakozásokra, Köhler nyomulását 

a pénzügyi közösség még "végső megoldásnak" is tekintette. 

"frissítés". Ez a reakció azzal magyarázható, hogy a piaci szereplők 

akkoriban nem vették komolyan az előretörést, és azt a tüntetések 

lecsillapítását célzó stratégiai nyilatkozatként értelmezték (vö. Rieffel 

2003: 244). 

A 2000. évi események meghatározták az Alap következő évi, 

jogszabályban előírt kezdeményezésének alaphangját. 1999 vége és 

2000 eleje felé kisebb pénzügyi válságok sorozata következett be 

Ecuadorban, Pakisztánban és Ukrajnában, amelyek során az Alap a 

hivatalos támogatás nyújtását attól tette függővé, hogy a 

kötvénytulajdonosok hajlandók-e átstrukturálni követeléseiket (vö. 

Blustein 2001: 385).14 Ezenkívül2000 az Elliot kontra Peru ügyben is 

döntés született ebben az évben. 
 

14 Ecuador nyáron fordult az 1999IMF-hez, miután nyilvánvalóvá váltak a 

Brady-kötvények (amelyek az ország teljes külső államadósságának 

mintegy 45 százalékát tették ki) kiszolgálásának komoly nehézségei. A 

Valutaalap az IMF-hitel nyújtásának feltételeként ragaszkodott a 

magánszektor részvételéhez. Miután a kormánynak nem sikerült 

megállapodnia a Brady-kötvények hitelezőivel a fizetési könnyítésekről, 
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Ecuador szeptember végén úgy döntött, hogy leállítja1999 a 

kamatfizetéseket egy 
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amelyre Anne Krueger kifejezetten utalt, amikor 2001 novemberében 

beszédet mondott az SDRM-ről.15 A 2000 végén Argentínában és 

Törökországban bekövetkezett pénzügyi válságok újból kritikát váltottak 

ki az Alapot illetően, mivel mindkét országot korábban az IMF 

"példaképének" tekintették (vö. International Herald Tribune, 2000. 

dec. 11., 17. o., 2 nemzet tanulsága: az IMF kegyeiben lenni nem 

minden). Különösen a két legutóbbi válság (hasonlóan a 

Az ázsiai válság visszahozta a reformdiskurzust) a közvélemény 

figyelmébe, és az IMF-et nyomás alá helyezte, hogy cselekedjen (vö. 

IMF 2001: 34ff.). Ennek eredményeképpen megkérdőjeleződött az IMF 

egyoldalúan megelőző jellegű fókusza: számos ügyvezető igazgató azzal 

érvelt, hogy a tagok a megelőző intézkedések ellenére néha komoly 

feszültségeknek lehetnek kitéve külső szektorukban (vö. IMF 2001: 36). 

Miközben válság esetén továbbra is ragaszkodnak az önkéntes 

megoldásokhoz, azt is hangsúlyozták, hogy "szükség van a 

magánszektor összehangolt bevonására". 
 

A magánszektor kénytelen volt nem teljesíteni e kötvények egy részét. 

Röviddel ezután a nemteljesítés Ecuador nemzetközi 

kötvénykibocsátásaira is kiterjedt, miután az ilyen kötvényeket a "cross-

default záradékok" miatt esedékessé tették. Pakisztán 1998 nyara óta 

tárgyalt a Párizsi Klubbal egy adósságátütemezési megállapodásról, 

amely viszont előfeltétele volt az IMF további pénzügyi támogatásának. 

Mivel azonban a pakisztáni államnak külföldi kötvényekből is jelentős 

fizetési kötelezettségeket kellett teljesítenie, a Párizsi Klub ragaszkodott 

ahhoz, hogy az állami és magánhitelezőkkel szembeni egyenlő bánásmód 

elvének megfelelően a nemzetközi kibocsátásokat is bevonják az 

adósságrendezésbe. Pakisztán sokáig ellenállt ennek, hogy a lehető 

legkevésbé veszélyeztesse a pénzügyi piacokhoz való későbbi újbóli 

hozzáférését. Ukrajna 1998 ősze óta próbálja az értékpapírosított rövid 

lejáratú adósságot, amelynek kamatfizetését ideiglenesen 

felfüggesztették, hosszabb lejáratra átütemezni, miután a kormány erre 

kötelezettséget vállalt az IMF-fel korábban kötött támogatási 

megállapodásban. A fizetési mérleg előrejelzése alapján az Alap a lejáró 

kötelezettségek 80 százalékának megfelelő magán refinanszírozási 

volument javasolt. A ténylegesen megvalósított adósságátütemezés 

azonban elmaradt ettől, és csak magas kamatfelárak árán volt elérhető 

(vö. Deutsche Bundesbank 1999: 41). 

15 1997-ben az amerikai Elliot Associates fedezeti alap 20 millió dollárért 

vásárolt perui adósságot. Ahelyett, hogy elfogadta volna a Brady-

kötvényeket, amikor Peru megpróbálta átstrukturálni az adósságát, Elliot 

a teljes visszafizetést követelte, kamatokkal együtt. Annak érdekében, 

hogy elkerüljék a bírósági eljárást, és ne veszélyeztessék a 

szerkezetátalakítási tárgyalásokat, Elliott és Peru között egyezség 

született, amelyben a felperesek 2000-ben 56 millió amerikai dollárt 

kaptak, míg a többi hitelezőt sokkal kevésbé nagylelkűen kártalanították 

(vö. He- feker 2002: 686). 
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szektorban [lehet] szükség a rendezett megoldás eléréséhez" (ibid.). A 

személyzetet utasították, hogy vizsgálja felül az IMF megközelítését, és 

"széles mérlegelési jogkörrel" ruházta fel (IMF 2001d). Az IMF nagy 

része így nemcsak a pénzügyi közösséggel, hanem a Meltzer Com- 

mission megközelítéseivel is szembeszállt, amely a piaci szereplőkre 

akarta bízni a korábbi adósságátütemezési gyakorlatok felülvizsgálatát 

(vö. Goldstein 2001: 44- 49; IFIAC 2000: 47; Buchheit 2000). Ezzel 

szemben az ügyvezető igazgatókat a CFR munkacsoport jelentése 

vezérelte, amely mind az adós országokat, mind a hitelezőket nagyobb 

fegyelemre és a terhek megosztására akarta kényszeríteni (vö. CFR 

1999: 22). 

2001 áprilisában az igazgatók hangneme élesedett, jelezve, hogy az 

IMF-forrásokhoz való hozzáférést csak a magánszektor bevonásával 

szabad lehetővé tenni (vö. IMF 2001e). Az Igazgatóságnak a G-7 

ajánlásaira való hivatkozása esedékes volt (vö. IMF 2001. július 16-i 

felmérés, 231. o.; G-7 2001). 

Annak ellenére, hogy az IMF a magánszektor szisztematikus 

bevonására törekszik, 1999 közepe és 2000 vége között a pénzügyi 

közösség részéről nem érkezett új ellenkezdeményezés. Ez egyrészt az 

Egyesült Államokban és az alapkezelőben bekövetkezett vezetőváltást 

követő kiváró magatartásuknak volt köszönhető. Rief- fel szerint a 

"kiégés" érzése terjedt el: "Volt egy bizonyos mértékű kiégés az 

irányítóbizottsági gyakorlat miatt. (2003: 246) 

Csak 2001 januárjában, az amerikai választások eldöntése után, 

valamint az argentin és törökországi válságok miatt újra fellángolt a vita, 

az IIF megalapította a feltörekvő piacokon jelentkező válságok 

megelőzésével és megoldásával foglalkozó magas szintű 

különbizottságot, ismét William Rhodes és Josef Ackermann 

vezetésével. Egy sajtótájékoztatón a két bizottsági vezető bírálta az 

intézményesülések "dirigista megközelítéseit" (vö. IIF 2001). 

Ragaszkodtak a "konstruktív PSI-hez", és ellenezték az IMF-nek a 

multilaterális hitelezést korlátozó megközelítését. Az IIF központi 

támadási pontja az IMF leállása volt, amelyet politikai indíttatásúnak 

tartottak. Az IIF más hitelezői szervezetekkel együtt a következő 

hónapokban különböző találkozókat szervezett a pénzügyi 

tisztviselőkkel, hogy ismertesse nézeteit.16 A pénzügyi közösség 

nyomulása azonban kezdetben sikertelen volt, mivel az IMF az SDRM-

mel végül úgy találta, hogy 

 

16 Ezek az EMTA (Emerging Markets Traders Association), az EMCA 

(Emerging Markets Creditors Association) és az IPMA (Inter- national 

Primary Markets Association). 
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a szerződési jogi megközelítést olyan reformként mutatta be, amely 

alapvetően ellentmond a piaci szereplők érdekeinek. 

A pénzügyi közösségen kívül a szereplők más csoportjai is 

bekapcsolódtak a PSI-diskurzusba. Ebben az összefüggésben a 

globalizáció kritikusai és a pénzügyi piac stabilizátorai elsősorban az 

igazságosság szempontjaival foglalkoztak, de a diskurzusban elfoglalt 

viszonylag gyenge pozíciójuk miatt kénytelenek voltak a 

hatékonyságelméleti érvek alapján a saját irányukba befolyásolni a 

diskurzust: "A fizetésképtelenség nem a kegyelem, hanem a gazdasági 

ész aktusa [...]" - hangzott a he- terodox PSI szakértő Kunibert Raffer 

(2001: 367) megközelítése. Stratégiájuk az volt, hogy rámutattak a piaci 

intézmények minimumára az erkölcsi kockázat megelőzése érdekében 

(Raffer 2002). A pénzügyi piacok stabilizálói (a G-24 kivételével) és a 

globalizáció kritikusai alapvetően szkeptikusak voltak a pénzügyi 

közösség és a laissez-fairerek javaslataival szemben, és az 

intézményesülőkhöz hasonlóan az adósságkérdés messzemenő 

legalizálását propagálták. Így kezdetben támogatták az IMF 

erőfeszítéseit, de saját koncepciókat is kidolgoztak, amelyek nagyobb 

hangsúlyt fektettek az adósvédelemre (UNCTAD 1998; 2001; vö. Hersel 

2003). 

Az institucionalisták és a globalizációkritikusok közelségét 

ker félreérthetetlen volt, és nem volt problémamentes mindkét fél 

számára. Ami az IMF-et illeti, makrogazdasági kompetenciáját a 

pénzügyi közösség és a laissez-fairerek megkérdőjelezték az 1980-as 

évek korai UNCTAD-megközelítéseivel való SDRM-párhuzamosságok 

miatt (interjú IMF [1]). Heterodox kritikusai viszont a következő 

időszakban nehezen tudták magukat egyáltalán (ellenhegemón) erőként 

megkülönböztetni (interjú az NGO-val [2]). A következő szakasz a 

szereplők csoportjainak a fenntartható fejlődési stratégiára és annak 

különböző módosításaira adott reakcióit elemzi. Különösen érdekes a 

feltörekvő országoknak mint a fizetésképtelenségi rendszer tényleges 

érintettjeinek a pozicionálása, mivel ebben a csoportban a gyakorlat és a 

paradigma egyre távolabb került egymástól a hatalmi viszonyok 

feszültsége terén. 

 

 
3. Államadósság -átütemezési mechanizmus 

(SDRM) 

 
Az institucionalista kormányok és episztemikus közösségek 

támogatásának hátterében az IMF Politikafejlesztési és Felülvizsgálati és 

Jogi Főosztálya kidolgozta az Államadósság Átütemezési Mechanizmust 

(SDRM). Novemberben a2001 
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Anne Krueger olyan beszédet tartott, amelynek iránya elsősorban az év 

során bekövetkezett új fejlemények sorozata miatt 2001vált lehetővé: az 

Egyesült Államokban szeptemberben elkövetett terrortámadások 9.és az 

argentin válság megnyitotta a szükséges lehetőséget az SDRM akkori 

elindításához. Ezek egybeestek Krueger kinevezésével is, aki elődjéhez, 

Stanley Fischerhez képest az adósságproblémát inkább 

problémaorientáltan közelítette meg, mivel a Lais- sez-Fairerek 

episztemikus közösségéhez tartozott.17 Az SDRM-projekt szorosan 

kötődött az ő személyéhez, de a Bush-kormányzat új amerikai 

pénzügyminisztere, Paul O'Neill is fontos szerepet játszott benne. A 

következőkben röviden kitérünk ezeknek az eseményeknek a 

jelentőségére, mielőtt elemeznénk az SDRM-et annak különböző 

fejlődési szakaszaiban. 

A New York-i és washingtoni terrortámadások szeptember-.9. 

2001 decemberében a reformdiskurzus hirtelen megszakadt, mivel az 

Alap ezt követően először foglalkozott a terrorizmus finanszírozásának 

és a pénzmosásnak a kérdéseivel (vö. IMF 2002: 43ff.; lásd IV. fejezet). 

Az IMF és a Világbank éves ülését szeptember végéről november 

közepére halasztották. A PSI kontextusában a politikai esemény azért 

volt jelentős, mert nagyobb teret nyitott a szabályozási javaslatok 

számára (IMF[3] interjú). 

A 9/11-nél is fontosabb azonban ebben az összefüggésben az 

argentin válság, amely súlyosságában és mélységében a PSI-ről 

folytatott vita közepette szembesítette az Alapot a mentőcsomag vagy e 

gyakorlatnak a magánszektor bevonásával történő megszüntetése 

kérdésével.18 Sem a Bush-kormányzat, sem az IMF új vezetése nem volt 

hajlandó további hitelcsomagokkal kisegíteni Argentínát a válságból, 

mert 

 

17 Krueger szeptember elején követte Fischert a Horst Köhler vezette első 

dékáni ügyvezető igazgatói poszton. Fischer az IMF után a Citibankhoz 

ment, amiért Stiglitz élesen támadta őt (vö. Stiglitz 2002; The Economist, 

2002. június 6., "Bad Faith"). Mielőtt az IMF-hez csatlakozott, Krueger a 

Stanford Egyetem közgazdászprofesszora volt. 19821986-ig a Világbank 

gazdasági és kutatási alelnöke volt. 

18 2000 végén az IMF és a hitelező bankok mintegy 40 milliárd USD 

összegű pénzügyi csomagot nyújtottak. Ez azonban csak késleltette az 

ország fizetésképtelenségét. Röviddel karácsony előtt a2001 

Az "argentin modell" összeomlott a több mint 140 milliárd dolláros 

adósságteher alatt. A Fernando de la Rua elnök vezette kormánynak le 

kellett mondania, az argentin állam kifizetéseit a hazai és külföldi 

hitelezőknek leállították, és a valutarendszert feladták. Ez "a közelmúlt 

nemzetközi gazdaságtörténetének legnagyobb államcsődjét" jelentette 

(Boris 2003: 79). 
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mind a laissez-fairistákat, mind az intézményesülteket az erkölcsi 

kockázat érve vezérelte, bár az első csoportban a globalizáció 

(neo)konzervatív ellenzői is szót emeltek a nemzeti problémákba való 

multilaterális beavatkozás ellen (interjú IMF [4]). A laissez-fairerek 

azonban nem a jogszabályi, hanem a piaci alapú PSI-megközelítést 

támogatták (vö. IFIAC 2000). A figyelemre méltó kivétel Paul O'Neill 

amerikai pénzügyminiszter volt. 

Az IMF-en kívül O'Neill az SDRM egyéni támogatójaként tűnt ki. 

Korai szószólója volt egy nemzetközi fizetésképtelenségi 

mechanizmusnak, és támogatta az IMF SDRM-jét a minisztériumán 

belüli ellenállással szemben - Krueger és O'Neill "egyfajta furcsa páros" 

volt, ahogy O'Neill életrajzírója, Ron Suskind fogalmazott (2004: 243). 

A pénzügyminiszter 2001. szeptember 21-én az amerikai szenátus 

bankügyi bizottsága előtt a következőket mondta: "Úgy gondolom, hogy 

most van itt az ideje annak, hogy megtegyük azt, amiről évek óta 

beszélnek, és amit még soha nem tettek meg: megállapodásra van 

szükségünk a nemzetközi csődjogról". (Idézi Pettifor 2002: 22) A 

pénzügyminisztériumban a szerződéses ellenpólust John Taylor 

államtitkár-helyettes képviselte. A Gazdasági Tanácsadók Tanácsában 

különösen Lawrence Lindsey, később pedig maga az elnök mondott 

ellent neki. George W. Bush és Paul O'Neill kapcsolata kezdettől fogva 

problémás volt, és végül a miniszter 2002. december 6-i elbocsátásával 

ért véget.19 

O'Neill institucionalista megközelítése nem volt paradigmatikus. 

Ennek oka nem a saját szakmai háttere volt, hanem inkább a téma 

pragmatikus megközelítése. A1987 világ legnagyobb 

alumíniumgyártója, az Aluminum Company of America (Alcoa) 

igazgatótanácsának elnöke volt1999 (vö. Suskind 2004: 6). Ebből az 

ipari szempontból a fizetésképtelenségi jogban nem a vállalkozói 

szabadság korlátozását látta, hanem inkább egy szükséges szabályozási 

mechanizmust, ami 

 

19 Ron Suskind író "A hűség ára" című életrajzában, amely O'Neill Bush 

kormányából való távozása után jelent meg, leírja, hogy az elnökkel való 

viszonya folyamatosan romlott a költségvetési politika kérdésében. Míg 

O'Neill Alan Greenspanhoz hasonlóan a költségvetés kiegyensúlyozása 

mellett érvelt, addig Bush átfogó adócsökkentési programot folytatott. 

Bár a Fehér Házban az adópolitikához mérten a nemzeti 

fizetésképtelenségi törvény kérdése alárendelt kérdés volt, a 

paradigmatikus szakadék minden területen végigvonult, és végül 

hozzájárult a miniszter elbocsátásához. O'Neillt, akit Bush elnök 

megválasztása előtt nem ismert, Alan Greenspan jegybankelnök és 

Richard Cheney alelnök ajánlására nevezték ki a kabinetbe (Suskind 

2004). 
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minden bizonnyal átültethető volt a nemzetközi szintre (ibid.: 243). 

O'Neillt ezért "egyeduralkodóként" is jellemezték: "Paul O'Neill egy 

kicsit maga is egyeduralkodó volt - olyan ember, aki nagyon is a saját 

feje után megy, mint egy Don Quijote. (Interjú IMF [2]) A Wall Street 

"könnyűvérűnek" nevezte a minisztert, és üdvözölte lemondását. A 

globalizáció kritikusai viszont részben sajnálkoztak távozása miatt (vö. 

Suskind 2004: 321). Utódja, John Snow szintén az SDRM-

kezdeményezés végét jelentette. 

Először is azonban a politika 2003formájáról és alkalmazási köréről 

a szereplők csoportjai, mindenekelőtt a pénzügyi közösség és az IMF, 

2002-ben egész a tavaszi konferenciáig tartó időszakban tárgyaltak. Az 

SDRM-diskurzus kiindulópontja Anne Kruegernek az American 

Enterprise Institute (AEI) washingtoni Nemzeti Közgazdász Klubjában 

novemberben, 26.2001kilenc nappal az elhalasztott éves találkozó után 

és tíz nappal az IMF Argentínával kapcsolatos döntése előtt tartott 

beszéde volt. 

A diskurzus során az eredeti megközelítése (SDRM1) kétszer is 

alapvetően megváltozott (SDRM2,3). Míg az SDRM első változatában 

még számos heterodox megközelítést lehetett találni, 2002 folyamán a 

mechanizmus egyre inkább a magánpiaci szereplők és az amerikai 

államkincstár piaci alapú, szerződéses megközelítése irányába változott. 

Ezt a folyamatot a következő szakaszok részletesen tárgyalják. 

 

3.1 SDRM1: Az államok fizetésképtelenségéről 

szóló törvényi szabályozás 

 
Bár a "Sovereign Debt Restructuring Mechanism" kifejezést hivatalosan 

csak 2002. január végén használták (IMF 2002b), Krueger már a 

novemberi beszédében felvázolta az SDRM1 főbb jellemzőit (vö. 

Krueger 2001a). A politika tartalmán kívül az IMF vezetőségének 

megközelítése is szokatlan volt ebben a kérdésben. Az Alap szokásos 

gyakorlatával ellentétben a Krueger-kezdeményezést anélkül mutatták 

be nyilvánosan, hogy az Igazgatóság előzetesen szavazott volna a 

konkrét javaslatról és eljárásról. Az Igazgatóság nem sokkal később 

(november 30-án) összehívott egy ülést, hogy megvitassa az "eredeti 

feljegyzést" (IMF 2001f.). Maga Krueger kezdetben máshol 

népszerűsítette javaslatát: Karácsony előtt beszédet mondott Újdelhiben 

(Krueger 2001b), januárban pedig Melbourne-ben (Krueger 2002a). 
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Az SDRM első változata párhuzamot mutatott a nemzetközi 

fizetésképtelenségi jogra vonatkozó korai elképzelésekkel, különösen 

Jeffrey Sachséval. Analógiájának a nemzeti fizetésképtelenségi joghoz 

való hozzáigazítását a pénzügyi közösség "bombaként" és 

"forradalminak" minősítette (Rieffel 2003: 253250,). Az SDRM1 a 

pénzügyi piacok stabilizátorainak és a globalizáció kritikusainak 

szellemi és programbeli szomszédságában helyezkedett el. Krueger csak 

a jogszabályi megközelítést ismertette és propagálta, és egy szót sem 

szólt a CAC-ok szerződéses megközelítéséről - hogy a mögötte álló 

stratégia maximális igény volt-e, azt majd később tisztázzuk. 

A PSI-megközelítésük a nemzeti válságmegelőzés megerősítésének 

és az IMF végső hitelezővé fejlesztésének két reformmomentumába 

ágyazódott. Az eddigi reformok ellenére Krueger szerint az erkölcsi 

kockázat a hitelező és az adós közötti ösztönző torzulás folyamatos 

rendszerszintű problémája: "Az erkölcsi kockázat továbbra is 

aggodalomra ad okot". (Krueger 2001a) Ezért a magánszektor 

integrációját a korábbi reformmegközelítés szükséges kiegészítésének 

tekintette. További kiindulópontok voltak a hitelezői koordináció 

problémája és a "szélhámos hitelezők". Különösen az "Elliott kontra 

Peru" esete tűnt úgy Krueger számára, mintha "reflektorfényt vetne arra, 

ami hiányzik a nemzetközi közösség jelenlegi megközelítéséből az 

állami és a magánszektor adósságátütemezésben betöltött szerepére" 

(ibid.). Véleménye szerint az ilyen esetek jövőbeni megelőzése 

érdekében az IMF-nek felhatalmazást kellene kapnia arra, hogy 

"átmeneti leállást" és a tőkekontroll megfelelő alkalmazását rendelje el 

mindaddig, amíg a megfelelő kiigazítási programot végre nem hajtják, és 

az ország ismét olyan helyzetbe kerül, hogy "jóhiszemű" tárgyalásokat 

kezdjen hitelezőivel. Az Alap azzal jelezné támogatását, hogy továbbra 

is hitelezné az országot (hátralékos hitelezés). Sachshoz hasonlóan 

Krue- ger is amellett érvelt, hogy a magánbefektetőket és a hitelezőket 

ösztönözni kell arra, hogy új tőkét juttassanak a fizetésképtelen 

országba. E célból garanciát kell teremteni arra, hogy az új tőkeösszegek 

visszafizetése elsőbbséget élvezzen a régi adósságokkal szemben 

("elsőbbségi hitelezői státusz"). 

Hat lépést vázolt fel a megközelítés megvalósításához (vö. ibid.): 

(1) A mechanizmusnak el kell érnie az egyetemes törvény státuszát, 

különben a rendszer mindig megkerülhető. (2) Az IMF-et be kell vonni 

az átstrukturálási folyamatba, mivel ez a "leghatékonyabb módja" az 

adósságszint fenntarthatóságának meghatározására. (3) A leállást a 

következő módon érnék el 
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az Alaphoz intézett megfelelő kérelemmel aktiválható. Az IMF csak 

akkor egyezne bele egy ilyen lépésbe, ha az ország adósságprofilja nem 

lenne fenntartható, és a magántőkepiachoz való hozzáférés nem lenne 

biztosított. (4) Az adós kormányt arra kell kényszeríteni, hogy a 

kifizetések felfüggesztésének korlátozásával "jóhiszeműen" tárgyaljon a 

hitelezőkkel. (5) Az alapból a hitelezőnek nyújtott finanszírozás 

volumene az átstrukturálást követően a devizatartalékok felhalmozására 

és arra kell korlátozódnia, hogy a szükséges szolgáltatásokat és az 

importot ki tudja fizetni: "Az átstrukturált adóssággal kapcsolatos 

hitelezői kifizetések finanszírozásához nem nyújtható extra támogatás. 

(6) Továbbra is tisztázásra vár az a kérdés, hogy mely adósságtípusokat 

kell figyelembe venni az átstrukturálás során. 

Egyrészt egy ilyen szabályozásnak csökkentenie kell az 

adósságátütemezési költségeket és fel kell gyorsítania a túlzott 

eladósodottsági helyzet megoldására irányuló lépéseket. Másrészt egy 

ilyen mechanizmus létezésének azt kellene eredményeznie, hogy 

kevesebb tőkeáramlás áramlik a feltörekvő piacokra, amit Krueger az 

ázsiai válság prociklikusságának tapasztalatai alapján pozitívan értékelt: 

"[...] ez nem lenne rossz dolog, ha ez azt jelentené, hogy a hitelezők és 

az adósok megfelelőbben mérik fel a kockázatot". E tekintetben az IMF 

igazgatóhelyettese szerint az ő megközelítése "igazságosabbá és 

hatékonyabbá" tenné az adóssággal kapcsolatos kapcsolatokat. A 

méltányossági posztulátum a hitelezők és adósok közötti egyenlőtlen 

viszony status quo nyílt kritikája volt. Valójában ez egy 

Ez egy olyan "dobpergés" volt, amely különböző reakciókat váltott ki. 

 

Reakciók és diskurzus stratégiák 

A legközvetlenebb és legélesebb reakciót - a várakozásoknak 

megfelelően - a piaci szereplők adták. Az IIF már december elején Horst 

Köhlernek írt levelében kifejezte, hogy a piaci alapú mechanizmusokat 

részesíti előnyben, elhatárolódva Krueger előretörésétől (vö. Rieffel 

2003: 257). A Feltörekvő Piaci Kereskedők Szövetségének (EMTA) 

ügyvezető igazgatója, Michael Chamberlin kétségbe vonta a statisztikai 

megközelítés alapjául szolgáló problémaelemzés helyességét és így a 

javasolt megoldás értelmét is (vö. EMTA 2002a) - ez megfelelt a 

pénzügyi közösség egyik központi diskurzusstratégiájának. A 

valóságban sem a kollektív fellépés nem jelentene problémát (mint azt 

az ecuadori, pakisztáni és ukrajnai adósságátütemezések mutatták), sem 

pedig a "gazember hitelezők" (ibid.: 5). Chamberlin szerint a hitelezők 

"törvényes jogának" megszüntetése, hogy követeléseikért perelhessenek, 

megbontja a hitelező és az adós közötti "finom egyensúlyt". Sőt, a 

hitelezők jogainak gyengítése helyett azok további erősítését 

szorgalmazta (ibid.: 4). Elmondása szerint az SDRM 
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A javaslat fő hatása ahelyett, hogy rendezettebbé tenné az 

államadósságok kivezetésének folyamatát, az lenne, hogy tovább 

csökkentené a magántőke áramlását a feltörekvő piacokra. (Ibid.: 2) Egy 

másik ellenérv az volt, hogy az IMF nem játszhat semleges szerepet 

fizetésképtelenségi bíróként ("bármennyire is jó szándékú"; ibid.: 3). Az 

erkölcsi kockázatra vonatkozó érvet is vitatták: A mentőcsomag fogalma 

"indokolatlanul pejoratív, és elhomályosíthatja a világos, vékony 

rétegeket" (ibid.: 4); a tehermegosztás posztulátuma pedig az összes 

adós "spekulánsnak és gazembernek" minősítene. Chamberlin szerint a 

status quo ad hoc megközelítése elvileg meglehetősen működőképesnek 

minősül és előnyben részesítendő, még akkor is, ha "intellektuálisan 

nem tűnik kielégítőnek". A szerződéseknek, még a szuverén 

szerződéseknek is, végrehajthatónak kell maradniuk. Ezért az EMTA 

igazgatója is ellenezte a CAC-okat ("elég a kollektív cselekvési 

záradékokból", ibid.), és a feltörekvő piacok esetében a PSI-

megközelítés folytatása esetén megnövekedett kockázati prémiumot várt 

- a nemzetközi pénzügyi közösség ezt "Anne Krueger-kockázatnak" 

nevezte (vö. Rieffel 2003: 257, 68. lábjegyzet). 

A globalizáció kritikusai is reagáltak az IMF javaslatára -. 

Az SDRM1 első néhány évében lelkesek voltak, mert úgy tekintettek rá, 

mint "az elképzelésük áttörésére" (interjú a civil szervezetekkel [2]). 

2002 februárjában Ann Pettifor, a New Economics Foundation 

munkatársa tanulmányt tett közzé a következő címmel 

"Chapter 9/11?", amely közvetlenül a Krueger-javaslatra utalt (Pet- tifor 

2002). Ebben az SDRM-et a heterodox koncepció előtti 

"kapitulációként" jellemezte: "És akkor 2001. november 26-án jött az 

IMF kapitulációja. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy a civil 

társadalomnak mekkora ereje van a mélyen gyökerező 

igazságtalanságok feltárásában és a nemzetközi pénzügyi ügyek 

napirendjének meghatározásában." (Ibid.: 22) 

Mindazonáltal továbbra is kritizálta Krueger megközelítését, nem 

utolsósorban azért, hogy saját profilját növelje - ez egyelőre megfelelt a 

globalizációkritikusok egészének diskurzusstratégiájának, akiket az 

SDRM1 kezdetben diszkurzívan semlegesített. A kritika elsősorban az 

IMF nemzetközi választottbíróságként betöltött szerepére vonatkozott, 

mivel Pet- tifor szerint az Alapnak hitelezőként nem kellene semleges 

bírói pozíciót betöltenie. A független fizetésképtelenségi bíróság ezért 

szükséges követelménynek tűnt. Egy ilyen bíróságnak ad hoc fórum 

formájában kellene működnie, amelyet válsághelyzet esetén hívnának 

össze.20 Pettifor szerint az IMF-nek csak bírói szerepet kellene vállalnia. 
 

20 Az Alap nem befolyásolhatja az ad hoc bizottság összetételét. Az ENSZ  

főtitkárának kell felelnie a bizottság függetlenségéért: A bizottságot 

minden esetben ki kell tölteni 
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"portálok", amelyek a szünetelési időszak alatt az adós számára történő 

tőkemozgósításból álltak volna. A globalizáció kritikusainak ez a 

megközelítése alapvetően a fent említett formai kérdésekben, valamint 

az átláthatóság és a tárgyalási eredmény elszámoltathatóságának 

kérdésében különbözött az SDRM-től1 az adós nemzet polgárai felé. A 

nyilvánosságnak részt kell vennie a bírósági tárgyalásokon, amelytől a 

"nemzetközi tőkepiacok demokratizálódását" várták (ibid.: 4; ford.: CK). 

A  címre. 

A "korrupt hitelezés" csökkentése érdekében a választottbíróságnak azt 

is meg kell határoznia, hogy mely adósságok voltak törvényesek, és 

melyek voltak az úgynevezett "visszataszító adósságok" (vagyis a 

korrupt rezsimeknek nyújtott kölcsönök). Pettifor megjegyzéseiben utalt 

Raffer munkájára az 9amerikai csődtörvénykönyv cikkelyével 

kapcsolatban, amelynek keretében az adósok jogait tovább kívánják 

erősíteni: Például az adósnak képesnek kellene lennie arra, hogy 

egyoldalúan fizetésképtelenné nyilvánítsa magát, és nem kellene az 

Alaphoz fordulnia felfüggesztésért (ibid.: 16). 

Az IMF-nek az összehangolt szerkezetátalakítási folyamatban 

tervezett szerepét az intézményközpontú kormányok és ügyvezető 

igazgatóik szintén kritikusan szemlélték. Egy február 14-i belső IMF-

dokumentumban az Alap megfelelő funkcióját újragondolták (vö. IMF 

2002: 4ff.). Néhány ügyvezető igazgató ragaszkodott ahhoz, hogy az 

Alap befolyását a fenntartható fejlődési mechanizmuson belül 

korlátozzák, bár e tekintetben nem fogalmaztak meg konkrét változtatási 

intézkedéseket (ibid.: 6f.). 

A belső megbeszéléseken a kontraktualista és a jogszabályi 

megközelítést is mérlegelték (ibid.: 11ff.). Kiemelték a két megközelítés 

alapvető koncepcionális hasonlóságait, bár az alap multilaterális 

megközelítését részesítették előnyben. A fő gondot az összes 

adósságinstrumentumnak az átstrukturálási mechanizmusba való 

bevonása jelentette, amit az ad hoc megközelítéssel nem lehetett volna 

elérni, mivel az mindig csak az adott kérdésre vonatkozott (ibid.: 12). 

Ezeket a megfontolásokat megelőzte az IMF Intézet január 22-23-án 

tartott úgynevezett "outreach" rendezvénye, amelyre a PSI szakértőket 

hívtak meg (vö. az IMF 2002. február 25-i felmérése). Ezek az 

események a belső átláthatóság növelését célzó reformfolyamat részét 

képezték, és ebben az összefüggésben a kritikusok bevonását célzó 

célzott intézkedésnek minősültek. A szeminárium keretében Peter 

Kenen, az intézet munkatársa 

 

az adós és a hitelezői oldal képviselőjével, ahol a két képviselőnek meg 

kell állapodnia egy harmadik személyről, aki bíróként járna el (vö. 

Pettifor 2002). 
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of International Economics a CACs egy sajátos formáját támogatta.21 

Novemberben megjelent 2001könyvében Kenen, aki az institucionalista 

episztemikus közösség egyik vezető értelmisége volt, megerősítette az 

IMF elemzését a problémáról, de eltért Kruegertől a probléma 

megoldásának megközelítésében (Kenen 2001: 138). Véleménye szerint 

mind az aktiválás, mind a leállás fenntartásának kérdése volt 

megközelítésük központi problémája (ibid.: 147-150). Ez az intézményi 

diskurzus koalícióján belüli eltérő megközelítés viszont teret nyitott az 

Alap piacorientált kritikusai számára, hogy népszerűsítsék kontraktuális 

megközelítésüket, amit különösen az amerikai pénzügyminisztérium 

államtitkára, John Taylor tett meg. 

Február 7-én a Bankers Association for Finance and Trade 

(Bankárok Pénzügyi és Kereskedelmi Szövetsége) éves télközi stratégiai 

kérdésekről szóló konferenciáján Washingtonban Taylor világossá tette, 

hogy a) a Bretton Woods-i intézményekkel való kapcsolatok az ő 

hatáskörébe tartoznak, és b) a CAC-ok előnyben részesülnek az SDRM-

mel szemben (Taylor 2002a). Stratégiája egyrészt az volt, hogy 

biztosítsa a magánpiaci szereplők támogatását (többek között az 

amerikai kormányban betöltendő magasabb tisztségre való tekintettel), 

másrészt nem akarta túlságosan támadni az IMF-et (szintén egy 

esetleges későbbi pozícióra való tekintettel; interjúk Nemzetközi 

Pénzügyi Közösség [1],[2]). Ez magyarázza az IMF egyik magas rangú 

munkatársának tett diplomáciai nyilatkozatát is (interjú IMF [2]): 

 
"Ő [Taylor] és én találkoztunk egy vacsorán, és a vacsora során 

megkérdeztem tőle: bizonyos értelemben téged hibáztatnak azért, hogy 

kivetted az oxigént az SDRM-ből. És azt mondta: nem, nem, nem, nem. Én 

mindkét pálya mellett vagyok. Én a törvényes út mellett vagyok, amely az 

IMF-en keresztül vezetne, én pedig a piaci út mellett vagyok, amely a CAC 

megközelítésén keresztül vezetne. Ezt személyesen mondta nekem."  

 
Egy héttel később, a Közös Gazdasági Bizottság előtt tett vallomásában 

azonban nagyon világossá vált a súlyozása: 

 

 
 

21 Az úgynevezett UDROP-ok (Universal Debt-Rollover Opti- on with a 

Penalty) alkalmazása mellett érvelt, amelyeket a két közgazdász, Willem 

Buiter és An- ne Sibert (1999) dolgozott ki. Ez egy olyan lehetőség volt, 

amelyet az adós egyoldalúan gyakorolhatott. A hitel lejáratakor az 

UDROP lehetővé tenné az automatikus adósságátütemezést (futamidő: 

három-hat hónap). Az opció gyakorlása jelentős árprémiumhoz lenne 

kötve, hogy kizárja az önkényes felhasználást. 
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"Mi az amerikai pénzügyminisztériumban szoros kapcsolatban álltunk a 

magánszektorban dolgozó emberekkel - piaci szereplőkkel, jogászokkal és 

akadémikusokkal - [...] A jelenleg előterjesztett legpraktikusabb és 

legígéretesebb javaslat egy olyan decentralizált megközelítés, amely az 

adósok és a hitelezők tulajdonjogát és részvételét teremti meg a 

folyamatban." A javaslatok közül a legpraktikusabb és legígéretesebb egy 

olyan decentralizált megközelítés, amely az adósok és a hitelezők 

tulajdonjogát és részvételét teremti meg a folyamatban." (Taylor 2002b)  

 
A pénzügyi közösség ellenállásának ereje az amerikai 

pénzügyminisztérium munkatársaival szövetségben április 1-jén vált 

világossá, amikor Krueger a Nemzetközi Közgazdasági Intézet (IIE) 

konferenciáján bemutatta első javaslatának módosított változatát. 

 

3.2 SDRM2: a kétutas megközelítés stratégiája 

 
Az IIE "Sovereign Debt Work- outs: Hopes and Hazards" című 

konferenciáján tartott beszédében Krueger bemutatta az SDRM második 

változatát (vö. Krueger 2002b). Az SDRM2 második változata minőségi 

változásokat tartalmazott a kontraktualista megközelítés irányába, bár 

fenntartotta az egyetemes megoldás preferálását. Továbbra is azzal 

érvelt, hogy a CAC-ok nem képesek megoldani az államadósság 

alapvető problémáit. Az SDRM-et2 az IMF és a Világbank tavaszi 

konferenciáját megelőzően egy IMF-brosúrában tették közzé (vö. 

Krueger 2002c). Horst Köhler a washingtoni National Press Clubban 

április 17-én tartott beszédében szintén hangsúlyozta az Igazgatóságon 

belüli vita nyitottságát a különböző megközelítésekkel kapcsolatban, és 

megerősítette Kruegernek az SDRM-et preferáló álláspontját (vö. az 

IMF 2002. április 29-i felmérése, 115-117. o.). Az őszi éves 

konferenciára széles körű konszenzust várt ebben a kérdésben, de ez 

nem jött létre. 

A törvényes út megnyitása a kontraktualista felé 

A CAC-ok formájában megvalósuló decentralizált megközelítést 

kétirányú megközelítésként is leírták (vö. Krueger 2002a). Krueger 

azonban beszédében rámutatott a decentralizált megközelítés 

gyengeségeire, még ha az ő 

"ambiciózus felhasználásának" "jelentősen hozzá kell járulnia" az 

adósságátütemezési tárgyalások hatékonyságának növeléséhez. 

Véleményük szerint a kollektív fellépés problémáját még a "szuper-

CAC-ok" sem tudnák megoldani, amelyek lehetővé tennék egy ország 

összes adósságának a CAC-ok többségi elve szerinti átütemezését, mivel 

ezek jogilag és funkcionálisan is megkérdőjelezhetőek lennének.22 A 

törvényes... 
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22 A jogi probléma a különböző jogterületek és így jogrendszerek 

sokaságával kapcsolatos: funkcionálisan ezek problémásak lennének, 

mivel már most is rendkívül nehéz volt meggyőzni a feltörekvő 

országokat a CAC-ok elfogadásáról. 
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Ezért az alap létrehozása volt az egyetlen járható út számukra a jelenlegi 

rendszer gyengeségeinek kiküszöbölésére. Az a tény, hogy ez nem 

feltétlenül jár együtt az alap jogi hatáskörének kiterjesztésével, jelentős 

engedménynek tekintendő a fent leírt kritikáknak. A beszédben utalt 

továbbá a "magánhitelezői közösséggel" folytatott megbeszélésekre, és 

két aggályukat is felvetette: Először is, ami a hitelezői csoportok egyenlő 

bánásmódját illeti, az a félelem, hogy lehetnek olyan előnyben részesített 

hitelezői csoportok, amelyeknek az adósságait előbb kiszolgálnák. 

Másodszor pedig, hogy a hitelezői közösség sokszínűsége arra 

késztetheti az adóst, hogy "fogadd el vagy hagyd el" ajánlatokat tegyen a 

hitelezőknek. Ezeket a problémákat le kellett küzdeni, mondta Krueger. 

Stratégiája az volt, hogy kiemelte a problémaelemzés és a pénzügyi 

közösség közös vonásait: 

 
"Az elmúlt négy hónap során hallottak alapján úgy tűnik, hogy a nemzetközi 

pénzügyi rendszer tájékozott megfigyelői - természetesen a tagországok, de a 

magánfinanszírozási közösség is - elég széles körben osztják a diagnózist. 

Természetesen az egy dolog, hogy egyetértünk a diagnózisban. Az már más 

dolog, hogy a gyógymódban megegyezzünk." (Ibid.)23 

 
Megközelítése ragaszkodott a fizetésképtelenségben az adósvédelem 

alapvető elemeihez, beleértve a szünetelési időszakot is. A hitelezőket 

biztosították arról, hogy jogaik ebben az időszakban védve lesznek. Nem 

volt egyértelmű a kérdés, hogy mely adósságokat kell "nem elsőbbségi" 

adósságként kezelni.24 Az Alap szerepét az IMF-program kereteire 

kellene korlátozni, de azon belül ki kellene terjeszteni, mivel a 

hitelezőknek nemcsak a monetáris, költségvetési és árfolyam 

szempontok, hanem a banki szerkezetátalakítások és a nemzeti fizetési 

rendszerek integritása is érdekükben állna, 

 
 

23 A nemzetközi pénzügyi közösségben valóban voltak olyan hangok, 

amelyek egyetértettek az intézményi elemzésekkel. Stratégiai okokból 

azonban a nyilvánosság előtt mindig más véleményt fogalmaztak meg: 

"Bármi, ami a játékszabályok megváltoztatásának tűnik, különösen, ha 

nem világos, hogy ez a változás hogyan fog kinézni [...] ugyanakkor ők 

[a nemzetközi pénzügyi közösség] velünk beszélgetnek, más 

portfóliókezelőkkel versenyeznek. Lehet, hogy az egyik gyengébb a 

hitelezői jogok tekintetében, mint a másik, de mindenesetre nyilvánosan, 

nem hivatalosan, négyszemközt egyhangúság van, azt tapasztalja, hogy 

belemennek a vitákba, és megértik az IMF-pontot." (Interjú IMF [3]) 
24 Ez a kérdés továbbra is fontos szerepet játszott a diskurzus további 

menetében, mivel az IMF adósságát prioritásnak tekintette, és nem volt 

leírható, míg minden más típusú (állami és magán) adósságot az 

átstrukturálási mechanizmus hatálya alá kellett vonni. 
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a nemzeti fizetésképtelenségi rendszerek működése, valamint a 

tőkekontroll jellege és időtartama. 

Ezen túlmenően a hitelezői követelések semleges ellenőrzése 

kiemelt prioritás volt az SDRM-ben2. A tervek szerint a mechanizmus 

aktiválásáról szóló döntést ideális esetben az adós és a hitelezők "szuper 

többsége" (azaz minősített kétharmados többsége) hozná meg. A döntési 

jogkör nem korlátozódott volna a standstill aktiválására, hanem a 

szerkezetátalakítás minden részletére kihatott volna. Tekintettel arra, 

hogy az adósok és a hitelezők általában nem tudnak megegyezni, a 

vitarendezéshez független és kiegyensúlyozott fórumot kell létrehozni, 

az úgynevezett vitarendezési fórumot. Ezért Krueger szükségesnek 

tartotta, hogy a perújítás felfüggesztésének aktiválása is az alap 

hatáskörébe tartozzon: Ha ez a hatáskör az adós kormányt illetné meg, 

"ez egyértelműen visszaélésekre adna lehetőséget". Félő volt az is, hogy 

a hitelezői koordináció túl sokáig tartana (ibid.). 

Míg Köhler a tavaszi konferenciát megelőzően és a konferencia alatt a 

Bár az IMFC támogatta Krueger kétirányú megközelítését (vö. Köhler 

2002b), az IMFC közleménye feltűnően hallgatott a kérdésről. Bár a 

bizottság üdvözölte a lépést, nem kötelezte el magát egyik vagy másik 

megközelítés mellett sem. Csupán arra ösztönözte az Alapot, hogy 

folytassa a két megközelítés jogi, intézményi és eljárási szempontjainak 

vizsgálatát (lásd az áprilisi29. IMF-felmérést, 120. o2002,.). A tavaszi 

konferencia környezetében a politikai folyamatnak a szerződéses 

pillanatok felé való nyitása nagyon eltérő fogadtatásra talált, és hatással 

volt a PSI-diskurzus szereplőinek stratégiáira. 

 

Reakciók és diskurzus stratégiák 

Míg az intézményvédők, valamint a pénzügyi piacok stabilizálói és a 

globalizáció kritikusai a fizetésképtelenségi jog 2felhígításaként 

1üdvözölték az SDRM-et, addig a nemzetközi pénzügyi közösség és a 

laissez-fairerek pozitívan reagáltak, noha a változások különösen a piaci 

szereplők számára nem mentek elég messzire - ők az új változatot 

"kudarcként" jellemezték. 

"SDRM light" (Rieffel 2003: 254). 

A közvetlen konfrontációra a fent említett IIE konferencián került 

sor, ahol Krueger az SDRM-et 2mutatta be. A konferencia előadói között 

volt John Taylor és Michael Chamber- lin (EMTA). Taylor stratégiája 

továbbra is a CAC megközelítés népszerűsítése volt. 
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és még konkrétabbá tenni (vö. Taylor 2002c). Ugyanakkor a 

korábbiaknál is egyértelműbben szólalt fel a mentőcsomagok 

problémájának szabályozási megoldása mellett: "A feltörekvő piaci 

stratégiánk egyik kulcseleme a hivatalos szektor támogatásának 

korlátozása, amikor az országok fenntarthatatlan adóssághelyzetbe 

kerülnek. (Ibid.) Még egyfajta leállást is kilátásba helyezett "ideiglenes 

felfüggesztés" formájában (max. napokig60) - ez idő alatt a 

keresetindítási jogot ("pereskedés") is fel kellene függeszteni. 

Diskurzusstratégiája abban állt, hogy olyan megközelítést fogalmazott 

meg, amely a lehető legellenállás-mentesebb volt. Az utóbbi szempontot 

illetően empirikus tanulmányokra hivatkozott, amelyek kimutatták, hogy 

az ilyen záradékok csak "kis mértékben befolyásolják az ilyen 

kötvények vonzerejét az egyes hitelfelvevők számára" (ibid.). Ezzel 

szorosan követte Adam Lerrick és Allan Meltzer tanulmányát, amely a 

"paternalista korszak" végét hirdette, amelyben az IMF volt felelős a 

magánkockázati túlzásokért (Lerrick/Meltzer 2002). 

Mivel ez az előrelépés összhangban volt az institucionalista 
megközelítéssel, 

a pénzügyi közösség negatívan reagált, és elhatárolódott a CAC-októl 

azzal, hogy maximális igényt vitt a diskurzusba, amely a jogszabályi 

megközelítés új ellenpólusát jelentette. Chamberlin előadásában Ed 

Bartholomew (JP Morgan) javaslatát dolgozta ki (vö. EMTA 2002b). Ez 

a megközelítés egy kódex jellegét hordozta, és ezért önkéntes jellegű 

volt. Ezzel kifejezetten elhatárolódott Taylortól. A Krueger-javaslattal 

kapcsolatban megismételte azokat a kifogásokat, amelyeket már az 

SDRM kapcsán is 1megfogalmazott, és nem foglalkozott az SDRM2 

nyomán tett szerződéses engedményekkel. A piaci magánszereplők 

helyzetének kulcsfontosságú szempontjaként a "pragmatikus 

kreativitást" jelölte meg az eseti szerkezetátalakítási megközelítésekben: 

"Sokkal jobb, ha a piac maga alakítja ki az új mechanizmusokat, mintha 

erőltetnék azokat" (ibid.: 2, 6); a CAC-kra ezért nincs szükség, 

legalábbis középtávon.25 Szintén szembetűnő volt a Krueger gazdasági 

szakértelmével szembeni élesebb hangnem.26 

 

25 Ha a CAC-ket fontolóra kell venni, akkor a többségi szavazást nem a 

kötvénytulajdonosok százalékában75 kellene engedélyezni (ahogyan 

Taylor tervezte), hanem legalább egy 90százalékos95 küszöbértéket 

kellene meghatározni, mert "az ennél kisebb százalékos arányú 

záradékok valójában komolyan beavatkoznának a szerzők jogos jogaiba" 

(EMTA 2002b: 6). 

26 Krueger munkáját egy olyan dolgozathoz hasonlította, amelyet egyetemi 

hallgatóként írt filozófia szakon: "Minden tiszteletem mellett, tegnap este 

a vacsora közben eszembe jutott egy évekkel ezelőtti élményem az 

egyetemen, amikor írtam egy filozófiai dolgozatot, amelyet rosszul 

fogadtak. Mivel úgy gondoltam, hogy ez a megfelelő dolog, újraírtam a 
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dolgozatot, és újra benyújtottam a 
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New York-i közgyűlésén (közvetlenül a tavaszi konferencia után) az 

IIF megerősítette egy önkéntes nemzetközi "magatartási kódex" 

kidolgozását (vö. IIF 2002b). Az e célból létrehozott, a feltörekvő 

piacokon jelentkező válságok megelőzésével és megoldásával foglalkozó 

különbizottság cselekvési tervet dolgozott ki. A bizottság elnöke William 

Rhodes (Citibank) és Jacques de Larosière, az IMF korábbi 

vezérigazgatója (1978-1987) volt, aki akkoriban a BNP Paribas csoport 

alkalmazásában állt.27 Az új tanácsadói folyamat létrehozása egy lépés 

volt egy ilyen kódex felé, amelyhez viszont egy magánszektorbeli 

tanácsadó csoportot kellett létrehozni. Ennek a magánbefektetők és 

hitelezők széles körét - beleértve a kötvénytulajdonosokat is - képviselő 

kis létszámú igazgatói csoportból kellett volna állnia, hogy konzultáljon 

a kormányokkal, "amikor a befektetői bizalom csökkenni kezd" (Rieffel 

2003: 257). Abban az esetben azonban, ha a szerkezetátalakítás nem 

lenne elkerülhető, ezt a csoportot érintett befektetőkkel kellene 

helyettesíteni (vö. ibid.). 

Az IMF tavaszi konferenciáján a G7-ek is kidolgoztak egy 

Cselekvési terv, de ez inkább az IMF kétirányú megközelítésének 

irányába mutatott. Támogatták az Alap jogszabályi megközelítését, de 

mivel feltételezték, hogy ez a folyamat már csak ratifikációs okokból is 

hosszú időt vehet igénybe - minden tagországnak el kellett volna 

fogadnia a szerződést a nemzeti térben -, először a szerződéses stratégiát 

kellene megvalósítani: "Valóban, ez a munka kiegészíti egymást. (Az 

IMF 2002. április 29-i felmérése, 128. o.)28 Az EU gazdasági és 

pénzügyminiszterei a következőkre utaltak 

 

az oktatóm. Néhány nappal később visszaadta nekem, de még 

alacsonyabb osztályzattal. Az oktatóm valami olyasmit írt rá, hogy 

"Minél világosabban fogalmazod meg az érveidet, annál nyilvánvalóbbak 

a gyengeségeik."". (EMTA 2002b: 2) 

27 Ezek a kapcsolatok többek között lehetővé tették a nemzetközi pénzügyi 

közösség és az Alap közötti találkozókat. Például 2002. március 5-én 

került sor a különbizottság és az IMF vezetősége közötti találkozóra (IIF 

interjú). 

28 Ezt a pragmatikus megközelítést az egyes nyilatkozatokban is támogatták; 

így 

pl. Paul Martin kanadai pénzügyminiszter által, noha ő határozottan 

támogatta az alapot az SDRM ügyében: "Kanada régóta támogatja az 

[SDRM] szükségességét a hatékony nemzetközi tőkepiacok előmozdítása 

és a válságok gazdasági és társadalmi költségeinek korlátozása 

érdekében. A nemzetközi közvélemény egyensúlya mostanra az általunk 

javasolt intézkedések - a standstill, a kollektív fellépési záradékok és a 

hivatalos finanszírozás korlátozása - javára tolódott el". (Martin 2002) A 

japán pénzügyminiszter, H.E. Masajuro Shiokawa és a francia 

pénzügyminiszter, H.E. J.D. Shiokawa ugyanezen véleményének adott 

hangot. 
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A G10 pénzügyminiszterei és jegybankelnökei viszont továbbra is a 

CAC megközelítést támogatták: "A 10-es csoport megközelítésének 

hatékonysága érdekében párbeszédet terveznek a piaci szereplőkkel" 

(Rato 2002). A G-10 pénzügyminiszterei és jegybankelnökei viszont 

továbbra is a CAC megközelítést támogatták: "A 10-es csoport 

megközelítése hatékonyságának fokozása érdekében párbeszédet 

terveznek a piaci szereplőkkel". (IMF 2002. április 29-i felmérés, 129. 

o.) A G-24 hangsúlyozta az önkéntes, országspecifikus és piaci alapú 

válságrendezési megközelítések megfontolásának szükségességét (vö. 

ibid.: 130f.). Így az ország és a munkacsoportok álláspontja állandó 

maradt a diskurzusban. Felismerhető volt a feltörekvő országok 

csoportjának programszerű közelsége az IMF-ben a pénzügyi közösség 

megközelítéseihez, ami ugyanakkor eltávolította őket a laissez-

fairerektől. 

Az SDRM2 központi kritikája a piaci szereplők, a laissez-fairerek és 

a globalizáció kritikusai részéről továbbra is a monetáris alap benne 

meghatározott szerepe volt. Krueger erre úgy reagált, hogy június 6-án a 

Bretton Woods-i Bizottság éves ülésén Washingtonban kifejtette a 

vitarendezési fórum koncepcióját (vö. Krueger 2002d). A semlegesség 

és a "méltányosság" megőrzése érdekében a DRF-et döntéshozatali 

jogkörrel kell felruházni, és el kell választani az IMF 

igazgatótanácsától.29 A választottbíróságnak a hiteligénylések 

ellenőrzéséért és az egyeztetési folyamat integritásának biztosításáért is 

felelősnek kell lennie. Másrészt a DRF Krueger szerint nem kapna jogot 

arra, hogy megtámadja az IMF Igazgatóságának döntéseit, például egy 

pro- 

 

Laurent Fabius pénzügyminiszter. A német fél részéről nem érkezett 

külön nyilatkozat (IMF honlap). 

29 A semlegességet a DRF megfelelő összetételével kell biztosítani. Ahogy 

Krueger rámutatott: (1) Az IMF minden egyes tagországának183 joga 

lenne jelöltet állítani; ez garantálná, hogy minden joghatóság, valamint 

az adósok és a hitelezők egyaránt képviseltetve legyenek. (2) Az 

Igazgatótanács által összeállított "kiváló személyekből" álló bizottság 

választhat ki személyeket21 a DRF számára ebből a listából. A 

bizottságot a fizetésképtelenségi szakmai szervezetek vezethetnék, és 

konzultálhatna a magánhitelezők képviselőivel. (3) Az ajánlások listáját 

ezután szavazásra bocsátják a Kormányzótanács elé. A teljes listáról 

azonban szavazniuk kellene, és ha elutasítják, a folyamatot elölről 

kellene kezdeni. Ha a Kormányzótanács jóváhagyja, az ügyvezető 

igazgató négy vagy öt évre nevezi ki a tagot (újbóli kinevezés 

lehetséges). (4) A DRF tagjai elnököt választanának. A tagok egyike sem 

lenne azonban a fórum teljes munkaidős tagja. (5) Ha egy 

fizetésképtelenségi ügyet a DRF elé terjesztettek, az elnök három DRF-

tagot bíz meg az üggyel. Biztosítania kellene, hogy a testület tagjai 

között az adott ügyben ne álljon fenn összeférhetetlenség (vö. Krueger 
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a program végrehajtása vagy az adósság fenntarthatósági szintjének 

kérdése. Ezen túlmenően a DRF-nek nem lenne joga felülbírálni vagy 

megtámadni a hitelezők minősített többségi döntését, legyen szó az 

automatikus felfüggesztés időtartamáról vagy az átszervezés feltételeiről: 

"szerepe lényegében reaktív lenne". (Ibid.) A DRF politikai akadálya a 

ratifikációs folyamatban rejlik: ahhoz, hogy a DRF hitelesítse a 

hitelezők és az adósok minősített többségének döntéseit, és általánosan 

végrehajthatóvá váljon, a fórumot minden egyes országnak jogilag el 

kell ismernie - a DRF határozatainak felül kell írniuk a nemzeti jogot, 

függetlenül attól, hogy a tag fél-e az ügyben (lásd még Liu 2002). 

Krueger stratégiája a DRF-javaslattal a piaci szereplők azon 

aggodalmainak eloszlatására irányult, hogy az SDRM visszaélésekre 

csábíthat az adós országok részéről. Így kész volt arra, hogy az általa 

képviselt szervezet szerepét alárendelje a fenntartható fejlődési és 

fejlesztési folyamat előrehaladásának. Emellett a globalizáció 

kritikusainak hangos kritikájával is találkozott, akik egyre inkább 

elutasították az SDRM-et, mint az IMF puszta hatalmi eszközét. 

Ettől függetlenül az IMF-re egyre nagyobb nyomás nehezedett. 

kontraktualista megközelítést intenzívebben. Ennek egyik oka a neves 

intézményi közgazdász, Barry Eichengreen tanulmánya volt, amely 

szerint az adós országok számára még a decentralizált megközelítés 

esetén is csak marginális árprémium várható. A tanulmány ezért 

pragmatikus okokból a CAC-k vagy hasonló eszközök alkalmazását 

javasolta (vö. Eichengreen 2002; vö. még Eichen- green et al. 2003). 

Ezeket és hasonló tanulmányokat a laissez-fairerek, majd később a 

pénzügyi közösség is előterjesztett. 

Ennek a nyomásnak az eredménye az volt, hogy június 6-án két 

tanulmányt tett közzé a CAC kérdéséről a Policy Development and 

Review Department (PDR) (lásd IMF 2002c) és a Jogi Osztály (lásd 

IMF 2002d).30 A PDR megvizsgálta azokat az okokat, amelyek miatt a 

CAC-okat nem használták a legfontosabb joghatóságokban, és kereste az 

ellenállás leküzdésének módjait.31 A PDR számos olyan lehetőséget is 

megvizsgált, amelyekkel az Alap elősegíthetné a CAC-k beiratkozását, 
 

30 Mindkét osztály szorosan együttműködött egymással és a Nemzetközi 

Tőkepiaci Osztállyal. 

31 A PDR szerint a CAC-ok használatában mutatkozó különbségek 

elsősorban az adott piaci gyakorlat, és kevésbé a nemzeti jogszabályok 

következményei. Ugyanakkor rámutatott arra a széles körben elterjedt 

felfogásra, hogy a CAC irányváltását elsősorban a 

"elsőként lépő" országoknak kell viselniük, bár nem volt egyértelmű 

bizonyíték arra, hogy prémiumot kellene fizetniük, pl. a CAC-kal 

rendelkező joghatóságokban, mint például az Egyesült Királyságban 

(IMF 2002c). 
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például a hitelek esetében a monitoring funkciója vagy a 

feltételrendszer, illetve az eszközök elterjesztése révén az iparosodott 

országokban. A Jogi Osztály a CAC-k kialakításáról és hatékonyságáról 

kérdezett. Azt is megvizsgálta, hogy a kezdeményezési záradékok (a 

pereskedés felfüggesztése) és az összevonási záradékok (a különböző 

kötvénykibocsátások hitelezői követeléseinek összevonása) milyen 

mértékben képesek kompenzálni az alapvető kontraktualista 

hiányosságokat a jogszabályi megközelítéshez képest (vö. ibid.: 22). 

Az Igazgatóság június 27-én megvitatta a két tanulmányt (lásd IMF 

2002e). Egyetértés volt abban, hogy a CAC-k hasznos szerepet 

játszhatnak a szerkezetátalakításban.32 Az ügyvezető igazgatók közül 

azonban többen továbbra is a kétutas megközelítés mellett foglaltak 

állást. Számos igazgató hangsúlyozta, hogy a piac negatívan reagált a 

kezdeményezési és összevonási záradékokra, de nem zárták ki az ez 

irányú további munkát. Az igazgatótanács általában ellenállt annak, 

hogy az IMF aktív szerepet vállaljon a CAC-k nagyobb mértékű 

használatának ösztönzésében, nem fogadta el sem a kamatcsökkentést a 

CAC-átstrukturálás esetén, sem pedig az alapszabály olyan módosítását, 

amely a tagokat a CAC-k beiratkozására kényszerítené: "Általános 

egyetértés volt abban, hogy a záradékok használatának ösztönzésére 

irányuló erőfeszítések akkor lennének a leghatékonyabbak, ha az Alapon 

kívüli intenzívebb erőfeszítésekkel támogatnák őket. (Ibid.) Világossá 

vált, hogy az igazgatótanács elhatárolódott a decentralizált 

megközelítéstől, mert a hangsúly továbbra is a jogszabályi 

megközelítésen maradt. 

A nemzetközi pénzügyi közösség erre az iskola- 

A legfontosabb szövetségek összefogtak (vö. IIF 2002c). A résztvevő 

szervezetek a következők voltak: a Feltörekvő Piaci Hitelezők 

Szövetsége (EMCA), a Feltörekvő Piaci Kereskedők Szövetsége 

(EMTA), a Nemzetközi Pénzügyi Intézet (IIF), a Nemzetközi Elsődleges 

Piaci Szövetség (IPMA), az Értékpapíripari Szövetség (SIA) és a 

Kötvénypiaci Szövetség (TBMA).33 Megfogalmaztak egy ge- 

 

32 Korlátozták azonban, hogy a CAC-oknak csak akkor lenne értelme, ha a 

minősített többség küszöbe nem lenne túl magas. Az ügyvezető 

igazgatók így a nemzetközi pénzügyi közösség azon javaslata ellen 

fordultak, hogy az értéket legfeljebb 90százalékban95 határozzák meg 

(vö. IMF 2002c). 

33 Az IIF elnöke, Charles Dallara az IMFC elnökéhez, Gordon Brownhoz is 

szólt, amelyben utalt az ő 

"példátlan erőfeszítések" az "iparági konszenzus" kialakítására. 

Hangsúlyozta a magánpiaci szereplők által a CAC-ok irányába tett 

lépéseket, de attól tartott, hogy a CAC-ok csak a fenntartható fejlődési és 

bérrendezés elősegítőjeként működhetnek, ami aláásná a szerződéses 

változások előmozdítására irányuló erőfeszítéseket: "Egyes befektetők 
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A G-7 pénzügyminiszterei és jegybankelnökei közös levelet írtak a G-7 

pénzügyminisztereihez és jegybankelnökeihez, amelyben hangsúlyozták 

a szerződéses megközelítés iránti engedményeiket, és egyúttal bírálták 

az IMF megközelítését. Az engedmények odáig mentek, hogy 

hajlandóak voltak elfogadni az ingyenélők problémáját, valamint a 

"kifizetések ideiglenes leállítását (a végrehajtási jogok felfüggesztése 

nélkül)" (ibid.). Cserébe azonban azt követelték, hogy a 

szerkezetátalakítási folyamat során valamennyi hitelezővel egyenlő 

bánásmódban részesüljön. Lényegében azonban nem tértek el a kódos 

megközelítéstől. 

A jogszabályi megközelítésnek tett engedményeket annak 

köszönhették, hogy a szerződéses megközelítéstől való 

elhatárolódásukkal háttérbe szorították magukat és hitelességüket 

vesztették. A G-7-hez intézett levél kísérlet volt arra, hogy 

visszaszerezzük a radikális ellenállással elvesztett terepet. A levélnek a 

G-7-hez való intézése azonban annak kifejezése is volt, hogy 2002 nyara 

folyamán megromlott a kapcsolat az IMF-fel és a laissez-fairerekkel, 

ami a szereplők ellentétes stratégiáinak köszönhetően következett be. A 

levéllel a pénzügyi közösség közvetlenül a nagy hitelező nemzetekhez 

fordult, mivel az SDRM új célpontja ettől kezdve az iskolák egyenlő 

bánásmódjának kérdése volt szerkezetátalakítás esetén, ami ellentétes a 

Párizsi Klub érdekeivel. 

Az IMF kezdetben továbbra is ragaszkodott az SDRM-hez2. Az IMF 

és a Világbank szeptemberi éves konferenciája előtt az Alap munkatársai 

ismét tanulmányt tettek közzé, amelyben "további megfontolásokat" 

tettek (IMF 2002f.). Krueger a tanulmányt külsőleg képviselte (vö. 

Krue- ger 2002e), és szeptember elején az Igazgatóság is megvitatta (vö. 

IMF 2002g). Krueger, aki részt vett az igazgatótanácsi vitán, ezt 

követően kijelentette: "Az igazgatók széles körű támogatottsága van egy 

törvényes adósságátütemezési mechanizmusnak [...]". (Ibid.) A 

tanulmány célja az volt, hogy megerősítse a jogszabályi megközelítés 

melletti gazdasági és jogi érveket. A tartalmi kérdések között szerepeltek 

az SDRM alkalmazási körére vonatkozó kérdések, azaz, hogy milyen 

típusú adósságokra terjedne ki a mechanizmus. Emellett kidolgozták a 

vitarendezési fórum (DRF) ötletét is. 

 

 

az SDRM számára." (IIF 2002d) Úgy vélte, hogy az SDRM a következő 

"kontraproduktív és szükségtelen", mert visszaélésekre ösztönözne, 

megelőzné a reformok és strukturális kiigazítások szükségességét, a 

szükségesnél hosszabb ideig akadályozná a tőkepiachoz való hozzáférést, 

és így végső soron az állami szektor (azaz az IMF számára is) magasabb 

költségekhez vezetne (uo.). Dallara az IMF egyik magas rangú 
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(IMF-interjú [3]). 
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és létrehozta a Szuverén Adósságrendezési Fórumot (SDDRF). 

Miután az IMF szerepét egyre inkább semlegesítették a DRF és az 

SDDRF koncepciói, különösen az első szempont kínált érzékeny új 

célpontot az SDRM ellenzői számára - e rész lényege az egy ország 

összes adósságának (beleértve a hazai és a kétoldalú államadósságot is) 

a pénzügyi közösség által követelt egyenlő kezelése volt. 

A tanulmány (IMF 2002f) ezért először foglalkozott azzal a 

kérdéssel is, hogy hogyan kezeljék a Párizsi Klub kétoldalú 

államadósságait. Krueger hangsúlyozta, hogy a párizsi mechanizmus 

hatékonysága azt sugallja, hogy ezen a gyakorlaton nem szabad 

változtatni, és hogy tartozásaikat nem szabad az SDRM alá helyezni - ez 

volt a legtöbb ügyvezető igazgató véleménye is.34 A Párizsi Klub és a 

magánhitelezők közötti koordináció azonban javításra szorul. Krueger 

szerint a másik alternatíva az lenne, hogy az ilyen adósságokat bevonják 

az SDRM-be, bár ezeket külön hitelezői osztályként kellene kezelni, és 

rugalmasan kellene kezelni. Krueger vonakodása a Párizsi Klub 

adósságkezelési gyakorlatába való beavatkozástól itt vált világossá, 

hiszen a G-7-ben az SDRM központi koalíciós partnere volt. Ezzel 

azonban teret nyitott az SDRM elleni további gazdasági és jogi 

érveknek. 

Az IMF és a Világbank szeptemberi éves konferenciáján 2002 

Ennek a szempontnak azonban még nem volt konkrét hatása, mivel az 

IMFC végül arra utasította az IMF-et, hogy a 2003. áprilisi tavaszi 

konferenciáig dolgozza ki az SDRM-et: "A prioritás most az új 

keretrendszer véglegesítése és végrehajtása, és a bizottság a tavaszi 

ülésekig jelentést kér az elért eredményekről". (IMF 2002h) Az amerikai 

pénzügyminiszter, Paul O'Neill nagyban hozzájárult ehhez a 

megbízáshoz: "[...] határozottan támogatjuk a törvényi megközelítés 

további követését". (O'Neill 2002) Ugyanez volt a helyzet Kanada és 

Németország pénzügyminisztereivel, John Manley-vel (2002) és Hans 

Eichellel (2002). 

A G-10 jegybankelnökei viszont továbbra is támogatták a kétirányú 

megközelítést, de továbbra is a kon- és az euróövezetben való részvétel 

mellett tették le a voksukat. 
 

34 "Az igazgatók megismételték azon véleményüket, hogy a Párizsi Klub 

hatékony és rugalmas mechanizmust biztosít a hivatalos kétoldalú 

hitelezők követeléseinek átstrukturálására és az ilyen hitelezők 

támogatásának mozgósítására a tagok kiigazítási programjai számára. 

Figyelmeztettek arra, hogy az SDRM és a Párizsi Klub közötti 

kapcsolatok kialakításakor jelentős körültekintésre van szükség annak 

érdekében, hogy a Klub korai támogatás nyújtására való képességét 

megelőzze, ugyanakkor biztosítsa a hitelezők közötti méltányossági 

aggályok kezeléséhez szükséges rugalmasságot azokban az összetettebb 

esetekben, amelyekben mind a magán-, mind a hivatalos kétoldalú 
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tractualista megközelítés. Üdvözölték az EU-tagállamok bejelentését, 

miszerint a jövőben a CAC-kat is bevonják az államkötvényekbe. A G-1 

0bejelentette, hogy még szorosabban együttműködik a magánszektorral 

és a feltörekvő piacokkal (vö. IMF 2002. október 7-i felmérés, 310. o.). 

Ismét feltűnő volt a G-24 reaktív stratégiája; sajtótájékoztatójukon az 

"önkéntes, országspecifikus és piacbarát megközelítések" mellett 

szólaltak fel (G-24 2002). Ezzel követték a magánpiaci szereplők által a 

CAC-ok tekintetében követett irányt. 

Az éves konferencián világossá vált az is, hogy a Párizsi Klub 

elutasítja a kétoldalú államadósságnak az SDRM-be való bevonását. Az 

SDRM-ről2 folytatott vita során Ambroise Fayolle, a Párizsi Klub 

alelnöke világossá tette, hogy támogatja az IMF kétirányú 

megközelítését, de a Párizsi Klubnak sem peres, sem kollektív fellépési 

problémái nincsenek, ezért a kétoldalú államadósságnak az SDRM-be 

való bevonása elvileg nem szükséges, és ezért inkább a 

magánhitelezőkre kell irányulnia.35 

A globalizáció kritikusai is megszólaltak ebben a vitában. Thomas 

Palley, a Soros György-féle Nyílt Társadalom és az amerikai 

szakszervezeti szövetség, az AFL-CIO korábbi vezető közgazdásza 

megismételte a fent ismertetett paradigmaspecifikus megközelítés főbb 

jellemzőit. Ugyanakkor azonban elhatárolta magát a közösségének 

messzebbre mutató ellenjavaslataitól azzal, hogy egy módosított SDRM-

et támogatott (az első változat mentén).36 
 

35 A vitakörre "Minden félnek megvan a véleménye az SDRM-javaslatról" 

mottóval került sor (dokumentálva: IMF Survey of 7 Oct. 2002, 297. o.). 

E forduló résztvevői az állami és a magánszektorból érkeztek. A 

magánszektort Robert Gray, a HSBC befektetési bank és a Nemzetközi 

Elsődleges Piaci Szövetség adósságfinanszírozási és tanácsadó 

csoportjának elnöke, Richard Gitlin, a Gitlin & Co. elnöke és Mohamed 

El-Erian, a PIMCO ügyvezető igazgatója képviselte. Gray úgy vélte, 

hogy az SDRM rossz út, és hogy a szerződéses út "egyértelműen" 

előnyösebb. Ugyanakkor intézkedéseket javasolt a magánszemélyek 

pereskedést zavaró magatartása ellen, mint amilyen a londoni piacon 

tapasztalható. Gitlin pozitív újításnak tartotta az SDRM-et, mivel 

remélte, hogy a "bíróságon belüli" mechanizmus megléte megkönnyíti a 

"bíróságon kívüli" megállapodásokat. Ugyanakkor a kétoldalú és a 

belföldi adósságok bevonására szólított fel. El- Erian elegendőnek 

tartotta a magánszektornak a CAC-ok felé való elmozdulását, azzal 

érvelve, hogy megoldatlan kérdés, hogy az SDRM nem generál-e több 

költséget, mint amennyit állítólag megtakarít. 

36 A "tisztességes és átlátható választottbírósági eljárás" (FTAP) jubileumi 

megközelítése ugyanebben az irányban haladt (vö. Friedrich-Ebert-

Stiftung/Erlassjahr 
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Konkrétan elhatárolódott a Nemzetközi Csődbíróságra (IBC) vonatkozó 

javaslattól, amelyet Kunibert Raffer vezetett be a diskurzusba (Raffer 

2002). A Raffer IBC-nek garantálnia kellett volna a választottbíróság 

semlegességét fizetésképtelenség esetén. Az IMF azonban már a DRF 

vagy SDDRF koncepcióval reagált arra a vádra, hogy az alapot 

túlságosan is bevonják a folyamatba, ami ismét megfosztotta a 

globalizáció kritikusait az érvelés központi szintjétől. Ennek fényében 

Palley egy módosított SDRM-et dolgozott ki, amely magában foglalja a 

peres eljárások automatikus felfüggesztését, valamint az államadósságot 

(két- és többoldalú) (vö. Palley 2002). Ezzel szándékosan a pénzügyi 

közösség érvét vette elő, egyrészt azért, hogy a megfelelő gazdasági és 

jogi érveken keresztül visszahozza a globalizációkritikusokat a 

diskurzusba, másrészt pedig azért, hogy az SDRM-nek támogatást adjon 

(vö. In- terview NGO [3]). Mindkét terv kudarcot vallott, amint az 2002 

folyamán világossá vált. Palley stratégiája annak a diskurzusnak a 

kirekesztő mechanizmusait fejezte ki, amely már a kétirányú 

megközelítés tengelye körül megszilárdult, aminek következtében a 

globalizációkritikusok csoportja egyre heterogénebbé vált, és így végül 

teljesen marginalizálódott. A Palley körüli pragmatikusok a pénzügyi 

közösséghez való közelségükkel semlegesítették magukat - Pettifor 

"pénzügyi közösségről" beszélt. 

"szentségtelen szövetség" -, a Raffer és Pettifor körüli dogmatikusok úgy 
tekintettek a 

a kevés "konstruktív" szereplőt szándékosan marginalizálják.37 

2002 őszén az SDRM még nem bukott meg. Az IMF kettős 

stratégiája - a szerződéses és a jogszabályi megközelítés párhuzamos 

követése - az SDRM elfogadottságának megteremtését szolgálta, bár 

ennek alapja törékenyebbé vált a magánpiaci szereplők azon stratégiája 

miatt, hogy valamennyi adósság egyenlő bánásmódját követelték. Az év 

előrehaladtával világossá vált, hogy nem elég az IMF szerepét 

2határozottan fejleszteni az SDRM keretében. 

 

2002): "Egy egységes, átfogó választottbírósági eljárás biztosítaná, hogy 

egyetlen testület sem kap ingyen ebédet." (Ibid.: 9) 

37 "A nem kormányzati szervezetekkel való beszélgetést meglehetősen 

frusztrálónak találtam, mert [Ann Pettiforra utalva; CK] annak ellenére, 

hogy kiterjedt megbeszéléseket folytattunk vele, amit én frusztrálónak 

találtam, és annak ellenére, hogy épp egy egész napos konferencián vett 

itt részt, azzal kezdte, hogy alapvetően félremagyarázta az összes eddigi 

javaslatot - nos, tudja, ez rendben van, a megbeszélések elején sok 

félreértés van stb. és a megbeszélés végén tökéletesen rea- sonális azt 

mondani: nem veszem be. De az, hogy előállunk, és bemutatjuk, hogy az 

IMF ezt mondja, és az IMF téved, miközben az IMF ott ül, és nem ismeri 

el, hogy miről van szó, nem konstruktív. Ők bizonyára egy nagyon diffúz 

csoport. Nem szeretjük őket, de mivel közintézmény vagyunk, együtt kell 
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élesíteni. A pénzügyi közösségnek a szerződéses megközelítés felé való 

elmozdulása - miután a kódstratégia egyelőre kudarcot vallott - azt 

eredményezte, hogy a kétutas megközelítésben a súlyozás egyre inkább a 

CAC-ok javára tolódott el. Ez az SDRM harmadik változatában 

nyilvánult meg, amelyben az automatikus tartózkodás mozzanatát 

megszüntették. 

 

3.3 SDRM3: Az automatikus felfüggesztés megszüntetése 

 
Október közepén Jack Boorman, Köhler különleges tanácsadója a 

CATO Institute és az Economist New York-i konferenciáján megvédte 

az SDRM2 központi elemeit, noha az automatikus tartózkodás 

kérdésének első felpuhulása nyilvánvalóvá vált (vö. Boorman 2002).38 

November végén az IMF munkatársai bemutatták az SDRM új 

tervezetét, amely minőségileg különbözött a korábbi tervezetektől, és 

jobban hasonlított a CAC megközelítéséhez (vö. IMF 2002i). Boorman 

ezért azt is elmondta, hogy végül is nehéz volt kiállni a CAC-ok mellett, 

és ugyanakkor ellenezni az SDRM-et.3 

Az automatikus tartózkodásról szóló rendelkezés (ASP) elhagyása az 

SDRM-ben3 a PSI-diskurzusnak a laissez-fairerek és a pénzügyi 

közösség szerződéses megközelítése felé való fordulását, és ezzel a 

jogszabályi megközelítés végét jelentette, amelyet azonban hivatalosan 

csak a 2003. áprilisi tavaszi konferencián jelentettek be. Az automatikus 

tartózkodás volt az utolsó minőségi momentum, amely még 

megkülönböztette a két párhuzamos megközelítést. Az IMF-tanulmány 

megfelelő passzusa kimondja: "Az [SDRM3] aktiválása nem vezetne 

automatikusan a hitelezői jogok felfüggesztéséhez. Nem lenne általános 

végrehajtási felfüggesztés és nem lenne a szerződéses rendelkezésekre 

vonatkozó nyugdíj [...]". (Ibid.: 9) 

Ugyanakkor be kell vezetni az úgynevezett hotchpotch szabályt, 

amely demotiválja a korábbi peres gyakorlatot, mivel a perelt összegeket 

levonják a szerkezetátalakítási megállapodás teljes összegéből.39 Ennek 

megfelelően a pereskedési gyakorlatból nem várható extraprofit: 
 

38 A keresetindítási jogot kizárólag maguk a hitelezők írhatták felül. "A 

szuverén adós jogi védelemben részesülne a hitelezők zavaró jogi 

lépéseivel szemben, amíg a tárgyalások folynak; ezt a hitelezők többségi 

szavazata biztosítaná a pereskedés felfüggesztésének jóváhagyása 

érdekében". (Boorman 2002) 

39 Bár a tanulmányban nem használták kifejezetten ezt a kifejezést, az IMF-

rendelet megfelelt az úgynevezett hotchpotch-szabálynak, amely 

közvetlenül a határokon átnyúló fizetésképtelenségi jogi kontextushoz 

kapcsolódik. 
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"A hitelezők közötti méltányosság biztosításának eszközeként azonban, ha a 

hitelezők ténylegesen jóváhagyták a SDRM szerinti szerkezetátalakítási 

megállapodást, a hitelező által peres úton visszaszerzett összegeket levonják 

a megállapodás szerinti fennmaradó követeléséből oly módon, hogy az 

semlegesíti az ilyen pereskedésből származó előnyöket a többi hitelezővel 

szemben". (Ibid.: 9f.) 

 
Az alap egyrészt megpróbált válaszolni a magánpiaci szereplők azon 

posztulátumára, hogy minden hitelezővel egyenlő bánásmódban kell 

részesülnie, másrészt pedig olyan szabályozást hozott létre, amely a 

"csaló hitelezők" problémáját hivatott megoldani. Mindazonáltal a 

Párizsi Klub adósságai különleges státuszt kaptak, mivel saját 

osztályként kezelték őket, amelyek átstrukturálási feltételei így 

eltérhettek a magánadósságokétól (ibid.: 11). 

Az SDRM3 az adós országgal szembeni valamennyi követelés 

közzétételét is előírta fizetésképtelenség esetén, azaz azokat a 

követeléseket is, amelyeket az SDRM alapján nem vennének figyelembe 

(ibid.: 9). Az SDDRF létrehozását fenntartották, de azzal a 

megszorítással, hogy a hitelezők konszenzusa nélkül nem rendelkezik 

döntési jogkörrel, és az adós országnak kell viselnie minden felmerülő 

költséget, beleértve a hitelezői oldalt is (ibid.: 10).40 A minősített 

többségi szavazás küszöbértéke a legutóbbi változatban is 75 százalék 

volt. Újdonságot jelentettek azonban azok a szankciók, amelyeket akkor 

alkalmaznának, ha az adós ország nem teljesítené a tájékoztatási 

kötelezettségét. 

 

A több joghatóságot érintő fizetésképtelenségi eljárások lehetőséget 

teremtenek a hitelezők számára, hogy követeléseiket különböző 

joghatóságokban indított keresetek útján behajtsák. Az ilyen többszöri 

kereset révén az egyes hitelezők növelhetik behajtási arányukat, és 

nagyobb hasznot húzhatnak belőle, mint azok a hitelezők, akik csak egy 

keresetben vesznek részt. A Hotch- potch-szabály az ilyen hitelezői 

fellépések ellensúlyozására és a különböző joghatóságokban található 

hitelezői követelések közötti méltányosság biztosítására jött létre (Interjú 

a Nemzeti Pénzügyi Közösséggel [1]). 

40 Annak ellenére, hogy az SDDRF semlegességre hivatkozik, a fórum 

tagjainak kiválasztási folyamata erősen kötődne az IMF vezetéséhez, 

mivel az ügyvezető igazgató kijelölne egy legfeljebb 7"11magasan 

képzett bírákból vagy magánszakemberekből" álló csoportot, akik 

viszont 12-12 jelöltet16 választanának ki, akiket válság esetén 

szelektíven alkalmaznának. Az SDDRF befolyása és hatásköre ismét 

korlátozott lenne, mivel a fórum nem tudná megtámadni az IMF 

Igazgatóságának döntéseit. Az adósság fenntarthatósági szintjének 

meghatározására sem lehet képes. Az SDDRF-nek csak a hitelezők 

többségének jóváhagyása esetén lenne joga arra, hogy az adós országon 

kívüli bíróságot bízzon meg a bírósági eljárás felfüggesztésével (vö. IMF 

2002i: 12). 
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A hamis információk az IMF alapszabályának megsértésének 

minősülnének, és az Alap újabb hiteleinek megtagadásával járnának (a 

hátralékos hitelnyújtás gyakorlatának felfüggesztése; ibid.: 11). 

Krueger 2002. december 10-én Brüsszelben, az Európai Bizottság 

előtt tartott beszédében ismertette az SDRM-et3 (vö. Krueger 2002f.). 

Az új változatot "a piaci szereplőkkel, valamint a jogi és igazságügyi 

szakmák képviselőivel szoros konzultációban kidolgozott 

megközelítésnek" nevezte (ibid.). Hangsúlyozta, hogy az SDRM3 már 

nem egy nemzetek közötti fizetésképtelenségi rendszer, mivel a 

mechanizmus nem nyújt az adósnak a nemzeti (vállalati) kontextushoz 

hasonló védelmet. Krueger így próbálta megnyerni a feltörekvő 

országokat is a projektjének, mert egyrészt szerinte a megközelítésnek 

már nem szabadna visszatartó erővel bírnia a befektetőkre, másrészt a 

tőkeáramlásnak hatékonyabban és kockázattudatosabban kellene 

áramlania az SDRM preventív jellege miatt. Ez azon az érven alapult, 

hogy a célországoknak automatikusan "egészségesebb" 

gazdaságpolitikát kellene folytatniuk ahhoz, hogy más helyszínekkel 

versenyezve tőkét vonzzanak. Ebben a tekintetben a fenntartható 

fejlődési mechanizmusnak a feltörekvő piacok vonzerejének 

növekedéséhez kell vezetnie. "Így a helyes politikát folytató országok 

nagyobb külföldi tőkét tudnának igénybe venni, és jobb feltételekkel 

tudnának hitelt felvenni. Ezen túlmenően, számos okból kifolyólag 

idővel az eszközosztály egészére vonatkozóan a hitelfelvételi költségek 

csökkenését kell várni." (Ibid.) 

Krueger stratégiája ezért az volt, hogy az SDRM3 segítségével minden 
releváns ak- 

de sem a nemzetközi pénzügyi közösség, sem a laissez-fairerek, sem a 

G-24 nem volt erre fogékony. 

 
Reakciók és diskurzus stratégiák 

A nemzetközi pénzügyi közösség is a korábbinál 3élesebben reagált 

az SDRM-re (vö. EMCA et al. 2002). Egyrészt az SDRM-et alapvetően 

kontraproduktívnak és ellentmondásosnak tartották, másrészt kritizálták, 

hogy mint korábban a 

"a szerződések betartására vonatkozó kötelezettség alapvető elve" 

érvénytelenné válna (ibid.: iii; ford.: CK). Az IMF-nek az SDRM-ben3 

betöltött szerepének korlátozására tett engedményét a pénzügyi közösség 

is elutasította, mert ezt nem váltotta be kellőképpen (ibid.: 2): a 

globalizációkritikusokhoz hasonlóan ők is különbséget tettek az IMF "de 

jure" és "de facto" státusza között: 

 
"A javaslat az egy évvel ezelőtti elindítása óta számos módosításon ment 

keresztül, és a jelenlegi változat csökkentette azt a szerepet, amelyet 
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eredetileg az Alapnak mint az adósok és hitelezők közötti de jure 

döntőbírónak szántak. Soha - 



NEMZETKÖZI FIZETÉSKÉPTELENSÉGI 

JOG 

265 

 

 

 

Mindazonáltal az Alap továbbra is az adósság fenntarthatóságának de facto 

bírája marad, és mint ilyen, a hatóságok számára a mechanizmus 

aktiválásának kulcsa". (Ibid.: 2)41 

 
A pénzügyi közösség számára a központi kiindulópont az 

adósságtípusok SDRM3 szerinti javasolt osztályozása volt. Egyrészt 

továbbra is alapvetően elutasították ezt az egyenlőtlen bánásmódot, 

másrészt azzal érveltek, hogy ez a gyakorlat elkerülhetetlenül egy ország 

tőkeköltségének növekedéséhez vezet, mivel a magánszektor adósságát 

alárendelik az állami szektor adósságának (ibid.: 3). Érdekes módon 

naivnak tartották a marasztalási záradék megszüntetését, azzal érvelve, 

hogy még a hitelezők marasztalásra vonatkozó minősített többségi 

határozatának viszonylag alacsony küszöbét sem lehetne elérni, 

különben a tárgyalások megszakadása esetén megfosztanák magukat 

saját cselekvőképességüktől (ibid.: 5). Mindazonáltal az [SDRM3] a 

piaci szereplők szövetsége szerint "alapvetően szakított a múlttal" 

(ibid.), mivel a fizetési moratóriumot elfogadható alternatívaként 

legalizálta, és ezáltal növelte az erkölcsi kockázatot az adósoldalon. A 

pénzügyi közösség kitartott az ellenstratégiája mellett, és még az 

SDRM3 módosításait is kritizálta, amelyekkel az IMF közeledett 

hozzájuk. A csoport saját, a kontraktuális megközelítés felé tett lépései 

miatt képes volt azzal vádolni az IMF-et, hogy az SDRM-en való 

további munkával megakadályozza a CAC-k bevezetését, ezért 

felszólították az IMF-et, hogy hagyjon fel a munkával (vö. Rieffel 2003: 

258). Ezt a feltevést az amerikai pénzügyminisztérium vezetőségének 

megváltozása és a G-24-ekkel való "szövetség" is alátámasztotta. 

December közepén Bush amerikai elnök 2002Paul O'Neillt nevezte ki 

pénzügyminiszterként elbocsátották (vö. Suskind 2004 és 19. 

lábjegyzet). Utódja John Snow lett, akit január 13-án neveztek ki és 

2003. február 3-án iktattak be. Snow szintén a magánszektorból érkezett, 

de kezdettől fogva ellenezte a nemzetközi fizetésképtelenségi jogi 

mechanizmust.42 Bár Snow iparos volt, ő volt 

 

41 A függetlenség problémáját is az SDDRF-ben látták: "Sőt, egy 

kulcsfontosságú kérdés merül fel, hogy a hivatalos szektor képes-e az 

IMF alapokmányainak módosításával létrehozni egy olyan, az Alaptól 

független szervet, mint az SDDRF. Definíció szerint mindennek, amit az 

Alapokmányon keresztül valósítanak meg, valamilyen kapcsolatban kell 

állnia magával az Alappal. Egy valóban független szerv létrehozásához 

új jogi keretrendszer létrehozására lenne szükség." (EMCA et al.: 6) 

42 Snow 20 évig a CSX szállítmányozási vállalatnál dolgozott. Ezt 

megelőzően a Közlekedési Minisztériumban dolgozott. 1994 és 1996 

között elnöke volt a Business Roundtable-nek, amely egy olyan 

csoportosulás, amely az üzleti élet előtti és utáni 
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nem a Wall Street "első számú választása, de legalábbis valaki, aki 

érzékenyebb a Wall Street iránt" (BMF interjú). Snow már nem vett 

részt aktívan a PSI-ről szóló diskurzusban, mivel elhagyta Taylort, hogy 

az IMF-fel foglalkozzon. Ebből a szempontból azonban az ő kinevezése 

nagy jelentőséggel bírt a diskurzus végső fordulatában, és 

félreérthetetlenül jelezte az SDRM-projekt végét, amelyet a pénzügyi 

közösség mellett a globalizáció számos kritikusa is követelt (interjúk 

NGO [1], [2]; Nemzetközi Pénzügyi Közösség [1]). 

John Taylor azonban még O'Neill elbocsátása előtt a 2003-as évet a 

"cselekvés évének" (Taylor 2002d) nyilvánította, utalva a CAC-k 

áttörésére, mivel megállapította, hogy egyre nagyobb támogatást 

élveznek, különösen a feltörekvő piacokon: "Mindezzel a pro- gresszel 

és a támogatás megnyilvánulásával a feltételek most érettnek tűnnek 

arra, hogy a kibocsátók és hitelezőik, befektetési bankárok és ügyvédek 

felhúzzák az ingujjukat és nekilássanak új záradékokat írni a 

kötvényekbe, amint azokat beperelik". (Ibid.: 3) 

Az SDRM elleni szövetség az évfordulón alakult ki az amerikai 

pénzügyminisztérium körül, és magában foglalta a nemzetközi pénzügyi 

közösséget, a G-24-et és a globalizáció kritikusait. Utóbbiak nem érezték 

magukat ennek a szövetségnek a részének, de akkoriban ők is 

megpróbálták megakadályozni az IMF politikáját.43 Ezzel szemben a 

feltörekvő országok és az USA szövetsége nyilvánvalóvá vált az 

Igazgatóság következő, december végi SDRM ülésén (vö. IMF 2003b). 

Miközben az Igazgatóság intézményvédői arra figyelmeztettek, hogy az 

SDRM 3túlságosan szűken a szerződéses megoldás felé orientálódik 

("nem szabad a mechanizmust olyan mértékben felhígítani, hogy a 

feltörekvő országok ne tudjanak részt venni a folyamatban"), az IMF 

politikáját nem a feltörekvő országoknak kellett végrehajtaniuk. 

 

A 250 legnagyobb amerikai vállalat igazgatótanácsának elnöke, és fontos 

szerepet játszott az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Megállapodás 

(NAFTA) elfogadásában (lásd az amerikai pénzügyminisztérium 

honlapján). 

43 A globalizációkritikus mozgalom nagyfokú heterogenitása ellenére, 

amely az év folyamán világosan láthatóvá vált, a résztvevő nem 

kormányzati szervezetek túlnyomó többsége számára a fenntartható 

fejlődési stratégiája3 már nem volt elfogadható. Mindazonáltal a folyamat 

tavaszi befejezésére adott reakciókban volt egy2003 

"egyértelmű megosztottság az északi és déli nem kormányzati 

szervezetek között" felismerhető. Több déli nem kormányzati szervezet 

azzal vádolta az északi nem kormányzati szervezeteket, hogy a 

fizetésképtelenség toposzát népszerűsítik. 

"Mi [az északi nem kormányzati szervezetek] felvetettük az iskola 

fenntarthatóságának és különösen a civil lakosság részvételének kérdését. 

[...] Különböző nézetek voltak. Nem mindannyian ugyanabba az irányba 
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húzunk. Arról van szó, hogy mennyire reformista vagy mennyire 

radikális az egész. Az a helyzet, hogy a déli országok számára az IMF 

valami egészen mást jelent. Ez nagyjából egy észak-déli megosztottság. 

A prioritások meghatározásáról van szó: egyesek adósságkönnyítést 

akarnak, mások pedig integrálni akarják a kérdéseket." (Interjú a nem 

kormányzati szervezetekkel [1]) 
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hogy elveszítené hatékonyságát"; ibid.), az SDRM kritikusai 

hangsúlyozták, hogy a piac számára elfogadható megoldás 

megteremtése a prioritás. Az automatikus tartózkodásra vonatkozó 

rendelkezés megszüntetését az első csoport bírálta, az utóbbi támogatta. 

A megbeszélések nem vezettek eredményre, és utaltak egy január 

közepén tartandó szakértői konferenciára, amelyen a nyitott kérdések 

megvitatására kerül sor, és amely lehetőséget ad "konszenzus 

kialakítására az SDRM kialakításával kapcsolatban" (ibid.). 

A konferenciát megelőzően az IMF munkatársai Patrick Bolton 

(Princeton Egyetem) külső IMF-munkaanyagában (Bolton 2003) ismét 

megpróbálták hangsúlyozni a jogszabályi megközelítés "jelentős 

előnyeit" a szerződéses megközelítéssel szemben. Január 4-én Anne 

Krueger, az IMF vezetőségének tagja ismételten megvédte az SDRM-et, 

mint olyan mechanizmust, amely a hitelezői jogokat erősíti, nem pedig 

korlátozza (vö. Krueger 2003). A szakértői konferencia megnyitó 

beszédében Horst Köhler ügyvezető igazgató már nem csak a CAC-ok 

és az SDRM-ek egymást kiegészítő jellegét hangsúlyozta, hanem egy 

önkéntes magatartási kódexet is (vö. Köhler 2003a). Ez a tendencia 

megfelelt a konferencia témáinak összetételének is, amelyet az 

angolszász magánszektor és az amerikai kormányzat aránytalanul erős 

jelenléte jellemzett.44 
 

44 A konferencia a Szuverén Adósságátütemezési Mechanizmus (SDRM) 

konferencia elnevezéssel 2003. január 22-én került megrendezésre 

Washingtonban. A résztvevők a következők voltak: Glenn Hubbard (az 

amerikai elnök gazdasági tanácsadói tanácsának elnöke), Onno de 

Beaufort Wijnholds (az Európai Központi Bank állandó képviselője az 

IMF-nél), Kenneth Rogoff (gazdasági tanácsadó és a kutatási részleg 

igazgatója, IMF), Randal Quarles (az amerikai pénzügyminisztérium 

nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkára), Thomas Palley (a 

Nyílt Társadalom Intézet igazgatója), Patrick Bolton (professzor, 

Princeton Egyetem), Gerd Häusler (jogtanácsos és igazgató, Nemzetközi 

Tőkepiaci Osztály, IMF), Timothy Geithner (igazgató, Politikafejlesztési és 

Felülvizsgálati Osztály, IMF), Matthew Fisher (igazgatóhelyettes, 

Politikafejlesztési és Felülvizsgálati Osztály, IMF), Sean Hagan 

(főtanácsadó-helyettes, IMF), Mark Siegel (ügyvezető igazgató, David L. 

Babson & Company Inc. Babson & Company Inc. ), Richard Gitlin 

(elnök, Gitlin & Company), Agustin Carstens (pénzügyminiszter-

helyettes, Mexikó), François Gianviti (főtanácsos, IMF), Donald 

Bernstein (partner, Davis, Polk & Wardwell), Mark Allen 

(igazgatóhelyettes, PDR, IMF), Andrew Yianni (partner, Clifford 

Chance), Lee Buchheit (partner, Cleary, Gottlieb, Ste- hen & Hamilton), 

Burton R. Judge. Lifland (vezető bíró, USA Csődbíróság, New York déli 

kerülete), Jernej Sekolec (titkár, ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi 

Bizottság), Anne Krueger (első vezérigazgató-helyettes, IMF), Jack 

Boorman (az IMF igazgatójának különleges tanácsadója), Stéphane 

Pallez (alelnök, Párizsi Klub), Ann 
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A konferencián folytatott gazdasági vitát a fenntartható fejlődés és a 

fenntartható vidékfejlesztés lehetséges költségkihatásairól alkotott eltérő 

nézetek jellemezték. Míg az institucionalisták azzal érveltek, hogy az 

univerzalista megközelítés ellensúlyozná a tőkeköltségek növekedését, 

addig a feltörekvő piacok képviselői (a magánpiaci szereplőkkel és az 

USA képviselőivel együtt) ennek ellenkezőjét állították, és a CAC-ok 

mellett érveltek. Mivel a vonatkozó érveket nem lehetett bizonyítani, a 

kérdés a konferencián hatalmi-politikai stratégiák tárgyát képezte, és 

különösen a feltörekvő országokat korlátozta. Agustín Carstens, Mexikó 

pénzügyminiszter-helyettese, az IMF későbbi vezérigazgató-helyettese 

így fogalmazott: "A politikában, akárcsak a pénzügyi piacokon, az 

érzékelés a lényeg. Amíg a magánszektor számára probléma van az 

SDRM-mel, addig a kibocsátó számára is probléma van". (Idézet a BMF 

interjúból)45 

Az IMF által február közepén közzétett tervezetben az IMF a 

A kontraktualista fordulat az IMF áprilisi tavaszi konferenciáján is 

megmutatkozott (vö. IMF 2003d). Első alkalommal kommentálta a 

pénzügyi közösségnek a helyes magatartási kódex létrehozására irányuló 

javaslatát (ibid.: 17-20). Jogi alap hiányában azonban lehetséges 

szerepét rendkívül korlátozottnak ítélték; ennek megfelelően 

kijelentették, hogy a kódex csak a CAC-k és az SDRM előfutáraként 

működhet. Összességében a pontosítások jobban figyelembe vették a 

tárgyalási megközelítést, és háttérbe szorították a szabályozási 

megközelítést: "A keretnek ösztönzőket kell teremtenie a tárgyalásokra - 

nem pedig részletes tervrajzot a szerkezetátalakításhoz." (Ibid.: 23) 

Horst Köhler április 8-án mutatta be a meggyengített 3SDRM-tervezetet 

az IMFC-nek, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy bár az SDRM széles 

körű támogatást élvez, ez végül nem lesz elegendő a tavaszi ülésen 

történő elfogadáshoz: "Ebben a szakaszban úgy tűnik, hogy az Alap 

tagsága körében nincs meg a szükséges támogatás ahhoz, hogy az Alap 

Alap Alapokmányának módosításával létrehozzák az SDRM-et. (Köhler 

2003b) 

 

Pettifor (programigazgató, Jubilee Research), Barry Herman (vezető, 

Pénzügyi és fejlesztési osztály, Gazdasági és Szociális Segítségnyújtási 

Főosztály, ENSZ) (vö. IMF 2003c). 

45 Hans Helmut Kotz, a Deutsche Bundesbank igazgatótanácsának tagja 

megerősítette ezt a felfogást: "Ha hiszünk Dallara úrnak és Snow úrnak, 

akkor egy olyan nyilatkozat jön ki, mint a G-24-é, amely egy ilyen eljárás 

[SDRM] ellen szól. Az SDRM-et nem a koncepcionális gyengeségei 

miatt utasították el, hanem a politikai konstelláció miatt, a politikai 

erőviszonyok miatt, különösen a hitelezői oldalon, amely nem volt olyan 

módon kötött, hogy reformra kerülhessen sor." (Kotz 2003). 
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A már említett okokon kívül egy másik esemény is erre az 

értékelésre késztette Köhlert: Mexikó március elején 1 milliárd dollár 

értékben bocsátott ki CAC-kötvényt a New York-i piacon, amelynél 

nem volt jelentős költséghatás. A pénzügyi közösség, de az IMF is 

sikeresnek ítélte a kérdést (IMF 2003e: 22).46 A másodlagos piacon sem 

jelentkezett CAC-felár, ami eloszlatta a CAC-ok elleni érvelést az első 

piaci szereplő problémájával kapcsolatban. Bár az IMF továbbra is 

hangsúlyozta, hogy Mexikó befektetési besorolású ország lesz, és ezért 

az eset nem szolgálhat garanciaként arra, hogy a decentralizált 

szerkezetátalakítási záradékok nem tartalmaznak kockázati felárat, 

ekkorra már több más ország is bejelentette, hogy a jövőbeni 

kötvényszerződésekbe beépíti a CAC-okat (köztük Argentína), ami ezt 

az érvet is háttérbe szorította. Az Alap munkatársai végül azt javasolták, 

hogy a jövőben támogassák a CAC-k széles körű alkalmazását (ibid.: 

26), ami azt jelentette, hogy az SDRM vége már több mint egy hónappal 

a tavaszi konferencia előtt de facto biztos volt, és így is érzékelték (IIF 

interjúk; IMF). 

Ennyiben a tavaszi ülésen a szavazást a 12. 

Április csupán megerősítette a politika kudarcát. A kvótarészek jó 

harmada az SDRM ellen szavazott - ezt a harmadot az USA blokkoló 

kisebbsége, valamint a legtöbb feltörekvő ország szavazati aránya tette 

ki. 85 százaléknyi kvóta lett volna szükséges a státuszbővítéshez. 

A különböző szervek és csoportok nyilatkozataiban különösen 

feltűnő volt a sikeres Mexikó-ügyre való hivatkozás. Erre építve az 

IMFC ösztönözte ennek az eszköznek a fokozott használatát, és azt is 

ajánlotta, hogy az Alap támogassa "a CAC-k önkéntes bevonását a 

felügyeletébe" (IMF 2003. április 21-i felmérés, 101. o.). Ezt az ajánlást 

a G-7 és a G-24 is támogatta (ibid.: 111ff.). 

 
 

46 A további vitában nem játszott szerepet az a tény, hogy a mexikói 

kötvény CAC-ok szerződési feltételei két ponton eltértek a CAC-

szabványnak számító angol jogtól. Először is, bár a többségi átütemezés 

küszöbértékét százalékban75 határozták meg, nem az 

adósságátütemezési tárgyaláson jelen lévő tényleges 

kötvénytulajdonosok követelései voltak a döntőek, hanem a teljes 

összeghez való viszonyuk. Továbbá a mexikói CAC-kötvény tartalmazott 

egy kiterjesztett "jogfosztási rendelkezést" - a szavazati jogok 

visszavonásának lehetőségét a közvetlenül vagy közvetve az adós és az 

állami szektor által birtokolt kötvényekből (IMF 2003e: 24). 
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Azt, hogy O'Neill távozása után a magánpiaci szereplők preferenciái 

milyen mértékben kerültek be az Egyesült Államok álláspontjába, jól 

illusztrálta az új amerikai pénzügyminiszter, John Snow tavaszi 

konferencián tett nyilatkozata: 

 
"Az Egyesült Államok üdvözli a kollektív fellépésre vonatkozó záradékok 

kidolgozása és külső államkötvény-szerződésekbe való beépítése terén elért 

kiváló eredményeket. [...] Ezek a záradékok, és nem a központosított 

mechanizmusok jelentik az eszközt az államadósság átütemezésével 

kapcsolatos problémák újbóli megoldására. Előfordulhatnak olyan "kollektív 

cselekvési" problémák, amelyek megakadályozzák az államadósság-válság 

gyors és rendezett megoldását. E problémák forrása az adósok és hitelezőik 

kapcsolataiban és megállapodásaiban rejlik. Ezeknek a feleknek kell 

felelősséget vállalniuk a megoldásért, nem pedig egy nemzetközi 

szervezetnek. Ezért nem szükséges és nem is megvalósítható az SDRM-en 

való további munka. "(Snow 2003; CK). 

 
A vereségre való tekintettel az intézményvédők ismét hangsúlyozták azt 

az ellenvetésüket, hogy a kódexek és a CAC-k nem helyettesíthetik az 

SDRM-et, hanem csak kiegészíthetik azt, illetve kikövezhetik az utat a 

jogszabályi megközelítés felé - ezt a véleményt többek között az EU 

Bizottsága is kifejtette: "Az Európai Bizottság határozottan támogatja a 

rendezettebb és kiszámíthatóbb válságrendezési keretrendszer 

kialakítására irányuló, folyamatban lévő erőfeszítéseket. [...] Az SDRM 

jelentősen hozzájárulhatna a válságrendezési keretrendszerhez, ezért az 

IMF-nek folytatnia kell a mechanizmus fejlesztésére irányuló munkáját". 

(Solbes 2003) Hans Eichel német pénzügyminiszter is ezen a 

véleményen volt (Ei- chel 2003), csakúgy, mint az EU Gazdasági és 

Pénzügyminiszterek Tanácsának elnöke (Christodoulakis 2003), a kínai 

képviselő (Ruo- gu 2003), az ausztrál képviselő (Campbell 2003), a 

svájci képviselő (Villiger 2003) és a holland képviselő, aki az SDRM-et 

"ultimum remediumnak" nevezte, és bírálta az Alapnak a magánszektor 

felé tett lépéseit (Wellink 2003). Alekszej Kudrin orosz kormányzó 

hasonlóan kritikus nyilatkozatot tett: "Ha a közeljövőben azt látjuk, hogy 

a megfelelő jogi környezet hiánya jelentősen akadályozza az 

államadósság átstrukturálását, akkor vissza kell térni az SDRM 

létrehozásának gondolatához". (Kudrin 2003) Mind a belga kormányzó 

(Quaden 2003), mind a Geir Haarde izlandi pénzügyminiszter által 

képviselt észak-balti választókerület hosszú távon nélkülözhetetlennek 

tartotta az SDRM-et (vö. Haarde 2003). 

Anne Krueger a reformpolitikájának kudarcáért a 

a "magas szintű támogatás" hiánya, és amint az az ezt követő 

sajtótájékoztatón világossá vált, szemmel láthatóan nehéz volt számára, 

hogy 
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nehéz a CAC-okat sikerként eladni (IMF 2003f.). Pedig az államok jó 

kétharmada támogatta a javaslatukat, beleértve az európai államok 

többségét is. Tizennyolc hónappal a washingtoni "dobpergésük" után a 

nemzetközi fizetésképtelenségi törvény formájában megvalósuló 

reformmegközelítést "félretették", ahogy az Alap fogalmazott (Interjú 

IMF [1]). 

 

 
4. Összefoglaló  

 
Az SDRM volt a legvitatottabb projekt, amely a reformokról folytatott 

vita középpontjába került. Bár a nemzetközi fizetésképtelenségi 

szabályozás megközelítése nem kérdőjelezte meg a washingtoni 

konszenzus lényegét, mégis jelentős eltérést jelentett a status quo-tól, 

mivel ez volt a központi eszköz a szuverén adós és magánhitelezői 

közötti kapcsolat szabályozására. Ez a szabályozási megközelítés arra 

törekedett, hogy véget vessen a magánpiaci szereplők számára 

"szuperoptimális" status quo, az LLR mentési logikájának, ami az 

érdekek ádáz csatáját eredményezte, amelynek végén a pénzügyi 

közösség került ki győztesen - annak ellenére, hogy az SDRM széles 

körű támogatást kapott az intézményvédők, a pénzügyi stabilizátorok (ex 

G-24) és a globalizáció kritikusai részéről. 

A nemzetközi fizetésképtelenségi jog kialakulásának hátterében egy 

heterodox tudományos diskurzus állt, amely az 1980-as években Latin-

Amerikában kialakult túlzott eladósodási helyzetre reagált. Az USA 

nemzeti fizetésképtelenségi jogára hivatkozva a tudományos vitát 

elsősorban fejlődéselméleti szemlélet jellemezte, és kezdetben árnyékos 

életet élt. Az IMF-nek mint végső hitelezőnek a kilencvenes évek 

mexikói és ázsiai válságai során betöltött vitatott funkciója miatt ez a 

szakértői diskurzus a politikai szférába került, de kezdetben anélkül, 

hogy az a pro- grammatikus jellege lett volna, amelyet 2001 

novemberétől, az SDRM elindításával szerzett. A vonatkozó 

diskurzustér megnyitása az elképzelés előtt egyrészt a toposz ortodox 

integrációjának köszönhető, amelyet a neves közgazdász, Jeffrey Sachs 

végzett, másrészt az argentin válságnak, a reformdiskurzus menetének, 

valamint maguknak a megfelelő intézményi tanulási folyamatoknak, 

amelyek kodifikálták az IMF mint végső hitelező kiterjesztését. 

Ezt követően a G-10 központi banki elnökei felkarolták a toposzt. 

és "a magánszektor bevonása" (Private Sector Involvement, PSI) néven 

bevezették a hivatalos reformdiskurzusba. A kollektív szerződéses 

eszköz, a kollektív szerződéses eszköz kifejlesztésével 



NEMZETKÖZI FIZETÉSKÉPTELENSÉGI 

JOG 

273 

 

 

 

CAC-záradékok (Action Clauses - Action Clauses - CAC) révén a 

nemzetközi tőkepiacokon decentralizált kötvényadósságok során a 

heterogén hitelezői csoportok koordinációs kudarcának formájában 

jelentkező sajátos adósságátütemezési problémával foglalkoztak. 

Valójában a G10-ek és a nemzetközi pénzügyi közösség között nagy 

volt az egyetértés, ami a washingtoni konszenzus szoros hálózatainak 

köszönhető (interjú a Deutsche Bundesbankkal [2]). A két szereplő tehát 

már a korai szakaszban elfoglalta a PSI témáját, és a szerződéses 

pillanatokon keresztül szándékosan szűkítette a Sachs univerzalista 

megközelítése által megnyitott diskurzustérséget. A valódi 

fizetésképtelenségi rend gondolata csak a laissez-fairerek episztemikus 

közössége által hangoztatott erkölcsi kockázat és a mentőcsomagok 

okozati összefüggésében került be újra a diskurzusba. Felhívták a 

figyelmet arra, hogy a mexikói és az ázsiai válságban milyen 

összefüggés figyelhető meg a magánszektor egyoldalú előnyére az 

állami költségvetések rovására. Ezúttal azonban az ok-okozati 

összefüggést ismét egyre inkább a heterodox szereplők, különösen a 

globalizáció kritikusai hangoztatták. Ezt a megközelítést végül az 

institucionalisták vették át, akik ebben látták a központi stratégiát az 

erkölcsi kockázat és a mentőcsomagok kapcsolatának megtörésére, az 

IMF végső hitelezővé való bővítésének hátterében. 

Az SDRM-ötlet politikai áttörése a kölni konferencián történt. 

G-7 csúcstalálkozón, amire az IMF megbízást kapott a kidolgozására, de 

csak a washingtoni hatalomváltás (Fehér Ház és IMF) után vették elő - a 

Clinton-Camdessus-korszakban az ötlet a sajátos bail-in jellege miatt 

nem került be az IMF-be. Az argentin válsággal való egybeesés és Paul 

O'Neill amerikai pénzügyminiszter támogatása tette lehetővé, hogy 

Anne Kru- eger 2001 novemberében az "intézményi fordulat" után 

javaslatot tegyen az SDRM-re. Az amerikai fizetésképtelenségi joggal 

való hangsúlyos heterodox analógia miatt ez egy "bumm- bumm-mal" 

volt egyenlő, ami negatív reakciókat váltott ki a pénzügyi közösség és az 

amerikai pénzügyminisztérium részéről (O'Neill kivételével), de a 

globalizáció kritikusainak támogatását kapta. 

Krueger törvényi megközelítésével szemben a laissez-fairerek 

kontraktualista ellenkoncepcióját a CAC-ok formájában John Taylor, az 

amerikai pénzügyminisztérium államtitkára 2002 tavaszán vezette be a 

diskurzusba. A szereplők csoportja az SDRM1 gyenge pontjaiból indult 

ki, amelyek egyrészt a hitelező-adóstárs kapcsolatok (adósságtípusok) 

konkrét kialakításának tisztázatlansága, másrészt a Végrehajtó Bizottság 

(valamint az intézményesített Episztemikus Bizottság) kohéziójának 

hiánya. 
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munity) létezett. A pénzügyi közösség kezdetben marginalizálódott az 

SDRM1 (és a CAC-ok) elleni frontális ellenzéki stratégiája miatt, mivel 

a diskurzus középpontja a toposz ortodox elfogadása következtében a 

kontraktualista és a statiszta megközelítés között ingadozott. Ezzel 

szemben Taylor stratégiája, miszerint a CAC-okkal konstruktív 

ellenjavaslatot terjesztett elő, amelyet a G-10 testülete már elfogadott, 

sikeres volt. A Taylor-féle decentralizált piaci megközelítés mellett 

szóló fontos érv volt egyrészt az alapszabály módosításának politikai 

esélyei, másrészt az Alap tagországaiban zajló ratifikációs folyamat 

szempontja. Ismét az amerikai kongresszus vétójogát használták fel, 

mint kétszintű érvet. 

Ez a stratégia az SDRM2 2002. áprilisi megfogalmazásában jutott 

kifejezésre, amikor az IMF belső diskurzusát megnyitották a CAC-k 

előtt, és a jogszabályi megközelítéssel párhuzamosan folytatták 

(kétirányú megközelítés). Ugyanakkor stratégiai lépés volt Krueger 

részéről az is, hogy a tudományos és politikai diskurzusba integrálva, 

valamint az SDRM-mel összevetve a CAC-okat korlátozott és nem 

megfelelő eszközként mutatta be, amely jelentős hátrányokkal járna az 

uni- versalista megközelítéssel szemben. Ebben a tekintetben az SDRM 

soha nem volt az IMF maximális követelése, amelynek végső soron a 

CAC-k elterjedését kellett volna szolgálnia: Ugyanis csak a 

magánszektor szisztematikus bevonásával tudták az institucionalisták a 

globális pénzügyek válságdinamikájának hátterében az IMF végső 

hitelezői funkcióját csökkenteni és összpontosítani. Az SDRM volt a 

központi institucionalista reformprojekt, és a diskurzus megnyitása a 

CAC-ok felé az SDRM2 formájában megfelelt annak a stratégiának, 

hogy a decentralizált megközelítés jellemzőit kifejezetten integrálják és 

adaptálják az IMF-módba, hogy széles alapot teremtsenek az IMF 

megközelítésének, amelynek ki kellett és ki kell terjednie a laissez-

fairerekre is (és elsősorban). 

Az SDRM2 egyik fő módosítása a csökkentés és a 

Az IMF szerepének semlegesítése az adósságátütemezési folyamatban (a 

DRF-en vagy az SDDRF-en keresztül). Az Alap többszörös és 

ellentmondásos funkcióit az SDRM-ben1 minden szereplő kritizálta, 

beleértve az intézményközpontú tagországokat és azok episztemikus 

közösségét is. A tényleges engedmény az SDRM2 formájában azonban 

elsősorban a laissez-fairereknek szólt, akiknek a reformhoz való 

hozzáállása az IMF hatáskörének szigorú szűkítése volt (Bush elnöksége 

és a republikánus többségű kongresszus óta ez egy olyan tényező, 

amelyet állandóan az IMF ellen hoznak fel). 
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A magánpiaci szereplők másik központi érve az IMF jogszabályi 

megközelítése ellen a feltörekvő piacok tőkeköltségének növekedésére 

vonatkozott. Bár a gazdasági mainstream episztemikus közössége 

gyanította, hogy a decentralizált megközelítés növelni fogja a 

költségeket (különösen a nem optimális minősítésű adósok esetében), és 

úgy vélte, hogy az univerzalista megközelítéssel leküzdhetők az egyedi 

költséghatások, a pénzügyi közösség ezt a szempontot hatékonyan tudta 

a maga javára fordítani a diskurzusban. Ez tükröződött a G-24 feltűnő 

tartózkodó magatartásában az SDRM-mel kapcsolatban, noha a 

mechanizmusnak paradigmatikus helyzete miatt a csoporton belül 

jóváhagyásra kellett volna találnia. Míg a pénzügyi piacok 

stabilizálóinak episztemikus közössége az SDRM mellett foglalt állást, a 

G-24 koalíciót kötött az ellenzőkkel, nem utolsósorban neoliberális 

"gondolkodásmódja" miatt.47 Ez a csoporton belüli eltérés végül is döntő 

tényező volt a politika kudarcában. Emellett a magánpiaci szereplők 

célzottan ki tudták játszani a befektetők és a hitelfelvevők közötti 

strukturális hatalmi egyensúlyhiányt, és az egyes hitelezői szövetségek 

összefogásával még nagyobb hangsúlyt adtak neki, ami a G-24 

fenntartások nélküli elkötelezettségében nyilvánult meg a szerződések 

teljesítésének kötelezettsége mellett. Mivel a pénzügyi közösség azt a 

képzetet keltette, hogy ezt az SDRM (Stay on Litigation) keretében már 

nem lehet feltétel nélkül megadni, a feltörekvő piaci kormányok is 

elhatárolódtak ettől a projekttől, ami a G-24-nek a kormányaikra 

gyakorolt nagy befolyásának (és egyben ortodox 

"gondolkodásmódjának") volt köszönhető.48 

Az SDRM jogalapjának megkérdőjelezése az Eq. 

Az intézményvédők ragaszkodása a kétoldalú (és a többoldalú) 

államadósság különleges státuszához aláásta az SDRM gazdasági 

hitelességét. Az intézményvédők ragaszkodása a kétoldalú (és a 

többoldalú) államadósság különleges státuszához aláásta az SDRM 

gazdasági hitelességét. Ennek fényében a stratégia a 
 

47 A 2003. január 22-én Washingtonban tartott SDRM szakértői 

konferencián a G-24 képviseletében Agustin Carstens, Jack Boorman 

felvetésére, miszerint a "Wall Street" "megijeszti" a G-24-et, 

megerősítette, hogy ez nem így van: "Nem fogunk megijedni, tudja, csak 

egy vezető Wall Street-i személy miatt. Ez az érvek miatt van." (Lásd 

még a 44. lábjegyzetet) 

48 Az európai kormányok a G-24-et is megpróbálták maguk mellé állítani 

azzal, hogy az IMF irányítási módjában kvótamódosítást helyeztek 

kilátásba a feltörekvő országok javára (Interjú IMF [5]). 
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pénzügyi közösség, hogy fizetésképtelenség esetén önkéntes kódexet, 

hatékony ellenkövetelést alkalmazzon. 

Az IMF 2002 őszén az automatikus maradásra vonatkozó 

rendelkezés (SDRM3) megszüntetésével reagált, amely a szerződés 

teljesítésére vonatkozó érv érvénytelenségét hivatott kizárni. A 

tartózkodással kapcsolatos döntéshozatali hatáskör hitelezőkre történő 

átruházása azonban de facto nem volt (többé) érdekes a pénzügyi 

közösség számára. Ekkor már előre látták az SDRM kudarcát, mivel az 

"ellenzéki" amerikai pénzügyminiszter, O'Neill országos szinten 

láthatóan hiteltelenné vált, és ezzel egy időben a Párizsi Klub kételyei is 

erősödtek (és a globalizációkritikusok körül megnőtt az SDRM elleni 

koalíció). A mexikói kötvény sikeres kibocsátásával tavasszal létrejött a 

megfelelő diskurzusesemény, amely lehetővé tette a kontraktualista 

megközelítés áttörését. A 2003. évi tavaszi konferencián a feltörekvő 

országok és az USA koalíciójának az SDRM módosítása elleni 

szavazása véget vetett a politikai folyamatnak, és egyúttal 

érvénytelenítette az USA partikuláris szavazási magatartással 

kapcsolatos vádját. A 11. ábra összefoglalja a túlzott eladósodottsági 

helyzetek megoldásának különböző módjait és szereplői konstellációit. 

Az SDRM kudarca egyúttal a kontraktualista eszközök áttörését is 

jelentette, ami összhangban volt a laissez-fairerek érdekeivel és 

elfogadható volt a pénzügyi közösség számára. Az SDRM ellenzőinek 

sajátos hatalmi pozíciója az IMF politikájának megakadályozásában 

mutatkozott meg egy paradigmákon átívelő, globális (politikai, civil 

társadalmi, tudományos) koalícióval szemben. Különösen a magánpiaci 

szereplőknek nem sikerült diskurzív módon úgy kommunikálniuk 

ellenállásukat, hogy az intézményesült 

a főszereplők visszaléptek volna a projektjüktől. 

Azzal, hogy stratégiailag megkérdőjelezték az SDRM gazdasági és 

jogi alapjait, csupán diszkurzív teret nyitottak a CAC-k számára, ami 

(önmagában) nem volt elegendő a politikai folyamat befejezéséhez. 

Sikerüket végső soron annak a strukturális hatalomnak köszönhették, 

amelyet központi hitelezőként és befektetőként, valamint a G-24 

formájában a központi feltörekvő gazdaságok kooptált elitjeiként tudtak 

gyakorolni. Ezen túlmenően, tekintettel az SDRM nagy koalíciójára, az 

IMF irányítási rendszerében az amerikai blokkoló kisebbség formájában 

intézményesített hatalmi erőforrás szükséges volt e hatalom 

megvalósításához, amelyet a pénzügyi közösség és az amerikai kincstár 

közötti szoros hálózatokon keresztül lehetett aktiválni, bár nem anélkül 

az engedmény nélkül, hogy a jövőben a kötvényszerződésekben 

elfogadják a CAC-okat. Az előző reformelemzéshez hasonlóan az volt a 

kérdés, hogy 
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Ez egy olyan tanulási hatás, amely nem kérdőjelezi meg a washingtoni 

konszenzus hegemóniáját, hanem inkább elősegíti annak reprodukálását. 

A következő következtetésben az IMF reformdiskurzusának és 

szereplőinek ellentétes és integráló folyamatait elemezzük a nemzetközi 

politikai gazdaságtan elméleti megközelítésének hátterében. A kérdés az, 

hogy mennyiben lehet a washingtoni konszenzus globális 

hegemóniájáról beszélni, és hogyan alakult a szereplők, a strukturális és 

a diskurzus szintjeinek artikulációs viszonya. A konklúzió a saját 

kutatási megközelítésre való reflektálást is szolgálja, ezért a nemzetközi 

kapcsolatok főáramú elméleteinek tárgyalása is az empirikus 

eredmények hátterében történik. 
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Következtetés  

 
 

 

Az előző fejezetekben az IMF jövőjéről szóló reformdiskurzus 

szereplőinek stratégiáit elemeztük a hatalomelmélet szempontjából. 

Egyrészt történelmileg dolgozták ki a szereplők cselekvésének 

intézményi környezetét, másrészt az ázsiai válság óta tett 

reformlépéseket diszkurzív módon, egy politikai elemzés értelmében 

követték nyomon. A következő következtetésben az empirikus 

eredmények alapján a reformszereplők artikulációs kapcsolatának 

jellegére vonatkozó kezdeti kérdésre térünk ki, és a Valutaalap 

orientációjának folyamatosságát magyarázzuk meg. Ez az egyes 

fejezetek összefoglalóiban már ismertetett szereplők stratégiáin alapul. 

Ezekre az időközi eredményekre építve feltesszük a kérdést, hogy a 

globális kritikával szemben hogyan lehetett a washingtoni konszenzust 

reprodukálni, és milyen szerepet játszott ebben az IMF. 

Az IMF "reformját" azon szereplők versenye jellemezte, akik 

bizonyos közgazdasági elképzelések (és az ehhez kapcsolódó érdekek) 

alapján intézményi változásokat akartak elérni vagy megakadályozni a 

globális monetáris szférában. A jelen tanulmány központi empirikus 

eredménye az a tény, hogy nem került sor olyan valódi reformok 

elfogadására és végrehajtására, amelyek eltérést jelentettek volna a 

status quo-tól. Inkább minden területen olyan intézményi tanulási 

folyamatokról volt szó, amelyek állandósították az ortodox 

neoklasszikus gazdasági paradigmát és az arra épülő washingtoni 

konszenzust - például az IMF-et a végső menedék nemzetközi 

hitelezőjévé bővítették, és megőrizték a Valutaalap strukturális 

kiigazítási hatáskörét. Az államadósság-átütemezési mechanizmus 

(SDRM) kudarcot vallott, ahogyan a tőkemérleg liberalizációjának 

törvényi rögzítése is. Ezekben a folyamatokban az IMF, mint a 

diskurzus tárgya és alanya is, mindig is egyfajta 
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Ez egy olyan feszültségtér volt, amely végül a piaci szereplők érdekei 

javára oldódott fel. Ez a folyamat a szereplők, a diskurzus és a struktúra 

szintjén egyaránt zajlott, így a hatalmi viszonyok többdimenziós voltáról 

kell beszélni, amely nem objektív és nem monokausális módon jött létre. 

Az összetett artikulációs kapcsolat a tőkemérleg liberalizációjának és a 

nemzetközi fizetésképtelenségi jognak a reformlehetőségek esetében 

volt a legnyilvánvalóbb. 

Amint azt a tanulmány elméleti részében kifejtettük, az eredmények 

elemzésére és értelmezésére különböző megközelítések léteznek. Ez a 

munka az IMF-reform hegemónia- és diskurzuselméleti megközelítésén 

alapult, amelynek magyarázó erejét a következőkben megkérdőjelezzük. 

Az érdek-, eszme-, intézmény- és rendszeralapú megközelítések 

episztemológiai értékét is megvitatjuk az SDRM toposzhoz viszonyítva. 

Az IMF reformdiskurzusának elemzéséhez először is közelebbről 

meg kellett vizsgálni az IMF strukturális működési területén 

bekövetkezett változásokat. A monetarista fordulat és az 1980-as évek 

latin-amerikai adósságválsága következtében az IMF kiszorult eredeti 

megbízatásából, amely a fizetési mérleghiányok áthidalására nyújtott 

hitelekből állt, és egy rendszerszinten új szerepkörbe került, amely az 

IMF-et kezdetben szimbiózisban kötötte össze a magánpiaci 

szereplőkkel: strukturális kiigazítási politikáján keresztül az IMF 

megteremtette a fejlődő és feltörekvő országok hiteleinek 

visszafizetéséhez szükséges nemzeti feltételeket, míg a magán 

pénzintézetek fenntartották a hazai tőkeáramlást. Az IMF így 

megszilárdította pozícióját a globális monetáris rendszer nemzetközi 

szervezeteként, ugyanakkor a piaci szereplők számára előnyös volt, 

hogy a Valutaalap beavatkozásai révén minimálisra csökkentek a 

térségbeli befektetéseik veszteségei. Ez a szimbiózis a washingtoni 

konszenzusban, mint az amerikai pénzügyminisztérium, a Nemzetközi 

Valutaalap és a Világbank fejlesztéspolitikai programjában nyilvánult 

meg. A konszenzus gazdaságpolitikai magja a liberalizáció, a 

dereguláció és a privatizáció három pillérén alapult, és a neoklasszikus 

gazdasági paradigmából eredt. 

A hidegháború végeztével az IMF még mindig képes volt a rela- 

a washingtoni konszenzusos szervezetként való további zökkenőmentes 

bővítését azáltal, hogy strukturális alkalmazkodási politikáját a közép- és 

kelet-európai átmeneti országokra is alkalmazza. Ebben az időszakban 

különösen a tőkemérleg liberalizációja vált az IMF szokásos 

gyakorlatává. Az IMF-nek ez a politikája meglehetősen szerves volt, és 

az IMF ortodox technokráciájából fakadt. Ebben a tekintetben ez nem 

kizárólag a magánpiaci szereplők külső nyomásának volt köszönhető. 
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Az IMF intézkedéseit azok üdvözölték, akik érdekeltek a régió piacaihoz 

való akadálytalan hozzáférésben. 

A konszenzuson és így az IMF-en is keletkezett repedések először a 

kilencvenes évek közepén a mexikói válsággal kapcsolatban 

jelentkeztek, amikor az IMF nyomás alá került, mert Bill Clinton 

amerikai elnök és Michel Camdessus, az IMF vezérigazgatója olyan 

hatalmas hitelcsomagot állított össze, amely szinte kizárólag az amerikai 

pénzügyi ágazatnak kedvezett. A nyilvánosság előtt és a republikánusok 

által dominált amerikai kongresszusban ezt a magánbefektetők 

törvénytelen állami mentőakciójaként és az IMF-alapokhoz való 

diszkrecionális külső hozzáférésként kritizálták bizonyos célokra. Ebben 

a tekintetben a mexikói válság jelentette a kiindulópontját az 1990-es 

évek második felében az erkölcsi kockázat mentőakció okozati 

összefüggéseinek később rendkívül diszkurzív toposzának, amelyben a 

korábban szimbiózisban lévő kapcsolatnak a pénzügyi ágazattal való 

egyenlőtlen, az Alap számára bizonytalan viszonyra való változása jutott 

kifejezésre. Ez az aszimmetria az Alap válságtűzoltóságként vagy végső 

menedék nemzetközi hitelezőként végzett hitelezési tevékenységéből 

adódott. A magánbefektetők IMF-pénzből történő megmentése a 

nyereség privatizációjával és a veszteségek társadalmasításával volt 

egyenértékű, ami a hitelcsomagok nagysága miatt széles körű 

közfelháborodást váltott ki. A külföldi magánbefektetők profitáltak az 

Alap által a túlzottan eladósodott országoknak nyújtott ilyen hitelekből, 

amelyek költségeit kezdetben a tagországok, különösen a nagy 

részvényesek viselték. 

Az ellentmondásos válságkezelő funkció kiterjesztésének mozgatórugói 

az Alapnak mint a végső menedék nemzetközi hitelezőjének - amint azt 

ez az elemzés kimutatta - a Clinton-kormányzat, a Michel Camdessus 

vezette Nemzetközi Valutaalap és a Wall Street szereplői közötti 

hálózatban gyökereztek, amelyet e hálózat soraiból maga is "Wall 

Street-Treasury komplexumnak" nevezett (Bhagwati 1998). A 

Valutaalapnak a piaci szereplőkhöz való túlzott közelsége azonban 

ellentmondott az IMF-nek mint az ENSZ rendszerébe tartozó 

nemzetközi szervezetnek az egyetemes megbízatásával és eredeti 

feladatával, a globális monetáris rendszer felügyeletével és a tagállamok 

közötti érdekegyensúly biztosításával. A Valutaalapnak a washingtoni 

konszenzus szereplőivel való azonosítása az ázsiai válság és az azt 

követő globális tiltakozások nyomán végül még az Alap létjogosultságát 

is megkérdőjelezte. 

Az ázsiai válság jelentette a központi diskurzus eseményét ebben a 
tekintetben, a 

A nemzetközi pénzügyi piacok szakpolitikai területén a sajátos 

erőviszonyok ennek következtében különösen láthatóvá váltak. A 
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Az IMF-reformról szóló vitában számos kollektív és egyéni szereplő vett 

részt. A kritika a globalizáció kritikusaitól és az ortodox 

közgazdászoktól egyaránt érkezett. Mivel azonban az IMF "reformja" 

minden központi területen végső soron megfelelt a washingtoni 

konszenzus alapprogramjának elképzeléseinek, a neoliberális 

paradigmának megfelelő szereplők meghatározó hatalmi pozíciójáról 

beszélhetünk. 

Így az IMF programjában bekövetkezett változások többsége azt 

eredményezte, hogy az IMF strukturális kiigazító intézményként és 

végső hitelezőként rögzült. Hogy néhány példát említsek: Igaz, hogy a 

tőkemérleg liberalizációjának az alapszabályban és így az IMF hivatalos 

mandátumaként való rögzítését az ázsiai válságot követő diskurzus erejű 

kritikák hatására feladták. De a szekvenciális megközelítésen keresztül, 

azaz egy ország tőkemozgásának fokozatos liberalizációja a megfelelő 

intézmények létrehozásával összehangolva, nem utolsósorban a 

strukturális alkalmazkodási potenciál biztosítása, és ezzel egyidejűleg a 

tőkemozgások ellenőrzésének sok esetben követelt, messzemenő 

elfogadásának megakadályozása. A fejlődő és feltörekvő országokban az 

átláthatóság növelése, amelyet a legtöbb volt partner követelt, szintén 

ebbe az irányba hatott, amint azt az ezzel kapcsolatos szabványok és 

kódexek elemzése kimutatta. Magának az IMF átláthatóságának 

növelése szintén a reformmal kapcsolatos széles körű konszenzus 

eredménye volt, de az irányító testület üléseire vonatkozó titoktartási 

záradék alkalmazása miatt az átláthatóságot olyan mértékben 

korlátozták, hogy az csak részben volt hatékony. Hasonló volt a helyzet 

a Valutaalaptól kapott hitelekhez kapcsolódó feltételekkel is. Bár 

történtek erőfeszítések a hitelfeltételek csökkentésére (racionalizálás) és 

a jövőben szorosabb koordinációra az adott célország politikai 

partnereivel (a tulajdonlás elve), ez az elképzelés inkább egy ideális 

modellnek felelt meg, amely nem túl megfelelő válság idején, amikor 

nincs idő ilyen koordinációs folyamatokra. A Valutaalap strukturális 

kiigazítási mechanizmusként betöltött szerepe is kibővült új 

hiteleszközök (konstrukciók) létrehozásával. A szegénység csökkentése 

(Szegénységcsökkentési és Növekedési Eszköz) és az adósságkönnyítés 

(Magasan eladósodott szegény országokra vonatkozó kezdeményezés) 

álcája alatt a fejlődő országok strukturális politikáját is kodifikálták a 

Világbankkal együttműködve. Az IMF végső hitelezőként betöltött 

funkciója kibővült, különösen a Clinton-Camdessus-korszakban. Amint 

az elemzés kimutatta, a kiegészítő tartalékkeret különösen ezt a célt 

szolgálta. Az IMF végső hitelezői és strukturális alkalmazkodási szerepe 

elsősorban az IMF érdekeinek felelt meg. 
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nemzetközi befektetők. Sem az amerikai kongresszus konzervatív 

tagjainak intézményesen rendkívül erős csoportja és a megfelelő 

neoklasszikus episztemikus közösség ellenállása, sem az olyan neves 

heterodox közgazdászok, mint Joseph Stiglitz kritikája nem volt jelentős 

hatással erre a reformtartalomra. 

És még az IMF vezetésében az új vezérigazgató, Horst Köhler 

személyében bekövetkezett változás után sem sikerült jelentősen 

csökkenteni a piaci szereplők befolyását az Alap politikájára és 

irányultságára, noha az új vezetés kifejezetten ezt kívánta. A hegemón 

artikulációs viszony legvilágosabb példája volt e szakpolitikai területen 

a hegemón artikulációs kapcsolatnak az, hogy a központi 

reformmegközelítés nem vonta be a magánszektort a 

válságmegoldásokba az új, Szuverén adósságátütemezési 

mechanizmusnak (Sovereign Debt Restructuring Mechanism, SDRM) 

nevezett adósságátütemezési rendszer formájában. Így a legtöbb európai 

kormány (és a gazdasági institucionalisták episztemikus közösségének) 

célja az volt, hogy a Valutaalap válságtevékenységének 

költségcsökkentését a mandátumának szűkítésével érjék el. Ezzel 

megfeleltek az Egyesült Államokban a laissez-fairer csoport 

(republikánusok és neoklasszikus gondolkodócsoportok) 

megközelítésének. A reformfolyamat érdemi sikere azonban elmaradt, 

amint azt az egyes államkötvények átstrukturálására vonatkozó kollektív 

cselekvési záradékok formájában a magánszektor válságmegoldásokba 

való bevonására szolgáló piaci alapú eszköz elemzése is mutatja. Ennek 

eredményeképpen az SDRM-diskurzus - eredeti szándékával ellentétben 

- a washingtoni konszenzus programjának stabilizálását szolgálta, mivel 

a reformdinamikát az IMF csatornázta, és a heterodox elképzelések 

adaptálásával hatástalanította. 

A Bush-Koehler-korszak reformkezdeményezései végső soron a 

végül a washingtoni konszenzus és az IMF gyakorlatába való 

behatolásának korrekciójaként. A reformoknak tervezett reformok végül 

a status quo fenntartását szolgáló kozmetikai változtatásokként értek 

véget - a reformdiskurzusban feltárt súlyos ellentmondások ellenére. Az 

IMF-et 1995 és 2003 között körülvevő folyamatok diskurzuselméleti 

vizsgálata azt mutatta, hogy csak rövid ideig volt lehetőség arra, hogy a 

"washingtoni konszenzus" alternatív elképzeléseit egy "új nemzetközi 

pénzügyi architektúra" formájában a nyilvánosság számára hatékony 

módon fejezzék ki; ez csak az ázsiai válság fénykorában volt 

ténylegesen lehetséges. A reformötleteket a későbbiek során egyre 

inkább átvették az ortodox közgazdászok, de végül, mint a nemzetközi 

fizetésképtelenségi jog esetében is, úgy alakították át őket, hogy 

alternatív projektként már nem játszottak szerepet. Ugyanakkor 

félrevezető lenne, ha az alábbiakat említenénk 
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A washingtoni konszenzus nem volt zárt alternatív projekt, mivel nem 

volt konszenzus az alárendelt erők között, ami szintén az alacsony 

diszkurzív erejük egyik oka volt. A washingtoni konszenzus azonban az 

ázsiai válságot követő reformdiskurzus dinamikája miatt elvesztette 

közjó státuszát. Ebben a tekintetben ma csak a konszenzus töréseiről 

beszélhetünk, de (még) nem beszélhetünk semmiféle poszt-washingtoni 

konszenzusról. 

E szakadások legnyilvánvalóbb megnyilvánulása a tőkekontroll 

sikeres bevezetése volt Malajziában. Ezek az argentin kormány 

reakciójában is megmutatkoztak, amely elutasította az IMF 

válságprogramját. Az a tény, hogy Argentína "nem omlott össze, miután 

összeomlott", tovább ássa alá a konszenzust (In- terview EC [2]; ford.: 

CK). Argentína bejelentette fizetési képtelenségét, ami viszont kiváltotta 

az SDRM elindítását. A következőkben ismét röviden kitérünk az 

SDRM reformlehetőségének kudarcának okaira, mivel ezek jól 

szemléltetik a valutaalap körüli erőviszonyokat. 

Az argentin válság óriási mérete arra késztette az intézményi 

csoportot, hogy a Valutaalap ortodox közgazdászai (nevezetesen Anne 

Krueger vezérigazgató-helyettes) mellett kikényszerítse a magánszektor 

szabályozott bevonását az ilyen válságokba a jövőben, és véget vessen 

az Alap mentőakcióinak gyakorlatának. Annak ellenére azonban, hogy 

az IMF vezetése széles körű konszenzuson alapuló gazdasági érvelést 

fogalmazott meg az SDRM rendszerszintű érdemeiről, mint az 

államadósság-kezelés nemzetközi jog szerinti egyetemes 

megközelítéséről, szemben a nemzetközi pénzügyi közösség közös piaci 

alapú alternatíváival, a piaci szereplők, az amerikai kormányzat és a 

tényleges célcsoport, azaz a feltörekvő gazdaságok ellenállásán 

megbukott a reformmegközelítésük. Ennek oka az volt, hogy a 

magánpiaci szereplők képesek voltak diszkurzív módon jelentős 

költséghatást kiváltani az SDRM-ből a feltörekvő piacok számára. Ez 

annak ellenére történt, hogy az IMF konszenzusos következtetése szerint 

az egyetemes megközelítés kisebb árhatással lenne az államkötvényekre, 

mint az amerikai államkincstár által javasolt, egyedi adósságátütemezési 

záradékokat tartalmazó alternatív megközelítés. Ennek 

eredményeképpen az IMF fejlődő és feltörekvő országok csoportja (G-

24) ellenezte az SDRM-et, noha a fizetésképtelenségi törvény 

(paradigmatikusan) az ő érdekükben állt. Ennek fényében az IMF 

vezetése elvesztette a szükséges támogatást, és nem tudta tovább cáfolni 

a piaci szereplők költségérvelését. A politikai folyamat mindazonáltal 

nem volt 
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Az SDRM-nek nem egyszerűen véget vetettek, hanem az Egyesült 

Államok Pénzügyminisztériumában a laissez-fairerek csoportja 

(különösen az ottani államtitkár, John Taylor) a kollektív fellépési 

záradékok formájában engedményt csikart ki a nemzetközi pénzügyi 

közösségtől. Ez viszont csak azután vált lehetővé, hogy az SDRM 

korábbi főszereplőjét, Paul O'Neill amerikai pénzügyminisztert George 

W. Bush elnök menesztette hivatalából, utódja, John Snow pedig 

felszólalt az SDRM ellen. Ilyen körülmények között a piaci szereplők az 

amerikai kormány intézményesített hatalmával együtt 2003-ban az IMF 

és a Világbank tavaszi konferenciáján megbuktatták az SDRM-et. 

Az első fejezetben tárgyalt politikai főáram elméleteire tekintettel 

azt lehet állítani, hogy az SDRM kudarca ezen a ponton nem feltétlenül 

volt "az USA" érdeke, mivel a célokat (az IMF hatáskörének és 

költségeinek csökkentése) nem érte el a vitatott "lender of last resort" 

szerepének folytatása és az ezzel járó ösztönző torzulások.1 Az SDRM-

politika végül a Bush-kormányzat ellenállása miatt megbukott. Paul 

O'Neill pénzügyminiszter támogató álláspontja azonban egyértelművé 

tette, hogy az SDRM kudarcának idején az USA fontos szereplői az 

IMF-fel kapcsolatos költségek csökkentésére törekedtek, de ez a cél nem 

valósulhatott meg. 

A politikai folyamat kimenetelét még az eszmei szemszögből sem 

lehet megfelelően megmagyarázni. Heterodox eredete ellenére 

(méltányosság és adósságelengedés megközelítése) az SDRM 

alapfeltevése összhangban volt a neoklasszikus ortodoxiával. Az ötlet-

elméleti megközelítés szerint a kötvényátütemezés konkrét problémái és 

a negatív költséghatások közötti oksági kapcsolat az SDRM formájában 

egy konkrét politikai cél elérésére irányuló stratégiaként működött, és 

kezdetben a nagy bizonytalanság (a költséghatások becslésének 

empirikus alapjának hiánya) miatt jelentős hatást gyakorolt a 

reformfolyamatra (SDRM1). A kontraktualista megoldás azonban nem 

felelt meg az uralkodó oksági tudásnak, mert Col- 

 

1 A megbízó-ügynök szemszögéből nézve azonban az SDRM IMF-ben való 

jogszabályi rögzítése az intézményi önérdeket szolgálta az IMF 

cselekvési autonómiájának és ezáltal mozgásterének visszaszerzése 

formájában. Ez ellentétben állt az USA elképzeléseivel, amely, mint egy 

"a megbízók közötti megbízó" szkeptikusan állt hozzá ehhez az "ügynök" 

helyettesítésére irányuló tendenciához. Az SDRM második változatától 

kezdve azonban már nem létezett ilyen helyettesítési perspektíva, mivel a 

fizetésképtelenséggel kapcsolatos joghatóságot egy külső 

választottbírósági szervre ruházták át. 
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A kollektív fellépési záradékok hatálya nagyon korlátozott volt, és csak 

érintőlegesen kezelték az adósságátütemezési folyamat alapvető 

problémáit (koordinációs hiba, több követelés összevonása, automatikus 

felfüggesztés, a friss tőke elsőbbsége, választottbírósági eljárás). A 

kollektív fellépési záradékok csak a többségi döntések magas 

küszöbértéke mellett kezelték az egyedi kötvénykibocsátások 

koordinációs hibáját. Ebben a tekintetben nem helyettesítették 

egyenértékűen az egyetemes adósságátütemezési mechanizmust, ezért ez 

nem meggyőző magyarázat a politika kudarcára. 

A rezsimelmélet (intézményi neoliberalizmus) ezzel szemben az 

intézményi ragaszkodásra az alternatív költségek fogalmával próbál 

magyarázatot adni. Az 1990-es évek válságainak hatalmas költségei 

miatt azonban továbbra is megmagyarázhatatlan, hogy miért nem ezek 

szolgáltak a reformok alapjául a rendszerváltás, a rendszer elhagyásának 

vagy egy új rendszer létrehozásának várható költségeinek 

ellensúlyozására. A magánszektor válságmegoldásokba való 

bevonásának sikertelen megközelítésével a reform kifejezetten a 

költségek csökkentését célozta. Ebben az összefüggésben azonban az is 

elképzelhető, hogy a várható költségmegtakarítást az amerikai 

kormányzat a status quo fenntartása szempontjából nagyobbnak ítélte. 

Az érintett piaci szereplők pontosan ezt állították, de empirikusan nem 

tudták bizonyítani. A hatalmi viszonyok tehát pontosan ennek a költség-

haszon számításnak a diszkurzív előállításában keresendők, amelyre a 

rezsimelmélet kognitivista ágában vannak megfelelő megfontolások: 

Eszerint az "értelmiségi vezetők" a "bizonytalanság fátyla" alatt 

meggyőzték az amerikai kormányt és az IMF-et, hogy a magánszektor 

bevonásának költséghatása negatívan hat az USA számára. 

A rezsimelméleti hagyomány szerint azt is lehet érvelni, hogy 

Lehet azzal érvelni, hogy az "IMF-rezsim" csak az USA hegemóniája 

miatt létezik továbbra is, vagy hogy az USA végül is képes volt 

megakadályozni az IMF reformját azáltal, hogy (korábbi) hegemón 

hatalmi státuszát a formális vétó formájában intézményesítette. Azonban 

magának a Bush-kormányzatnak az alapvető követeléseit nem hajtották 

végre, miközben az univerzalizmus alapító normáit aláásták. Ráadásul 

az IMF nyilvánvalóan már nem töltötte be a kormányközi 

együttműködés elősegítésének funkcióját, ami az intézményi 

újjáalakulásokban is megmutatkozott - a rendszer mégis lenyűgöző 

folyamatosságot mutatott. 

Ennek a folyamatosságnak a fő oka magának az IMF-nek a szerepe 

volt, amely nem egy egyszerű "fekete dobozt" jelentett a 

reformdiskurzus szereplőinek hálózatában, az "objektív érdekeknek" 

megfelelő politika- 
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Az Alap egyszerre volt a reform alanya és tárgya. Ehelyett az Alap 

egyszerre volt a reformok alanya és tárgya: a Clinton-Camdessus-

korszakban még aktívan részt vett a washingtoni konszenzus 

programjának végrehajtásában és kiterjesztésében. A Bush-Köhler-

korszakban inkább lengéscsillapító szerepet töltött be, alkalmazkodva és 

semlegesítve a heterodox reformnyomást. Míg az IMF munkatársai a 

kritika beépítésének szintjét biztosították, az IMF végrehajtó szintje a 

rendszer szempontjából fontos feltörekvő országok elitjének kooptációs 

fórumaként működött. Mindazonáltal az IMF korántsem volt a nemzetek 

közötti pénzügyi közösség érdekeinek egyszerű közvetítője, ami 

különösen világossá vált a tőkemérleg liberalizációjának kudarca esetén. 

A politika megfelelő irányvonalát nem lehetett egyszerűen "politikailag 

rögzíteni", ahogy David Rockefeller egyszer azt állította, hogy hasonló 

összefüggésben képes volt erre (idézi Gill 1995: 72). A tőkemérleg 

liberalizáció törvényi rögzítésének kikényszerítése a reformdiskurzus 

következtében bekövetkezett hatalmi eltolódások miatt már nem volt 

lehetséges, bár a Clinton-Camdessus-korszakra esett, és már közel állt a 

befejezéshez. A szekvenciális megközelítés azonban tipikus tanulási 

hatás volt, amely hozzájárult ahhoz, hogy a tőkemérleg liberalizációja ne 

kerüljön alapvetően megkérdőjelezésre, és a tőkemérleg-ellenőrzés ne 

váljon eladható eszközzé. Egy ilyen tanulási lépés végső soron az IMF 

technokrata imázsának helyreállítását szolgálta, és megszilárdította 

szerepét a washingtoni konszenzus szervezésében. A dolgozat tézise 

ebben a tekintetben megerősíthető: A globális monetáris szférában a 

válság dinamikájának IMF általi kezelése végső soron a washingtoni 

konszenzus megismétlését szolgálta. A washingtoni konszenzus 

kifejezés, még ha nem is gramsciánus értelemben, de különösen találó 

volt: neoliberális fejlesztési konszenzus, amely a fejlődő és feltörekvő 

országok számára az IMF finanszírozási és strukturális kiigazítási 

szerepének formájában a kényszerítő momentummal van felszerelve, és 

amelyet egy internacionalista orientációjú tőkésfrakció reprodukál. 

A hegemón szereplők hatalmi pozíciója egyfelől strukturált volt, 
másfelől pedig 

A reformdiskurzus elsősorban diszkurzív volt, mivel a szereplők 

csoportja érvényes tudást hozott létre - képesek voltak befolyásolni a 

tőkeáramlás irányát. A reformdiskurzusban azonban elsősorban 

diszkurzív volt, amennyiben a szereplők csoportja érvényes tudást hozott 

létre - képesek voltak befolyásolni a percepciókat, amelyek - ahogyan a 

dolgozat nyitó epitáfiumában összefoglaltuk - a pénzügyi piacokon 

érdemiak. Az a képesség, hogy végső soron valóságot teremtsenek, a 

nemzetközi pénzügyi piacok területén betöltött szakértői státuszukból, 

valamint a kötvény- és hitelpiacokra gyakorolt befolyásukból fakadt. A 

szakértői státuszuk er- 
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lehetővé tette, hogy bizonyos IMF-reformjavaslatokat "(ir)racionálisnak" 

nevezzünk, 

"(nem)hatékony" vagy "(szub)optimális", és így a diskurzushoz való 

hozzáférés megnyitása vagy megakadályozása. Az ortodox-

neoklasszikus terepen folytatott szakértői diskurzuson belül csak 

bizonyos kódokat, kifejezéseket és kauzalitásokat fogadtak el, ami 

például azt jelentette, hogy sok heterodox kritikus még csak be sem 

tudta vinni álláspontját a diskurzusba. Ebben a tekintetben a sajátos 

nyelvhasználat szükségessége már a kezdetektől fogva döntően 

behatárolta a diskurzus kifejezési területét. Ebben az összefüggésben a 

média is fontos szerepet játszott, különösen az üzleti és pénzügyi sajtó, 

amely az ortodox álláspontokat terjesztette és segítette azok elfogadását, 

míg a radikálisabb reformpozíciókat háttérbe szorította. A washingtoni 

konszenzus terjesztésének egy másik mechanizmusa a fejlődő és 

feltörekvő országok elitjének és az IMF-ben, a G-24-ben való 

képviseletüknek a bevonása volt. 

A hegemón hatalmi viszonyok jellemzőiből kifejtve 

Az ellenhegemón erők gyengesége is nagymértékben tükröződött ebben. 

A heterodox mozgalom gyengesége azonban más okokra is 

visszavezethető volt, mindenekelőtt az egyes szereplők nagyfokú 

heterogenitására, a reformista és a radikálisabb csoportok közötti 

nézeteltérésekre, az alacsony anyagi forrásokra és az IMF-hez való 

korlátozott intézményi hozzáférésre. A globalizációkritikusok központi 

dilemmája azonban végső soron a diskurzus ortodox alapformájából 

fakadt: a radikálisabb reformelképzelések vagy gyorsan elvesztették 

hitelességüket, vagy egyszerűen már nem voltak kommunikálhatók. A 

csoporthoz közel álló fontos értelmiségiek távolságtartása végül is döntő 

szerepet játszott abban, hogy a globalizációkritikusok nem játszottak 

jelentős szerepet a szakértői diskurzusban. Hatalmi pozíciójuk a 

reformdiskurzus elindítására korlátozódott az ázsiai válságot követő 

nagyszabású tüntetéseken keresztül. A reformdiskurzus sajátos hegemón 

mechanizmusainak köszönhetően a washingtoni konszenzus pillérei már 

nem voltak komolyan veszélyben. 

A hegemónia elméletének diskurzuselméleti kiterjesztése révén 

Ez a tanulmány képes volt decentralizált perspektívát kialakítani a 

reformfolyamatok összetett hatalmi viszonyairól anélkül, hogy 

voluntarista módon egy nemzetközileg orientált tőkésfrakció 

mindenhatóságával érvelt volna. Ez a perspektíva lehetővé tette a 

hegemón szereplők csoportjának átmeneti zavarainak azonosítását és a 

cselekvési szintek dinamikájának bemutatását. Bár léteztek 

intézményesített hatalmi viszonyok, ezek nem voltak elegendőek ahhoz, 

hogy 
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Ez nem volt elégséges ahhoz, hogy a washingtoni konszenzust globálisan 

megszervezzék és kommunikálják a közjónak tekintett 

önreprezentációjában. Ehhez ki kellett használni a diskurzusban rejlő 

potenciális mozgásteret. Ebben a tekintetben nem az uralkodó és az 

uralkodó bináris logikája érvényesült, hanem az értelmezői 

szuverenitásért folytatott küzdelem, amely kevésbé a modellszerű 

kauzalitások, mint inkább azok értelmezői felé irányult, akiknek 

lehetőségük volt a diskurzust a saját irányukba befolyásolni. Ehhez a 

felismeréshez szükséges volt, hogy a diskurzust ne tekintsük egyén 

feletti diskurzusnak, hanem vegyük figyelembe annak intézményi 

dimenzióját. 

Helyenként azonban nehéz volt megnevezni a három dimenzió - 

struktúra, diskurzus és intézmény - közötti artikulációs kapcsolatot, ami 

elsősorban olyan kutatás-gyakorlati nehézségekből fakadt, mint a 

vizsgálat tárgyának titkossága és a szereplők heterogenitása és 

sokfélesége. Mindazonáltal a szakértői interjúk módszere és az 

esettanulmányi megközelítés megfelelő megközelítésnek bizonyult ezen 

a területen, mivel megfelelő betekintést nyújtott a washingtoni 

konszenzus szervezetének kontingenciájába. 
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EFFExtended Fund Facility 

EMCAEmerging Markets Creditors Association 

EMTAEmerging  Markets Traders Association 

(Feltörekvő Piaci Hitelezők Szövetsége) 

EOI  Exportorientált iparosítási stratégia 

ESAFEnhanced  Structural Adjustment Facility (ESZA) 

ESZA  Árfolyam-stabilizációs alap 

EUEurópai Unió 

ECBEurópai Központi Bank 

FDIFKözvetlen külföldi befektetések 

FSAP Pénzügyi Szektor Értékelési Program FSF

  Pénzügyi Stabilitási Fórum 

FSSAFinanszírozási  rendszer stabilitásának 

értékelése FTAP  Tisztességes és átlátható 

választottbírósági eljárás G-xGroup  of x ... 

(országok) 

GABÁltalános hitelfelvételi megállapodás 

GATTÁltalános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény 

GDDSÁltalános  Adatközlő Rendszer GDPBevételi 
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bruttó  hazai termék 
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GFSR Globális pénzügyi stabilitási jelentés 

HIPC Magasan eladósodott szegény országok 

IAIS Biztosításfelügyelők Nemzetközi Szövetsége 

IB Nemzetközi kapcsolatok 

IBC Nemzetközi Csődbíróság 

IBRD Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank 

ICMD Nemzetközi Tőkepiaci Osztály 

INTENZÍ

V 

OSZTÁL

Y 

Nemzetközi Klíring Unió 

IDA Nemzetközi Fejlesztési Szövetség 

IDRA Nemzetközi adósságátütemezési ügynökség 

IEO Független Értékelő Hivatal 

IFG Nemzetközi Globalizációs Fórum 

IFIAC Nemzetközi Pénzügyi Tanácsadó Bizottság 

IFI Nemzetközi pénzügyi intézmények 

IIE Nemzetközi Gazdaságtani Intézet 

IIF Nemzetközi Pénzügyi Intézet 

ILO Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 

IMF Nemzetközi Valutaalap 

IMFC Nemzetközi Monetáris és Pénzügyi Bizottság 

IOSCO Értékpapír-bizottságok Nemzetközi Szervezete 

IPMA Nemzetközi Elsődleges Piaci Szövetség 

IPÖ Nemzetközi politikai gazdaságtan 

ISDA Nemzetközi Swap és Származtatott Ügyletek Szövetsége 

ISI Importhelyettesítő iparosítási stratégia 

ISMA Nemzetközi Értékpapírpiaci Szövetség 

IMF Nemzetközi Valutaalap 

JEC Gazdasági Vegyes Bizottság 

LDC Legkevésbé fejlett országok 

LIBOR London Interbank Offered Rate 

LLR Utolsó menedékhely hitelezője 
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LTCM Hosszú távú tőkekezelés 
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Mfc-k Millenniumi fejlesztési célok 

WITH Massachusetts Institute of Technology 

MPI Makroprudenciális mutatók 

NAB Új hitelfelvételi megállapodások 

NAFTA Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Megállapodás 

NBER National Bureau of Economic Research 

NGO Nem kormányzati szervezet 

NIC Újonnan iparosodó ország 

NIÖ Új intézményi közgazdaságtan 

ODA Hivatalos fejlesztési támogatás 

ODC Tengerentúli Fejlesztési Tanács 

OECD Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

OFC Offshore pénzügyi központ 

PC Teljesítménykritériumok 

PDR Politikafejlesztési és Felülvizsgálati Osztály 

PIN-KÓD Nyilvános tájékoztató közlemény 

PRGF Szegénységcsökkentési és növekedési eszköz 

PRSP Szegénységcsökkentési stratégiai dokumentum 

PSI A magánszektor bevonása 

QFRG A kvótaformulát felülvizsgáló csoport 

R-CA Republikánus, Kalifornia 

ROSCs Szabványokról és kódexekről szóló jelentések 

S&Ks Szabványok és kódexek 

SAB Készenléti elrendezés 

SAF Strukturális kiigazítási eszköz 

SAP Strukturális kiigazítási politika 

SDDRF Államadóssági vitarendezési fórum 

SDDS Speciális adatközlési szabvány 

SDR Különleges lehívási jog 

SDRM Államadósság-átütemezési mechanizmus 

SFF Kiegészítő finanszírozási eszköz 
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SIASecurities Industry Association SRFS-

kiegészítő  tartalékkeret SDR

 Különleges lehívási jog 

TBMA The Bond Market Association TC

 Trilaterális Bizottság 

TFPTTotal Factor Productivity 

TNKTTransznacionális csoport 

TRSTotal  Return Swap 

UDROPUniverzális adósságlehívási opció büntetéssel 

UNUnited  Nations 

UNCTAD Egyesült Nemzetek Kereskedelmi és Fejlesztési 

Konferenciája USEgyesült  Államok 

USA Amerikai Egyesült 

Államok USTR US Trade 

Representative WEO World 

Economic Outlook WFA World 

Financial Authority WTO World 

Trade Organisation (Kereskedelmi 

Világszervezet) 



A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

325 

 

 

 

Globális 

tanulmányok 
 

Florian Feuser 

A kínai-német 

együttműködés hibrid 

tere a KNK-ban 

Október kb2006,. oldalak320, 

kartonkötés, kb. 29,80 €, 

ISBN: 3-89942-581-2 

 
Heiner Depner 

Transznacionális közvetlen 

beruházások és kulturális 

különbségek A német autóipari 

beszállítók és vegyesvállalatok 

Kínában 

Október kb2006,. oldalak210, 

kartonkötés, kb. 25,80 €, 

ISBN: 3-89942-567-7 

 
Christoph Wulf A 

kulturális sokszínűség 

antropológiája 

Interkulturális oktatás a 

globalizáció idején 

Szeptember kb2006,. oldalak145, 

kartonkötés, kb. 16,80 €, 

ISBN: 3-89942-574-X 

 
Helen Schwenken 

Jogok nélkül, de nem 

hang nélkül 

Az Európai Unióba irányuló 

illegális migrációval 

kapcsolatos politikai 

mozgósítások 

Augusztus kb2006,. oldalak350, 

kartonkötés, kb. 29,80 €, 

ISBN: 3-89942-516-2 

Christian Berndt, 

Johannes Glückler (szerk.) 

Gondolatébresztő 

gondolatok a gazdaság 

másfajta földrajzáról 

Július kb2006,. oldalak150, 

kartonkötés, kb. 15,80 €, 

ISBN: 3-89942-454-9 

 
Christian Kellermann 

A washingtoni 

konszenzus szervezete 

A Nemzetközi Valutaalap és 

szerepe a nemzetközi pénzügyi 

struktúrában 

Júliusi oldalak2006,328, 

karton, €28,80, 

ISBN: 3-89942-553-7 

 
Ivo Mossig A 

kulturális 

gazdaságtan 

hálózatai 

A film- és televíziós ipar 

helyi csomópontjai és 

globális kapcsolatai 

Németországban és az 

Egyesült Államokban 

Júliusi oldalak2006,228, 

karton, €26,80, 

ISBN: 3-89942-523-5 

 
Lutz Leisering, Petra Buhr, 

Ute Traiser-Diop 

Alapvető szociális biztonság a 

világ társadalmában 

Monetáris minimális 

biztonsági rendszerek a déli 

és az északi országokban. 

Világméretű felmérés és 

elméleti 

helymeghatározás 

Július kb2006,. oldalak200, 

kartonkötés, kb. 18,80 €, 

ISBN: 3-89942-460-3 

 

Olvasmánymintákat és további információkat a következő 
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Globális 

tanulmányok 
 

Shingo Shimada, 

Christian Tagsold 

Az elöregedő társadalmak 

összehasonlításban 

Szolidaritás és 

gondoskodás 

Németországban és 

Japánban 

Június Oldalak2006,178, 

karton, €18,80, 

ISBN: 3-89942-476-X 

 
Matthias Otten 

Interkulturális cselekvés a 

globalizált felsőoktatásban 

Egy kulturális szociológiai 

tanulmány 

Január Oldalak2006,318, 

karton, €28,80, 

ISBN: 3-89942-434-4 

 
Anja Frohnen 

Sokszínűség a gyakorlatban A 

multinacionalitás a globális 

vállalatoknál a Ford példáján 

keresztül 

2005,246  Oldalak, 

karton, €25,80, 

ISBN: 3-89942-377-1 

 
Gudrun Quenzel Európa 

konstrukciói Az európai 

identitás és az Európai Unió 

kultúrpolitikája 

2005,326  Oldalak, 

karton, €28,80, 

ISBN: 3-89942-414-X 

Barbara Christophe 

A Leviatán 

metamorfózisai a 

posztszocialista 

társadalomban 

Grúzia tartománya az anarchia és 

a szabályozási mindenhatóság 

homlokzatai között 

2005,264  Oldalak, 

karton, €26,80, 

ISBN: 3-89942-323-2 

 
Helmut König, 

Manfred Sicking 

(szerk.) 

Törökország Európához 

tartozik? Útirányok a válaszúton 

lévő Európához 

2005,222  Oldalak, 

karton, €22,80, 

ISBN: 3-89942-328-3 

 

Armin Stickler Nem 

kormányzati szervezetek, 

társadalmi mozgalmak és 

globális kormányzás - 

kritikai áttekintés 

2005,432  Oldalak, 

karton, €29,80, 

ISBN: 3-89942-407-7 

Olvasmánymintákat és további információkat a következő 

címen talál: www.transcript-verlag.de. 
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