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ELÕSZÓ A  MAGYAR  K IADÁ SHOZ

Egy különleges ember különleges könyvét tartja kezében az olvasó. 
Alan Greenspan kivételes személyiség; nem azért, mert egy sze-
gény közép-európai bevándorló család gyermekeként sikerült fel-

küzdenie magát az amerikai gazdasági elit soraiba – az ilyen történetek 
nem egyedülállóak, legalábbis az óceánnak azon a felén. De nem is azért, 
mert elkötelezett republikánus létére egy demokrata elnök is bizalmat sza-
vazott neki, hogy az amerikai központi bank elnökeként újabb kilenc évre 
folytassa munkáját, s " hatékonyan és harmonikusan együtt tudott dolgoz-
ni demokratákkal és republikánusokkal egyaránt. S"t azért sem tartom ok-
vetlenül kivételes embernek, mert tizennyolc éves Fed-elnöki mandátuma 
alatt emblematikus fi gurája lett az amerikai jegybanknak, érvei, véleménye 
és szavazata szinte súlyként nehezedett a Nyíltpiaci Bizottság többi tagjára 
és nemcsak formálisan, hanem intellektuálisan is vezet"jévé, vizionáriusává 
tudott válni a jegybanktanácsnak. 

Azt viszont már nem lehet nem kivételesnek tartani, hogy Alan Greenspan 
csaknem két évtizedes jegybankelnöki m#ködése alatt a világ egyik legfon-
tosabb és legelismertebb gazdaságpolitikusává vált. Azon túl, hogy ezrek ele-
mezték minden szavát és keresték bennük a jeleket a Fed várható poli tikáját 
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illet"en, szinte kritika és korlátok nélkül hittek és bíztak is benne. Elhitték neki, 
hogy amíg " áll az amerikai monetáris politika kormányrúdjánál, addig a világ-
gazdaság jó úton halad, és ha mégis letérne err"l az útról, akkor a Fed megteszi 
azokat a szükséges lépéseket, amelyek visszasegítik a kiegyensúlyozott növeke-
dés útjára.

Olvasmányaim során nemegyszer tapasztaltam, hogy történelmi szerepet 
betölt" híres emberek önéletírásának kevés a relevanciája a mindennapjaink 
számára: ezek csupán egy ember és nem az emberiség életének történései. 
Alan Greenspan ebben is más, könyve nemcsak, és nem els"sorban egy élet 
leírása, hanem a világgazdaság mintegy húsz évének története. Egy tapasz-
talt, kiegyensúlyozott és bölcs ember gazdaságfi lozófi ájának, világlátásának 
összefoglalása, amivel persze lehet, s"t talán kell is vitatkozni, de fi gyelmen 
kívül hagyni a makrogazdasággal, gazdaságpolitikával foglalkozó vezet"k 
vagy szakért"k számára komoly hiba volna.

Végül, ma, a magyar olvasók számára különlegesen érdekes lehet a latin-
amerikai populizmusról írt fejezet, amelyr"l azt gondolom, sokan a jelen 
Magyarországára is ráismerhetnek. Talán e könyv hazai megjelenése is 
épít"kocka lehet egy új, felel"s, hosszú távú országos gazdasági érdekeket 
szem el"tt tartó, kormányokon átível" magyar gazdaságpolitikai kurzus ki-
építésében. Mindannyiunk érdekében kívánom, hogy így legyen.

Simor András
A Magyar Nemzeti Bank elnöke
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B E VEZE TÉS

A Swissair 128-as járatán, 2001. szeptember 11-én Washington 
felé tartottam egy szokásos svájci nemzetközi bankkonferenci-
áról. Az utaskabinban sétálgattam éppen, amikor megállított a 

külföldi útjaimra mellém rendelt biztonsági egység vezet"je, Bob Agnew. 
Bob korábban a titkosszolgálatnál dolgozott – barátságos ember, de nem az 
a szószátyár típus. Most igen komor arccal szólított meg: 

– Elnök úr – mondta halkan –, a kapitány beszélni kíván önnel. Két gép 
nekiütközött a World Trade Centernek. – Gondolom, gúnyosan mosolyog-
hattam, mert hozzátette: – Ez nem vicc.

Amikor beléptem a pilótafülkébe, a kapitány igen nyugtalannak t#nt. 
Tudtomra adta, hogy országunkat szörny# támadás érte, több utasszállítót 
eltérítettek, ezek közül kett" belerepült a World Trade Centerbe, egy pedig 
a Pentagon épületébe. Egy gép elt#nt. Ennél többet " sem tud, mondta 
enyhe akcentussal. Visszafordultunk Zürichbe, de a többi utasnak nem kí-
vánta megmondani ennek okát. 

– Feltétlenül vissza kell fordulnunk? – kérdeztem. – Nem szállhatnánk 
le Kanadában?

Azt felelte, nem, " azt az utasítást kapta, hogy repüljön vissza Zürichbe.
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A kapitány ezután bemondta, hogy a légi irányítás Zürichbe irányított 
bennünket, én pedig visszaültem a helyemre. Az utastérben elhelyezett te-
lefonvonalak azonnal foglaltak lettek, így nem sikerült telefonálnom. Azok 
a munkatársaim, akikkel együtt utaztam Svájcba, más gépeken tartottak 
hazafelé. Így, mivel nem volt lehet"ségem nyomon követni az eseményeket, 
a következ" három és fél órában nem maradt más választásom, mint hogy 
belemerültem súlyos gondolataimba. Csak bámultam ki az ablakon, az 
útra szánt munka, a jegyzetkötegek és gazdasági jelentések pedig elfeled-
ve szunnyadtak a táskám mélyén. Csak nem valamiféle nagy összeesküvés 
kezdetét jelentik ezek a támadások? 

Els" gondolatom a feleségem volt. Andrea az NBC televíziótársaság vezet" 
külügyi tudósítójaként dolgozik Washingtonban. Aznap nem New York-
ban dolgozott – micsoda megkönnyebbülés! –, és a Pentagonban sem volt 
dolga. Úgy gondoltam, valószín#leg a belvárosi NBC-irodában tudósít épp 
az eseményekr"l. Nincs miért aggódni, gy"zködtem magam... igen, de mi 
van, ha az utolsó pillanatban mégis át kellett ugrania a Pentagonba, hogy 
valamelyik tábornokkal találkozzon? 

A Fedben dolgozó munkatársaimért is aggódtam. Vajon biztonságban 
vannak? És a családjuk? Bizonyára az egész csapat fáradságot nem kímélve 
munkálkodik azon, hogy valamiképp reagálni tudjunk erre a válsághelyzet-
re. Biztos, hogy ez a támadás – amerikai földön Pearl Harbor óta az els" – 
kétségbeesett felfordulást okoz majd az országban. Nekem els"sorban azzal 
a kérdéssel kell foglalkoznom, hogy keletkeznek-e károk a gazdaságban is.

Sajnos a gazdasági válság lehetséges módozatai túlságosan is egyértel-
m#en kirajzolódtak el"ttem. A legrosszabb helyzetben – aminek nem iga-
zán láttam esélyét – összeomolhat a pénzügyi rendszer. A Federal Reserve 
kezében lev" elektromos fi zet"rendszereken keresztül pénzben és értékpa-
pírban naponta 4 billió dollár haladt át az ország és nagyjából az egész világ 
bankjai között. 

Mindig is úgy véltük, hogy ha valaki szeretné megbénítani az Egyesült 
Államok gazdaságát, akkor a fi zetési rendszert kellene eltávolítania az út-
ból. Így a bankok csak a gyenge hatásfokú fi zikai utalásokra támaszkodhat-
nának, a vállalkozások árucseréhez vagy kötelezvényekhez folyamodnának, 
vagyis az egész ország gazdasága pillanatok alatt hanyatlásnak indulna. 
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A hidegháború idején, az atomtámadás eshet"ségével számolva, a 
Federal Reserve óvintézkedésként számos redundáns elemet épített be a 
kommunikációs és számítógépes rendszerbe, amely a pénzügyi rendszer 
m#ködését biztosítja. A védelem több formáját alkalmazzuk: például az 
egyik Federal Reserve bank adatait egy másik, több ezer kilométerrel tá-
volabb fekv" Federal Reserve bankban vagy egy titkos, elhagyatott helyen 
is elmentjük. Így egy esetleges atomtámadást követ"en a sugárzást nem 
szenvedett területeken igen gyorsan újra m#ködésbe tudnánk hozni a rend-
szert. Tudtam, ha kell, ezen a nehéz napon is ehhez a tervhez folyamodna 
Roger Ferguson, a Fed alelnöke. Biztos voltam abban, hogy " és a többi 
munkatársam minden szükséges lépést megtesz a dollárrendszer zavartalan 
m#ködése érdekében.

Magam sem gondoltam komolyan, hogy a gépeltérít"k célja a pénzügyi 
rendszer lerombolása lett volna. Sokkal valószín#bbnek tartottam, hogy a 
kapitalista Amerika ellen irányuló jelképes támadásról volt szó – mint nyolc 
évvel korábban, amikor bombát rejtettek a World Trade Center parkolójá-
ba. Leginkább amiatt aggódtam, milyen félelmet kelthet az emberekben az 
e$ ajta er"szakos cselekmény, különösen, ha még továbbiakra is számítani 
kell. Egy ilyen magas szint#, kifi nomult gazdaságban, mint a miénk, az em-
berek folyamatosan kölcsönhatásban állnak egymással, adnak-vesznek, árut 
és szolgáltatást egyaránt, s a munkamegosztás annyira tagolt, hogy a ház-
tartások mindennapi élete múlik a kereskedelem m#ködésén. Ha tehát e 
mindennapos gazdasági életb"l kivonulnak a szerepl"k – azaz a befektet"k 
megszabadulnak a részvényeikt"l, az üzletemberek nem kötnek üzleteket, 
az állampolgárok pedig az öngyilkos merényl"kt"l való félelmükben nem 
járnak bevásárlóközpontokba –, nos, akkor beindul a lavinae$ ektus. Ponto-
san ez a pánik és a recesszió pszichológiai mozgatórugója. Ez a sokk, ami 
most az országunkat érte, a gazdasági életb"l való tömeges kivonuláshoz, 
illetve a gazdasági aktivitás nagymérték# összezsugorodásához vezehet, a 
mi kínjaink pedig megsokszorozódnának. 

Jóval a gép földet érése el"tt levontam a következtetést: a világ – egyel"re 
számomra is meghatározhatatlan jelleg# és kimenetel# – hatalmas válto-
zás el"tt áll. A hidegháború végével beköszöntött nyugalmas élet, amit mi, 
amerikaiak oly szívesen fogadtunk, pillanatok alatt szertefoszlott.

B E V E Z E T É S 
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Helyi id" szerint nem sokkal este fél 9 el"tt érkeztünk meg Zürichbe. Az 
Egyesült Államokban még kora délután volt. A leszálláskor svájci bank-
tisztvisel"k vártak, majd sietve bekísértek az indulási oldal egyik privát 
szobájába. Felajánlották, hogy levetítik az ikertornyok leomlásáról és a 
Pentagon lángoló épületér"l készült videofelvételeket, ám én inkább le-
mondtam a lehet"ségr"l. Életem nagy részében a World Trade Center 
szomszédságában volt a munkahelyem, s még mindig sok barátom, is-
mer"söm fordult meg ott. Biztos voltam benne, hogy felfoghatatlanul 
nagy lesz az áldozatok száma, s nyilván lesznek köztük ismer"sök is. Nem 
akartam látni a pusztulást. Csak egy m#köd" telefont szerettem volna 
kézhez kapni.

9 óra el"tt néhány perccel végre sikerült elérnem Andreát a mobiltele-
fonján – nagyon megkönnyebbültem, amikor meghallottam a hangját. Mi-
után megnyugtattuk egymást, hogy mindketten jól vagyunk, azt mondta, 
sietnie kell, mert épp bent ül a stúdióban, és a hamarosan kezd"d" adásban 
" mondja be a nap legfrissebb híreit. Azt feleltem: 

– Rendben, de azért próbáld meg röviden elmondani, mi a helyzet!
Egyik füléhez a telefont szorította, a másikon lév" fülhallgatóba pedig a 

különleges események New York-i producere szólt bele szinte kiabálva: 
– Andrea, Tom Brokaw most adja át neked a szót! 
A telefonba épp csak annyit tudott mondani: 
– Figyelj! – s azzal a bekapcsolt készüléket az ölébe helyezve a kamerák 

felé fordult. Ebben a pillanatban ugyanazt hallottam tehát, mint amit egész 
Amerika: a United elt#nt 93-as járata lezuhant Pennsylvaniában. 

Ezután végre sikerült felhívnom Roger Fergusont a Fednél. Miután gyor-
san átvettük a válságkezel" protokollt, kiderült, hogy kézben tartja a hely-
zetet, ahogy arra számítottam is. Ezután, tudva, hogy Amerika irányába 
teljesen leállították a polgári légi közlekedést, felhívtam a Andy Cardot, a 
Fehér Ház kabinetf"nökét, hogy megkérjem, intézze el, hogy hazajuthas-
sak Washingtonba. Végül a biztonsági egység kíséretében visszamentem a 
szállodába pihenni és várni a következ" utasítást.

Hajnalban már újra a leveg"ben voltam, ezúttal az Egyesült Államok 
Légierejének KC-10-es üzemanyag-utántölt" gépén – abban a pillanatban 
talán egyedül ez a gép állt rendelkezésre. A legénység gyakran teljesített 
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üzemanyag-feltölt" szolgálatot az Atlanti-óceán északi része fölött. Most 
komor hangulat uralkodott a pilótafülkében. 

– Ez hihetetlen – mondta a kapitány –, hallgassa csak! 
A fejhallgatóhoz tartottam a fülem, de a légköri zavaron kívül semmit 

sem hallottam. 
– Az észak-atlanti területen elég nagy rádiós cseverészés szokott folyni – 

magyarázta a kapitány. – Hátborzongató, mekkora csönd van most! 
Ezek szerint nem volt fönn gép rajtunk kívül.
A keleti parthoz közeledve és a lezárt amerikai légtérbe érve egy pár 

F16-os vadászrepül" szeg"dött mellénk kíséretnek. A kapitány engedélyt 
kapott arra, hogy átrepüljön a Manhattan déli csücskén elhelyezked" iker-
tornyok füstölg" romjai fölött. Az irodám évtizedeken keresztül mindössze 
pár utcányira volt onnan; az 1960-as, ’70-es években naponta fi gyeltem, 
hogyan épül a két torony. Most, tízezer méternyi magasságból nézve ezek a 
füstölg" maradványok voltak New York legfelt#n"bb pontjai.

Az elbarikádozott utcákon át, rend"ri kísérettel egyenesen a Fed épületé-
hez hajtottam. Megkezd"dött a munka.

Az elektronikus pénzáramlás nagyjából zavartalanul m#ködött. Ám a 
polgári légi közlekedés szünetelése miatt a jó öreg csekkek szállítása és be-
váltása akadozott. Ez egyfajta technikai problémát jelentett – ugyan tekin-
télyes méret#t, de a személyzet és az egyes Federal Reserve bankok képesek 
voltak megbirkózni vele: ideiglenesen növelték a kereskedelmi bankoknak 
nyújtott hitel mértékét.

Az elkövetkez" napokban id"m nagy részében a gazdasági élet esetle-
ges katasztrofális mérték# lelassulásának jelei után kutattam. A szeptember 
11-ét megel"z" hét hónapban enyhe recesszió jellemezte a gazdaságot, ami 
még mindig nem szabadult meg teljesen a dotcom-buborék 2000-es ki-
pukkanásának utóhatásaitól. Ám már épp kezdett jóra fordulni a helyzet, a 
kamatlábakat viszonylag nagy ütemben sikerült csökkentenünk, és a piaco-
kon is megkezd"dött a stabilizálódás. Augusztus végén a közérdekl"dés a 
gazdaság helyzetér"l Gary Condit kaliforniai képvisel" felé fordult, akinek 
az elt#nt gyakornoklánnyal kapcsolatos, kissé homályos kijelentései uralták 
az esti híradókat. Andreának sem igen akadt világméret# jelent"ség# beje-
lentenivalója az adásban. Emlékszem, még beszélgettünk is arról, mennyire 

B E V E Z E T É S 
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különös ez így – egész jó passzban lehet mostanában a világ, ha a helyi bot-
rányokon kívül nem szerepel más hír a híradásokban. A Fedben is az volt a 
legnagyobb horderej# kérdésünk, hogy meddig csökkentsük a kamatokat.

A Federal Reserve bankokból szeptember 11. után beérkez" jelentések és 
statisztikák azonban már egészen más képet mutattak. A Federal Reserve 
rendszere az ország stratégiai pontjain elhelyezked" tizenkét bankból áll. 
Mindegyik a saját régiójában ad hitelt a helyi bankoknak és felügyeli m#kö-
désüket. A Federal Reserve bankok egyben az amerikai gazdaság tükreként 
is szolgálnak – a tisztvisel"k folyamatos összeköttetésben állnak körzetük 
banki és üzleti életének szerepl"ivel, így az általuk szerzett információk a 
megrendelések és a forgalom alakulásáról akár egy hónappal is megel"zhe-
tik a hivatalosan publikált jelentéseket. 

A jelentésekb"l ez alkalommal az derült ki, hogy az emberek országszer-
te leálltak a vásárlással, és csak olyasmire költenek, amire további támadá-
sok esetén szükségük lehet: megn"tt az élelmiszer, a biztonsági termékek, a 
palackozott víz, a biztosítások forgalma, miközben az utaztatás, a szórakoz-
tatóipar, a szállodaipar, a turizmus és a konferenciaturizmus igen gyengén 
teljesített. Arra mi is számítottunk, hogy a légi szállítmányozás felfüggesz-
tése akadályt jelent majd a zöldségszállításban a nyugati partról a keleti 
partra, ám azt meglepetten tapasztaltuk, hogy a helyzet a többi üzletágban 
is gyorsan éreztette hatását. Például az Ontario állambeli Windsorból a 
detroiti autógyárakba csak igen lassan jutottak át az alkatrészek a folyó ki-
jelölt átkel"helyein, s a Ford autógyár részben emiatt zárta be ideiglenesen 
öt gyárát. Sok gyárban már évekkel korábban bevezették a JIT-rendszert, 
a just in time (az „épp id"ben”, de valódi jelentésében: „mindent az utolsó 
pillanatban”) gyakorlatát: az alkatrészeket és az alapanyagokat nem saját 
telephelyükön tárolták, hanem a folyamatos légi szállítmányok révén biz-
tosították az éppen szükséges ellátást. A légtér lezárása és a határellen"r-
zés szigorodása viszont csaknem lehetetlenné tette a JIT-rendszer# gyárak 
m#ködését: mindennapossá vált az áruhiány, a torlódás és a rakományok 
törlése. 

Eközben a kormány szintén teljes er"bedobással látott munkához: a kong-
resszus szeptember 14-én elfogadta a javaslatot 40 milliárd dollár azonnali 
kiutalásáról, és felhatalmazta az elnököt arra, hogy er"szakot alkalmazzon 
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azok ellen a „nemzetek, szervezetek vagy személyek” ellen, akik megtámad-
ták az országot. 

Bush elnök – a jöv"ben minden bizonnyal elnöksége leghatásosabb szó-
noklataként emlegethet" – beszéde az egész nemzetet egységbe forrasztot-
ta. „Amerika azért vált a támadások célpontjává, mert a világon itt világít 
a legragyogóbban a szabadság és a lehet"ségek fáklyája – mondta. – És ezt 
a fényt senki sem olthatja ki.” Az elnök népszer#sége ezt követ"en elérte a 
86%-ot, és ha rövid id"re is, de a pártköziség szelleme hatotta át a politikát. 
A parlamentben számtalan ötlet hangzott el arra nézve, miként állíthat-
nánk vissza az ország megingott egyensúlyát. Különféle tervek születtek, 
köztük a légitársaságoknak, a turizmusnak, a szórakoztató- és szabadid"-
iparnak nyújtott anyagi segítségr"l. Nagy mennyiségben érkeztek a javas-
latok a vállalkozásoknak nyújtandó adókedvezményekr"l, amelyek az újabb 
befektetéseket ösztönözték volna. 

Sok szó esett a terrorizmus elleni biztosításról is: miként m#ködhet a 
biztosítás e$ éle katasztrófák esetén, s milyen szerepet kell (ha egyáltalán 
kell) ebben játszania a kormánynak?

Jómagam különösen sürg"s feladatnak tekintettem a légi forgalom vissza-
állítását, mert ezzel lehetett gátat szabni a különböz" hatások továbbgy#-
r#zésének. (A kongresszus haladéktalanul meg is szavazta a légi forgalom 
15 milliárd dolláros megsegélyezésére beadott javaslatot.) Ám engem el-
s"sorban nem az említett kérdések foglalkoztattak: a tágabb összefüggése-
ket szerettem volna átlátni, hiszen e téren továbbra is maradtak kérdéseim. 
Biztos voltam abban, hogy a megoldás nem a nagyvonalú, elkapkodott, 
drága gesztusokban keresend". Nemzeti szint# vészhelyzetekben jellem-
z", hogy a képvisel"k egyt"l egyig szeretnének benyújtani valamilyen tör-
vénytervezetet, s az elnök is úgy érzi, cselekednie kell. Ilyen körülmények 
között gyakran rövidlátó, hatástalan, kontraproduktív törvények születnek 
– erre példa a Nixon elnök által 1973-ban, az els" OPEC-olajválság idején 
bevezetett gázolaj-jegyrendszer. (Ennek hatására azon az "szön bizonyos 
országrészekben hosszú sorok kígyóztak a benzinkutaknál.) 

Tizennégy évnyi Fed-elnöki tapasztalattal a hátam mögött számtalanszor 
tanúja lehettem, miként kerekedett felül a gazdaság különböz" válságokon – 
a t"zsde történetének legnagyobb egynapos összeomlását is beleértve, ami a 
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beiktatásom után mindössze öt héttel történt. Sikerült túlélnünk az 1980-as 
évek ingatlanpiaci konjunktúráját és zuhanását, a megtakarítás- és hitel-
válságot, valamint az ázsiai pénzügyi élet felbolydulásait, hogy az 1990-es 
recessziót már ne is említsem. Részünk lehetett a történelem legnagyobb 
mérték# t"zsdei árfolyam-emelkedésében, és átvészeltük az azt követ" 
dotcom-összeomlást. Egyre jobban hittem abban, hogy az amerikai gazda-
ság leger"sebb oldala az ellenálló képessége: az elszenvedett sebeket gyorsan 
összeforrasztja és talpra áll, mégpedig gyakran olyan ütemben, amit nem 
hogy diktálni, hanem még el"re jelezni sem lehet. Ám a jelenlegi borzalmas 
körülmények között sejtelmünk sem lehetett arról, mi fog történni.

Úgy véltem, az a legjobb stratégia, ha megfi gyel" álláspontra helyezke-
dünk, és várunk egészen addig, amíg nem látjuk át szeptember 11. konkrét 
következményeit. Ugyanezt mondtam el a kormányszóviv" hivatalában a 
kongresszus vezet"inek is a szeptember 19-i délutáni értekezleten. A par-
lament épületének a képvisel"ház felé es" részén helyezkedik el az az egy-
szer# tárgyalóterem, amelyet a szóviv" irodájához csatoltak; itt gy#ltünk 
össze: Dennis Hastert, a Fehér Ház szóviv"je, Dick Gephardt, a képvise-
l"házi ellenzék vezet"je, Trent Lott, a szenátus kormánypárti vezet"je és 
Tom Daschle, az ellenzék vezet"je, valamint Clinton elnök pénzügymi-
nisztere, Bob Rubin és a Fehér Ház gazdasági tanácsadója, Larry Lindsey. 
A képvisel"k hármunk – Lindsey, Rubin és jómagam – véleményét kíván-
ták meghallgatni a támadások gazdaságra gyakorolt hatásáról. Az ezt kö-
vet" megbeszélés igen komoly légkörben, a szokásos játszmákat mell"zve 
folyt. (Emlékszem, az járt a fejemben, hogy igen, valahogy így kellene kor-
mányozni az országot.)

Lindsey véleménye szerint, mivel a terroristák az amerikai nép maga-
biztosságán ejtettek sebet, ezt leginkább adócsökkentéssel lehetne ellen-
súlyozni. Másokkal együtt úgy vélekedett, hogy a lehet" leghamarabb 100 
milliárd dollárt kell pumpálni a gazdaságba. Én nem a számtól ijedtem 
meg, hiszen ez az összeg az ország éves termelésének mindössze 1%-át 
jelentette. Ellenben kifejtettem, hogy egyel"re sejtelmünk sincs arról, hogy 
nem lenne-e túl sok vagy éppen túl kevés ez a 100 milliárd dollár. Igen, a 
légitársaságok és a turizmus súlyos károkat szenvedtek, és az újságok való-
ban folyton létszámleépítésekr"l cikkeztek. Ám csodák csodájára a Ground 
Zerótól alig pár utcányira m#köd" New York-i t"zsde már hétf"n, azaz 



19

 

szeptember 17-én újra megnyitott. Ez azért számított fontos lépésnek, 
mert azt az érzetet keltette, hogy az élet visszatért a rendes kerékvágás-
ba: legalább egy szép részlet akadt tehát a képen, amit még mindig nem 
sikerült teljesen összeraknunk a Fedben. A csekkes kifi zetések rendszere 
szintén elkezdett helyreállni, és a t"zsde sem omlott össze: az árfolyamok 
egyszer#en csökkentek, majd stagnálni kezdtek, ez pedig azt jelezte, hogy 
a cégek többségénél nem alakult ki nagyon súlyos helyzet. Azt mondtam 
tehát az összegy#lteknek, hogy megfontolt döntésnek tartanám, ha foly-
tatnánk a különböz" lehet"ségek feltérképezését, és két hét múlva, amikor 
már többet tudunk, újra összegy#lnénk. 

Másnap reggel, a szenátus bankügyi bizottságának nyilvános meghallga-
tásán ugyanennek a véleményemnek adtam hangot. Mindenkit türelemre 
intettem: „Senki sem képes teljes egészében felmérni, milyen következmé-
nyei lehetnek a szeptember 11-ei tragédiának. Az elkövetkez" hetekben, az 
els" döbbenet csillapodtával jobban fel tudjuk majd becsülni, miként hat az 
események továbbgy#r#zése a közeljöv" gazdasági kilátásaira.” Kiemeltem, 
hogy „az amerikai gazdaság az elmúlt évtizedekben egyre ellenállóbbá vált 
a csapásokkal szemben. A felszabadított pénzügyi piacok, az egyre rugal-
masabb munkaer"piac és az információs technológia közelmúltbeli fejl"-
dése mind azt a képességünket er"sítették, hogy elnyeljük az ütéseket és 
talpra álljunk.”

Bevallom, igyekeztem szebb képet festeni a helyzetr"l, mint amit a való-
ságban gondoltam. A kormányzásban részt vev" szerepl"k nagy többségéhez 
hasonlóan magam is további támadásokra számítottam. Ez a balsejtelem a 
nyilvánosság el"tt javarészt kimondatlan maradt, ám a szenátus egyhan-
gú szavazataiban annál inkább megmutatkozott: 98:0 arányban szavazták 
meg a terroristákkal szembeni er"szak alkalmazásáról, 100:0-val a repülés 
biztonságáról szóló új törvényt. A tömegpusztító fegyverek miatt – akár a 
Szovjetunió összeomlása körüli z#rzavarban ellopott nukleáris fegyverek 
lehetséges bevetése miatt – különösen aggódtam. A természeti forrásaink 
beszennyezése is megfordult a fejemben mint lehet"ség. A jelentésemben 
azonban kevésbé pesszimista álláspontra helyezkedtem, hiszen ha nyíltan 
kifejtem az általam elképzelt lehet"ségeket, akkor halálra rémítettem volna 
a piaci szerepl"ket. Ám azt is valószín#nek tartottam, hogy ezzel az enyhe 
eufemizmussal nem sikerült áltatnom az embereket. Kés"bb, akivel csak 
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találkoztam a piaci élet résztvev"i közül, akik hallották a bankügyi bizott-
ságban kifejtett véleményemet, általában senki nem mondott többet, csak 
valami ilyesmit: „Hát, nagyon remélem, hogy igaza van...”

Szeptember végén érkeztek meg az els" rideg tények és adatok. A gazda-
ság alakulásának els" jellemz" mutatója mindig az újonnan munkanélküli-
segélyt igényl"k száma – az err"l szóló heti statisztikát a Munkaügyi 
Minisztérium készíti el. A hónap harmadik hetében az igénylések száma 
450 000-nél tet"zött, ez pedig 13%-kal volt magasabb az augusztus végi 
szintnél. Ez az adat tehát meger"sített bennünket abban, hogy a helyzet 
valóban olyan súlyos, mint ahogy az újságok beszámolói lefestették, és va-
lóban sokan kerültek nehéz helyzetbe az állásuk elvesztése miatt. Láttam 
magam el"tt azt a sokezernyi szállodai és üdül"i alkalmazottat meg a többi 
szorult helyzetbe került embert, akik nem tudták, hogy ezentúl mib"l tart-
sák el magukat és családjukat. Egyre inkább azon a véleményen voltam, 
hogy a gazdaság ez alkalommal nem fog olyan gyorsan visszalendülni a 
megfelel" tempóba. A csapás akkora volt, hogy még egy igen rugalmas 
gazdaság sem birkózhatott meg vele egykönnyen. 

A többi elemz"höz hasonlóan a Fed közgazdászai is megvizsgálták a 
különböz" kiadás- és adócsökkent" csomagokat és az ezekben említett szá-
mokat. Minden egyes elképzelés esetében igyekeztünk átrágni magunkat 
a részleteken, hogy meg tudjuk becsülni a nagyságrendet. Ám az igencsak 
érdekes volt, hogy mindegyik a 100 milliárd dolláros tartományba esett, 
Larry Lindsey eredeti javaslatának megfelel"en. 

Október 3-án, szerdán újra összegy#ltünk Hastert tárgyalójában, hogy 
megvitassuk a gazdaság helyzetét. Egy újabb hét telt el, és ezalatt tovább 
emelkedett az újonnan munkanélküli-segélyt igényl"k száma: további 
517 000 állástalan regisztráltatta magát. Ekkor már bennem is megszületett 
az elhatározás. Továbbra is számítottam ugyan újabb támadásokra, ám azt 
lehetetlen volt felbecsülni, hogy ezek mekkora pusztítást vinnének véghez, 
vagy miként készíthetnénk fel és óvhatnánk meg hatásuktól a gazdaságot. 
Kifejtettem véleményemet, miszerint meg kell tennünk a lépéseket a mér-
het" károk ellensúlyozására, s valóban id"szer# lenne a gazdaság mestersé-
ges ösztönzése. Egy 100 milliárd dolláros nagyságrend# intézkedéscsomag 
látszik helyesnek – ez, bár elégséges, nem túlságosan nagy összeg, nem ösz-
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tönözné túlzott mértékben a gazdaságot, így a kamatlábak sem emelkedné-
nek. A képvisel"k minden jel szerint egyetértettek a javaslattal.

Amikor aznap este hazatértem, az járt a fejemben: semmi mást nem tet-
tem, mint hogy kimondtam és meger"sítettem egy már létez" konszenzust, 
hiszen a 100 milliárd dollár gondolata eredetileg Larryt"l származott. Meg-
lepetten olvastam tehát a találkozóról a média tolmácsolásában: ez alapján 
ugyanis úgy hangzott, mintha én lettem volna a döntés kulcsfi gurája.1 Bár-
mennyire is jólesett, hogy a kongresszus és a kormány ad a véleményemre, 
a sajtóban megjelen" cikkek nyugtalanítottak. Mindig is kényelmetlenül 
éreztem magam, amikor úgy állítottak be, mint aki a végs" döntést meg-
hozza. A kezdetekt"l fogva a színfalak mögött tevékenyked" szakért"ként 
tekintettem magamra, sokkal inkább a parancsok végrehajtójaként, mint 
vezet"ként. Csak az 1987-es részvénypiaci válság idején kezdtem termé-
szetesnek érezni, hogy kritikus, stratégiai döntéseket hozzak. A refl ektor-
fényben azonban mind a mai napig feszengek. Hogy úgy mondjam, nem 
vagyok egy extrovertált típus… 

A helyzet iróniája, hogy – állítólagos meggy"z"er"m ellenére – a szeptem-
ber 11-ét követ" hetekben semmi sem úgy történt, mint ahogy arra számí-
tottam. A második terrortámadás lehet"ségének el"revetítése valószín#leg 
legsiralmasabb el"rejelzéseim egyike marad. A gazdaság „mesterséges ösz-
tönzése” pedig, aminek állítólag én adtam „zöld utat”, nem valósult meg: az 
ügy elakadt, és megfeneklett a politika útveszt"jében. A végül 2002 márci-
usában jóváhagyott csomag nemcsak, hogy több hónappal elkésett, hanem 
az általános jólét javulásához sem volt sok köze – különböz" beruházásokra 
adott állami támogatások szánalmas egyvelege volt csupán.

A gazdasági élet eközben önmagától helyreállt. További egy hónapnyi 
enyhe hanyatlást követ"en az ipari termelés novemberben érte el mély-
pontját, ám decemberben újra lendületet vett, és az újólag regisztrált mun-

1 A Time magazin 2001. október 15-i száma például kifejtette: „Greenspan álláspontjának változása 
adott zöld utat a csak erre váró törvényhozóknak... A Fehér Ház és mindkét párt vezet"i egyetér-
tettek Greenspan helyzetértékelésével, miszerint a kiadások és az adó csökkentése az ország éves 
bevételének körülbelül 1%-áig lehetséges, valamint hogy ennek hatása gyorsan érezhet" kell, hogy 
legyen, s nem lendítheti olyan magasba a defi citet, hogy emiatt azonnali kamatemelésekkel kelljen 
számolnunk.”
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kanélküliek száma a szeptember 11. el"tti szintre esett vissza. Ebbe ugyan 
némiképp a Fed is besegített, de pusztán annyiban, amennyiben a szeptem-
ber 11. el"tt amúgy is elindított folyamatokat felgyorsítottuk kissé: a hitel-
felvétel és a vásárlás megkönnyítése érdekében csökkentettük a kamatokat. 

Az, hogy a gazdaság ilyen fi gyelemre méltó módon reagált a szeptember 
11-ei támadás hatásaira, megint csak azt a rendkívüli jelent"ség# tényt tá-
masztotta alá, hogy ellenálló képessége igen er"s – ezért sem zavart, hogy 
nem számításaim szerint alakult a helyzet. Végül mégiscsak igaznak bizo-
nyult mindaz, amit oly der#látóan tártam a szenátus bankügyi bizottsága elé, 
s az els" keserves hetek elteltével mind az amerikai háztartásokban, mind a 
cégvilágban helyreállt az élet. Vajon hogyan alakulhatott ki ez a soha nem 
tapasztalt mérték# gazdasági rugalmasság? – tettem föl a kérdést.

A közgazdászok Adam Smith kora óta keresik a választ az e$ éle kérdé-
sekre. Mi, maiak úgy érezzük, b"ven akad feladatunk, ha szeretnénk megér-
teni a globalizált gazdaság fejl"dését. Csakhogy Smithnek szinte a semmi-
b"l kellett felépítenie a közgazdaságtan tudományát, hogy egyáltalán lépést 
tudjon tartani a XVIII. századi bonyolult piacgazdaságok fejl"désével. Bár 
nem kívánom magam Adam Smithhez hasonlítani, engem is hasonló kí-
váncsiság hajt, amikor a korunkat meghatározó átfogó hatásokról igyek-
szem képet kapni.

Ez a könyv egyfajta detektívregény. Ha addig még nem lettem volna biztos 
benne, szeptember 11-ével meggy"z"dhettem róla, hogy a világ megválto-
zott: a globális kapitalista gazdaság idejét éljük, amely jóval rugalmasabb, 
ellenállóbb, nyitottabb, alkalmasabb az önkorrekcióra és gyorsabban válto-
zik, mint akár negyed évszázaddal korábban. Ez az új világ rendkívül sok új 
lehet"séget tartogat számunkra, éppúgy, mint ahogy számtalan új feladatot 
is. A z"rzavar korának leírásával kísérletet teszek arra, hogy magam is meg-
értsem ennek az új világnak a természetét: miképp jutottunk el idáig, mi 
jellemz" mai életünkre, és mi jót, mi rosszat fedezhetünk fel a láthatáron. 
Ahol lehetséges, ott saját tapasztalataim összefüggésében fejtem ki vélemé-
nyem – így diktálja a történelmi feljegyzések iránti felel"sségtudatom és az 
a vágyam, hogy olvasóim megértsék, hogyan jutottam el idáig. 

A könyv ezért két részb"l áll: az els"ben megkísérlem nyomon követni 
saját fejl"désemet, a másodikban pedig objektívabb alapon igyekszem kon-
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ceptuális kereteket alkotni az új, globális gazdaság megértéséhez. Eköz-
ben feltérképezem e kialakulóban lev" globális környezet lényegi elemeit: 
a XVIII. századi felvilágosodás idején megjelent vezérelveket; a roppant 
méret# energia-infrastruktúrát, amely e környezetet táplálja; a világméret# 
pénzügyi egyensúly-eltolódásokat, valamint a világszinten fenyeget" de-
mográfi ai átalakulásokat; illetve a javak elosztásának vitathatatlanul sikeres, 
ám csak vitathatóan igazságos elosztását. Végül pedig megpróbálok képet 
festeni a világgazdaság feltételezhet" 2030-as állapotáról.

Nem szeretnék úgy fellépni, mintha minden kérdésre tudnám a választ. 
A Federal Reserve-nek köszönhet" helyzeti el"nyömnél fogva azonban 
mégiscsak tény, hogy számtalan különböz" kérdésben a lehet" legjobb in-
formációk megszerzésére volt lehet"ségem. A szakirodalom széles palettá-
jából meríthettem a válaszokat mindazokra a kérdésekre, amelyekkel a kol-
légáimmal együtt nap mint nap meg kellett birkóznunk. A munkatársaim 
segítsége nélkül aligha tudtam volna feldolgozni a töméntelen mennyiség#, 
olykor kivételesen szellemes, olykor meglehet"sen unalmas szakirodal-
mat. Olyan kiváltságos helyzetben voltam, hogy bármikor felhívhattam a 
Federal Reserve gazdasági csoportjának tagjait, és akár aktuális, akár tör-
ténelmi témákban érdekl"dhettem a legújabb kutatási eredmények fel"l. 
Ilyenkor hamarosan meg is kaptam az anyagot, a kérdéses döntések mellett 
és ellen szóló érvek részletes kiértékelését bármely elképzelhet" témában, a 
kockázatsemlegesség felméréséhez használható legújabb matematikai mo-
dellekt"l kezdve egészen a középnyugati államokban található úgynevezett 
„land-grant” [az államtól ingyen kapott telken épült] egyetemek hatásáig. 
Így hát semmi nem gátol meg abban, hogy akár merész feltételezésekbe is 
bocsátkozzak.

A világ ma ismert formája bizonyos globális er"k hatására, fokozatosan, 
olykor rejtett módon alakult ki. A leglátványosabb változást mindannyi-
unk számára a mobiltelefonok, a személyi számítógépek, az elektromos 
levelezés, az e-mail küldésre alkalmas mobiltelefon (a BlackBerry) és az 
internet megjelenése okozta mindennapi életünkben. A szilikon elektro-
mos tulajdonságait feltáró kutatások a II. világháborút követ"en elvezet-
tek a mikroprocesszor kifejlesztéséhez, s amikor a lézerrel és m#holdakkal 
együtt az üvegszáloptika forradalmasította a kommunikációt, az emberek 
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élete az Illinois állambeli Pekint"l a kínai Pekingig érezhet"en megválto-
zott. A világ lakosságának nagy része számára olyan technológiák váltak 
elérhet"vé, amelyekr"l hosszúra nyúlt pályám kezdetén, 1948-ban álmodni 
sem mertem volna, hacsak nem a tudományos-fantasztikus regények vilá-
gában. Mindezek az új technológiák pedig nemcsak az olcsó kommuniká-
ciós formák el"tt nyitottak távlatot, hanem a pénzügyi életben is jelent"s 
fejl"dést tettek lehet"vé. Így tudjuk sz#kös megtakarításainkat termelékeny 
befektetésekbe irányítani, s éppen ez a tényez" jelenti a gyorsan terjed" 
globalizáció és jólét egyik fontos feltételét.

Az általános felismerés, miszerint a korábbi protekcionista gazdaság-
politika – vagyis a nemzetközi munkamegosztásnak a világgazdaság ösz-
szeomlásához vezet" felszámolása – okolható a kereskedelem lefelé tartó 
spiráljának kialakulásáért, a II. világháborút követ" években a vámsorom-
pók számának csökkentéséhez vezetett. A kereskedelem háború utáni li-
beralizálása új, olcsó beszerzési forrásokat nyitott meg, így az új pénzügyi 
intézmények és (részben a szilikon alapú technológiák által kifejlesztett) 
termékek bevezetése után a világpiaci kapitalizmus el"retörését még a hi-
degháború éveiben sem állíthatta meg semmi. A szabadpiaci kapitalizmus 
elterjedésével az ezt követ" negyed évszázad során nyugvó állapotba került 
az infl áció, a kamatok pedig világszinten egy számjegy#vé mérsékl"dtek.

A berlini fal 1989-es leomlása a világgazdaság szempontjából is meg-
határozó pillanatnak bizonyult. Ekkor derült fény arra, hogy a vasfüggöny 
mögött végbement gazdasági pusztulás még a legtájékozottabb nyugati 
közgazdászok elképzeléseit is felülmúlta. A központi tervgazdálkodásról 
kiderült, hogy jóvátehetetlen károkat okozott. Mivel ezzel párhuzamosan a 
nyugati demokráciákban elterjedt intervencionista gazdaságpolitikát szin-
tén egyre nagyobb kiábrándultság övezte, mindkét fajta gazdálkodás helyét 
világszerte kezdte szép csendesen átvenni a piaci kapitalizmus. A központi 
tervgazdálkodás ett"l kezdve nem képezte vita tárgyát, de nem is különö-
sebben siratta senki. Észak-Koreát és Kubát leszámítva gyakorlatilag elt#nt 
a világ gazdasági életéb"l.

A piaci kapitalizmus módszereit nemcsak a volt szovjet blokk országai 
sajátították el (némi z#rzavart követ"en), hanem a korábban harmadik 
világként emlegetett országok is. Ezek a hidegháborúban semlegesek ma-
radtak, ám tervgazdálkodásra, illetve a hasonló következményekhez veze-
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t", szigorúan szabályozott gazdálkodásra rendezkedtek be. A kommunis-
ta Kína például, amely már 1978-ban tett lépéseket a piaci kapitalizmus 
felé, hatalmas, több mint ötszázmilliós munkaer"piacát egyre inkább a 
Gyöngy-folyó torkolatánál található szabadkereskedelmi zónákba irányí-
totta át. 

A külföldiek ingatlanvásárlási jogát véd" kínai törvényekben bekövetke-
zett változás, bár jelentéktelennek látszott, ahhoz elégségesnek bizonyult, 
hogy a külföldi m#köd"t"ke-befektetések (FDI) terén 1991 után valósá-
gos robbanást idézzen el". Az FDI az 1980-as 57 millió dolláros szint-
r"l 1991-ben 4 milliárd dollárra emelkedett, majd a továbbiakban évente 
21%-kal élénkült, míg 2006-ban elérte a 70 milliárd dollárt. A befektet"kedv 
és a széles körben elérhet" olcsó munkaer" er"s párosa aztán az egész fejlett 
világban lefelé nyomta a béreket és az árakat. A mintát a jóval kisebb „ázsiai 
tigrisek”, különösen Dél-Korea, Hongkong, Szingapúr és Tajvan szolgáltat-
ták azáltal, hogy a fejlett országokra jellemz" technológiák alkalmazása és a 
nyugati export révén jelent"s életszínvonal-növekedést értek el.

E fent említett és más fejl"d" országok gazdasági növekedése jóval meg-
el"zte a világ többi részén megfi gyelhet" növekedést. Ennek eredménye-
képpen a világ bruttó hazai termékének (GDP-jének) nagy része átkerült 
a fejl"d" országokba, s ennek hatása drámai módon gy#r#zött tovább. 
A megtakarítási hányad a fejl"d" országokban általában jóval magasabb, 
mint az iparilag fejlett országokban – mivel a fejl"d" országok általában 
gyengébb szociális hálóval rendelkeznek, a háztartások természetszer#en 
több pénzt tesznek félre vészhelyzetekre, illetve a nyugdíjas évekre. (Egyéb 
tényez"k szerepe sem elhanyagolható: jól bejáratott fogyasztói kultúra híján 
kisebb az ösztönz"er" a vásárlásra.) A világ GDP-eloszlásában 2001-gyel 
kezd"d"en beállt változások (vagyis az eloszlás áttolódása az alacsony meg-
takarítást felmutató fejlett országokról a magas megtakarítással rendelkez" 
fejl"d" országokra) olyan mértékben növelték a megtakarításokat, hogy a 
világon felhalmozott összes megtakarítás nagyban meghaladja a tervezett 
beruházásokat. Feltételezhetjük, hogy a tényleges megtakarításokat és be-
ruházást kiegyenlít" piaci folyamat csökkentette jelent"s mértékben a tény-
leges kamatlábakat (a várható infl ációhoz igazított névleges kamatlábakat). 
Más szóval, a befektetések megtérülésére számító t"kekínálat gyorsabban 
növekedett, mint a befektet"i kereslet.

B E V E Z E T É S 
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A látszólagos megtakarítási többlet, valamint ezzel párhuzamosan a glo ba-
li záció, a termelékenység technológiai alapú növekedése és a munkaer" át-
tev"dése a tervgazdaságokból a versenyen alapuló piacokra mind azt idézte 
el", hogy a nominális és reálkamatlábak, valamint az infl ációs ráták az ösz-
szes fejlett és szinte az összes fejl"d" országban csökkentek. Ez magyaráz-
za, miért lehet egyjegy# az infl ációs ráta szinte mindenhol (Venezuelát, 
Zimbabwét és Iránt tekinthetjük említésre érdemes kivételnek). Ilyesmi 
nemigen fordult el" az aranyalapról való letérés és a papírpénz 1930-as el-
értéktelenedése óta. Különösen szembeszök", hogy ezek a hatások – nagy-
részt a véletlenek szerencsés egybeesésének köszönhet"en – a XXI. század 
elejére álltak össze egységes rendszerré. Az infl áció és a hosszú lejáratú ka-
matok kitartó csökkenése nem a központi bank monetáris politikájának 
volt áldásos következménye – éppen hogy mi, a központi bank munka-
társai döntöttünk úgy, hogy változtatunk politikánkon annak érdekében, 
hogy hosszú távon a lehet" legjobban kihasználjuk e szerkezeti eltolódás 
el"nyeit a nemzetközi pénzügyben. A kés"bbiekben majd kifejtem, miért 
nem maradandóak e hatások. A bels" érték nélküli pénz világában nehéz 
alacsonyan tartani az infl ációt. 

A tényleges (infl ációhoz igazított) hosszú lejáratú kamatlábak csökkené-
se, amit az elmúlt két évtizedben megfi gyelhettünk, a részvények, az ingat-
lanok és szinte minden jövedelmez" aktíva árfolyam-nyereség arányának 
emelkedésével hozható összefüggésbe. A t"ke piaci értéke 1985 és 2006 kö-
zött az egész világon nagyobb ütemben n"tt, mint a világ névleges GDP-je 
(kivétel a 2001-2002-es id"szak). Ez jelent"s növekedést eredményezett a 
likviditásban az egész világon. A fellendülés a részvény- és kötvényárfolya-
mokat, a lakásárakat, a kereskedelmi ingatlanokat, a festményeket egyaránt 
érintette. Számos fejlett ország ingatlantulajdonosai meríthettek a növekv" 
jelzáloghitelekb"l, s fi nanszírozhattak olyan vásárlásokat, amelyekre a jöve-
delmükb"l nem telt volna. A háztartások növekv" fogyasztása, különösen 
az Egyesült Államokban, nagyrészt el is nyelte a rohamosan terjeszked" 
fejl"d" országokból beözönl" exportot. Az Economist írta 2006 végén: „a 
2000 óta évenkénti és fejenkénti 3,2%-os növekedésével a világgazdaság 
már a felén is túljutott a valaha volt legjobb évtized felé vezet" útnak. Ha 
ilyen sebességgel halad, akkor még az állítólag idillikus 1950-es és ’60-as 
éveket is túl fogja szárnyalni. Úgy látszik, a piaci kapitalizmus – vagyis a 
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motor, amely a világgazdaság nagy részét m#ködteti – ügyesen végzi fel-
adatát.” A fejl"dés egészében véve sodró volt és pozitív irányba mutatott. 
Annak hatására, hogy az elmúlt negyedszázadban visszaállt a nyitott piac 
és a szabadkereskedelem rendszere, a világon több száz millió ember emel-
kedett ki a szegénységb"l. A földkerekségen továbbra is kétségkívül so-
kan nyomorognak, ám a fejl"d" országok lakosságából hatalmas tömegek 
érhettek el egyfajta jólétet, ami ez idáig kizárólag az úgynevezett fejlett 
országok monopóliuma volt.

Ha egyetlen mondatban kellene összefoglalnunk az elmúlt negyed század 
történéseit, azt mondhatnánk: újra felfedeztük a piaci kapitalizmusban 
rejl" er"t. A piaci kapitalizmus, miután az 1930-as években elszenvedett 
kudarcos korszak, majd ezt követ"en az állami intervenciónak egészen az 
1960-as évekig tartó terjedése háttérbe szorította, lassacskán újra jelent"s 
er"ként jelent meg a színen: tényleges, 1970-es újraindulása után ma már 
kisebb-nagyobb mértékben szinte az egész világot áthatja. A kereskedelmi 
jog és különösen az ingatlanvásárlási jog elterjedése világszerte felkorbá-
csolta a vállalkozói kedvet. Ennek hatására pedig olyan intézmények ala-
kultak, amelyek ma névtelenül irányítják az emberi tevékenység egyre nö-
vekv" hányadát – nem más ez, mint az Adam Smith-féle „láthatatlan kéz” 
nemzetközi változata.

Következésképpen, a kormányok egyre kisebb mértékben gyakoroltak 
ellen"rzést polgáraik mindennapi élete fölött: a piaci er"k jelent"s hatalom-
tól fosztották meg az államot. A kereskedelmi élet korlátozására létrehozott 
szabályok nagy része szertefoszlott. A II. világháborút követ" kezdeti id"-
szakban még állami kontroll alatt állt a t"keáramlás, s a valutaárfolyamokat 
is a pénzügyminiszter alakította legjobb belátása szerint. A központosított 
gazdálkodás mind a fejl"d", mind a fejlett országokban általánosnak szá-
mított, s ebbe beleértend"k a korábbi utasításos tervezésnek Európában 
akkoriban még mindig elterjedten megtalálható maradványai is. Mindenki 
szentírásnak vette a gondolatot, miszerint a gazdaság csak akkor képes ha-
tékonyan m#ködni, ha a kormány irányítása alatt áll. A Európai Gazdasági 
Együttm#ködési Szervezet (OECD) huszonnégy országot képvisel" Gaz-
daságpolitikai Bizottságának ülésein az 1970-es évek közepén egyedül a 
nyugat-németországi Hans Tietmeyer és jómagam kardoskodtunk a piaci 
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alapú gazdaságpolitika mellett. Igen aprócska kisebbséget alkottunk tehát 
a méretes bizottságban. 

Az Adam Smith-féle klasszikus közgazdaságtan helyébe a nagy angol köz-
gazdász, John Maynard Keynes nézetei léptek, miután a gazdaság az 1930-as 
évek gazdasági világválsága során nem a Smith által felállított modell szerint 
viselkedett. Keynes matematikai szempontból igen elegáns magyarázatot 
adott arra a kérdésre, hogy miért stagnált a világgazdaság, s miként idéz-
het el" rohamos javulást a kormány defi citfi nanszírozása. Bár hanyatlása már 
megkezd"dött, még az 1970-es években is a Keynes-féle intervencionista 
irányzat számított a domináns paradigmának. A Gazdaságpolitikai Bizott-
ságban az a konszenzus született, miszerint nem biztonságos és nem meg-
engedhet", ha a béreket és az árakat a piac határozza meg, tehát kiegészítés-
képpen „jövedelempolitikára” van szükség. Ez országonként különböz"kép-
pen valósult meg, de mindenhol kereteket állított fel a szakszervezetek és a 
menedzsment közötti bértárgyalások számára. (Akkoriban a szakszervezetek 
jóval elterjedtebbek és er"sebbek voltak, mint ma.) Mivel látszólag önkéntes 
volt, a jövedelempolitika nem érte el a kívánt hatást a teljes bér- és árkontroll 
terén. A javaslatok mögött azonban ott álltak a kormány szabályozó eszközei, 
amelyekkel a szabálytalankodókat igyekezett „meggy"zni”. Ha ez a gazda-
ságpolitika kudarcot vallott, arra gyakran a hivatalosan is bevezetett bér- és 
árszabályozás volt a válasz. Nixon elnök balul sikerült, bár kezdetben rend-
kívül népszer# 1971-es bér- és árszabályozása az utolsó emlékünk a fejlett 
országok bér- és árszabályozó intervenciós politikájáról.

Tanulóéveim során korán felfedeztem a piaci verseny elméletének ele-
ganciáját. Az azóta eltelt hat évtized során azonban arra is rácsodálkoztam, 
ahogy a való világban megvalósulnak, illetve ahogy nem valósulnak meg a 
különböz" elméletek. Részem lehetett abban a megtiszteltetésben, hogy 
az el"z" nemzedék összes nagy gazdaságpolitikusával együtt dolgozzam. 
Páratlan lehet"ségem volt hozzáférni a világban uralkodó trendekkel kap-
csolatos – számszer# és anekdotisztikus – információkhoz. Elkerülhetetlen 
volt tehát, hogy tapasztalataim alapján általánosítsak – és ennek hatására 
még értékesebbnek és megfelel"bbnek tartottam a szabadpiaci versenyt. 
Néhány nem egyértelm# esett"l eltekintve valóban nem tudok elképzelni 
olyan helyzetet, amelyben a széles kör# jogrend és a fejlett tulajdonjogi 
viszonyok ne növelnék az anyagi jólétet.
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Mindazonáltal továbbra is világszerte vitatott kérdés, hogy igazságosan 
oszlanak-e el a javak a szabadjára engedett versenyben. Nos, jelen köny-
vemben többször is rá fogok mutatni arra, hogy milyen vegyes érzelmekkel 
viszonyul az ember a piaci er"khöz. Ez a feszültség onnan ered, hogy a piaci 
versenyben mindig vannak gy"ztesek és vesztesek. Munkámban megvizs-
gálom, milyen következményekkel jár a nagy sebességgel fejl"d" globalizált 
gazdaság és az állhatatos emberi természet közötti ütközés. E küzdelem 
következménye az elmúlt negyed évezred gazdasági sikere – éppúgy, mint a 
gyors változásnak köszönhet" szorongásaink.

A gazdasági tevékenység els" számú m#ködtet"jét, magát az embert rit-
kán vizsgáljuk meg közelebbr"l. Kicsoda is az ember? Mit tekinthetünk 
állandónak, változatlannak az emberi természetben, és mekkora szabad-
sággal rendelkezünk mi, emberek a cselekvésben és a fejl"désben? Ezzel a 
kérdéssel azóta birkózom, amióta el"ször sikerült megfogalmaznom ma-
gamnak rá valamiféle választ.

Közel hat évtizede utazgatok a föld körül, s azt látom, hogy ember és 
ember között rendkívüli a hasonlóság, s ezt a legnagyobb képzel"er"vel 
sem lehet a kultúrának, a történelemnek, a nyelvnek vagy a véletlennek tu-
lajdonítani. Szemmel láthatólag minden embert az önmaga értékességének 
tudata utáni veleszületett vágy hajt, s ezt nagymértékben a másoktól kapott 
elismerésb"l építi föl. Ez a bels" késztetés határozza meg például azt is, 
hogy mire költik a pénzüket a családok. Ez a vágy fogja továbbra is arra 
késztetni az embert, hogy egymáshoz közel elhelyezked" gyárakban és iro-
daépületekben dolgozzon, noha a technikai feltételek hamarosan adottak 
lesznek arra, hogy akár teljesen elszigetelten, a kibertérben végezze a mun-
káját. Az embernek ugyanis veleszületett igénye, hogy kapcsolatban legyen 
embertársaival – ez már magához a mindannyiunk által vágyott elismerés 
megszerzéséhez is elengedhetetlen. A remetelét rendellenes. Az, hogy az 
önbecsülést mi növeli, azon tanult vagy tudatosan megválasztott értékek 
széles skálájától függ, amelyekr"l az emberek – helyesen, illetve helytelenül 
– úgy vélik, hogy javukra válhatnak. Valamiféle értékrendre mindenkép-
pen szükségünk van ahhoz, hogy a nap mint nap ránk váró döntésekben 
eligazodhassunk; az értékrend igényét szintén születésünkkel hozzuk ma-
gunkkal. Az értékrend elemeit viszont már nem. Egyfajta erkölcsi érzéket 
hordozunk tehát magunkban: az évezredek során ez késztette az emberiség 
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nagy részét arra, hogy a számtalan vallás valamelyikében keressen útmuta-
tást. Ez a bens"nkben hordozott erkölcsi törvény határozza meg, legalábbis 
részben, hogy mit tartunk helyesnek és igazságosnak. Természetesen arról, 
hogy mi igazságos, mindnyájan különböz"képpen vélekedünk, de a meg-
ítélés, a véleményalkotás igényét senki sem kerülheti meg. Minden egyes 
társadalom törvényei ezen a bels" igényen alapulnak. Ez az az alap, amire 
hivatkozva az embernek felelnie kell a tetteiért.

A közgazdászok nem kerülhetik el az emberi természet tanulmányozá-
sát, különös tekintettel a gazdagság szeretetére és a félelemre. A gazdagság 
szeretete nem más, mint maga az életöröm: csak akkor fogjuk fenntartásra 
érdemesnek tekinteni az életet, ha élvezetet nyújt. Olykor, amikor túl nagy 
a gazdagság, az ember sajnos hajlamos a lehet"ségein túl is élvezni a java-
kat – s amikor a valósággal kell szembesülnünk, az öröm helyét a félelem 
foglalja el. Önkéntelenül is félelemmel reagálunk, ha legmélyebb készte-
tésünket, az élet akarását fenyegeti valamilyen körülmény. Több gazdasági 
lépésünk szintén félelemb"l fakad: a kockázatkerül" magatartás, ami miatt 
– különösen otthonunktól távol – vonakodunk befektetni és kereskedelmet 
folytatni. Márpedig ez széls"séges esetben akár a piac elhagyására is kész-
tethet bennünket, ami viszont a gazdasági aktivitás veszélyes lankadását 
válthatja ki.

Az emberi természet egyik f" eleme, az emberi intelligencia szintje 
nagy mértékben meghatározza, mennyire bizonyulunk kitartónak a túlélés 
érdekében. Ahogy könyvem végén majd rámutatok, a legmodernebb tech-
nológiákat alkalmazó gazdaságokban hosszabb távon nem képesek az em-
berek évente átlagosan 3%-osnál nagyobb mértékben növelni az óránkénti 
teljesítményüket. Ez a legnagyobb sebesség, amellyel az emberi innováció 
növelni képes az életszínvonalat. Úgy t#nik tehát, nem vagyunk elég okosak 
ahhoz, hogy jobban éljünk.

Ez az új világ, amelyben élünk, sokfajta félelemre adhat okot a polgá-
roknak; az identitás és a biztonságérzet korábban szilárd forrásai t#ntek 
el nyomtalanul. Ott, ahol a leggyorsabban zajlanak a változások, a jöve-
delem-eloszlás egyre szélesebb egyenl"tlenségei adnak okot aggodalomra. 
Valóban a z#rzavar korát éljük, s nem lenne sem bölcs, sem tisztességes, ha 
lekicsinyelnénk az ezzel járó emberi áldozatot. A globális gazdaság növek-
v" integrációjának kezdetén a világ lakossága fontos választás el"tt áll. Ha 
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elfogadjuk a szabadpiac és a nyitott társadalom világszerte érezhet" el"nye-
it, embertársaink az igazságosság elve szerint, kiemelkedhetnek a szegény-
ségb"l, fejleszthetik tudásukat és jobb, tartalmasabb életet élhetnek. Vagy 
pedig eltaszítjuk magunktól ezt a lehet"séget, és helyette a bezárkózást, a 
törzsi megosztottságot, a populizmust s az összes olyan „izmust” választjuk, 
amelyekhez a közösségek az identitásukat ért csapások idején fordulnak, 
jobb lehet"ség híján. 

Az el"ttünk álló évtizedekben roppant méret# akadályokkal kell majd 
szembenéznünk, s csak rajtunk múlik, hogy legy"zzük-e "ket. Nekünk, 
amerikaiaknak, fontos politikai tennivalóink közé tartozik, hogy megnyis-
suk határainkat a világ más tájairól beáramló képzett munkaer" el"tt, s 
hogy megreformáljuk az oktatást. A nyugdíjasok egészségügyi ellátásának 
kérdése nemkülönben megoldásra vár, hiszen e téren válság fenyegeti rend-
szerünket. A könyv végén vissza is térek majd ezekre a kérdésekre. Köny-
vem utolsó fejezete a következtetések levonására szolgál: rengeteg emberi 
hibánk ellenére sem véletlen, hogy a nehézségek közepette is kitartunk és 
fejl"dünk. Ilyen a természetünk – s éppen ez az, ami évtizedeken át táplálta 
a jöv"r"l alkotott optimista elképzeléseimet.
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