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TARTALOM

Elszó 

Miért vonultak az egyiptomiak a Tahrir térre, hogy megdöntsék

Hoszni Mubarak uralmát? Hogyan érthetjük meg ezen keresztül

könnyebben a jólét és a szegénység mögött húzódó okokat?

. Olyan közeli, mégis olyan más 

Az arizonai és a sonorai Nogalesben ugyanolyan emberek élnek,

ugyanolyan a kultúra, és ugyanolyanok a földrajzi adottságok.

Mi okozza, hogy az egyik gazdag, a másik pedig szegény?

. Téves elméletek 

A szegény országok nem a földrajzi vagy kulturális sajátosságaik miatt 

szegények, és nem is azért, mert vezetőik nem tudják, milyen politikával 

biztosíthatnák polgáraik jólétét.

. A jólét és a szegénység megteremtése 

A jólét és a szegénység az intézmények alkotta ösztönzők függvénye,

azt pedig, hogy egy országnak milyen intézményei vannak, a politika 

határozza meg.

. Apró különbségek és kritikus fordulatok –

a történelem súlya 

Hogyan alakítják a politikai konfl iktusok az intézményrendszert,

és hogyan formálja a múlt a jelent?



 . „Láttam a jövt, és mködik!” – Növekedés

kizsákmányoló intézményrendszerben 

Mi az, ami közös Sztálinban, Shyaam királyban, a neolitikus

forradalomban és a maja városállamokban, és mindez hogyan

magyarázza, hogy Kína jelenlegi gazdasági növekedése nem tarthat

a végtelenségig?

 . Eltávolodás 

Hogyan alakulnak át idővel az intézmények, amelyek gyakran lassan, 

de biztosan eltávolodnak egymástól?

 . Fordulópont 

Hogyan változtatta meg Anglia intézményrendszerét az 1688-as

politikai forradalom, és hogyan vezetett el az ipari forradalomhoz?

 . Csak ne nálunk! – A fejldés korlátai 

Miért voltak a politikai hatalmasságok – számos országban –

ellenségei az ipari forradalomnak?

 . Visszafordított fejldés 

Hogyan szegényedtek el hatalmas területek az európai gyarmatosítás 

következtében?

. Terjed jólét 

Mivel magyarázható, hogy a Föld egyes részein nem a brit utat járva 

teremtettek jólétet?

. Kedvez körforgás 

A jólétet ösztönző intézmények olyan, pozitív visszacsatolási láncokat 

hoznak létre, amelyek megakadályozzák, hogy az elit aláássa azokat.

. Ördögi kör 

A szegénységet teremtő intézmények negatív visszacsatolási láncokat 

generálnak, és hosszú időn át fennmaradnak.



. Miért buknak el nemzetek napjainkban? 

Az ok: az intézményrendszer, az intézményrendszer és ismét csak

az intézményrendszer.

. Kitörési pont 

Hogyan tudtak az egyes országok az intézményrendszer

átalakításával kitörni a megszokott gazdasági kerékvágásból?

. A szegénység és a jólét értelmezése 

Máshogy is alakulhatott volna a történelem, és ha ezt tudjuk,

megértjük, miért bukott el mindeddig a szegénység legyőzésére tett

kísérletek túlnyomó többsége.

Köszönetnyilvánítás 

Irodalomjegyzék és források 

Felhasznált irodalom 

Név- és tárgymutató 



ELÔSZÓ

Könyvünk azokkal a hatalmas jövedelem- és életszínvonalbeli különbsé-

gekkel foglalkozik, amelyek mély szakadékként tátongnak a gazdag országok 

(mint az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország) és a világ szegény 

régióiban (a Szaharától délre elterülő Fekete-Afrikában, Közép-Amerikában 

és Dél-Ázsiában) található országok között.

Miközben ezt az Előszót írjuk, javában tombol az „arab tavasz”, amely meg-

rázta Észak-Afrikát és az egész Közel-Keletet. Mindez az úgynevezett jázmi-

nos forradalommal kezdődött: Tunéziában tüntetéssorozat robbant ki, amikor 

egy utcai árus, bizonyos Mohammed el-Búazízi 2010. december 17-én nyilvá-

nosan felgyújtotta magát. Az események hatására 2011. január 14-én az 1987 

óta hatalmon lévő Zín el-Ábidín ben Ali elnök lemondott, de ettől nem hagyott 

alább a forradalmi hév, az emberek egyre hevesebben tiltakoztak az országot 

kormányzó kiváltságos elit uralma ellen, és lelkesedésük átterjedt a Közel-Ke-

let többi országára is. Hoszni Mubarak, aki közel 30 éven át irányította erős 

kézzel Egyiptomot, 2011. február 11-én szintén lemondani kényszerült. Most 

még bizonytalan, mi lesz a bahreini, a líbiai, a szíriai és a jemeni rezsim sorsa.

Ezekben az országokban az elégedetlenség a szegénységből fakad. Egy 

átlag egyiptomi jövedelme egy átlag amerikai jövedelmének hozzávetőleg a 

12%-át éri el, és várhatóan 10 évvel rövidebb ideig él. Egyiptom lakosságának 

20%-a elképesztő szegénységben él. És még ezek a jelentős különbségek is el-

törpülnek, ha az Egyesült Államokat a világ legszegényebb országaival, például 

Észak-Koreával, Sierra Leonéval vagy Zimbabwével hasonlítjuk össze, ahol a 

lakosságnak bőven több, mint a fele él szegény sorban.

Miért sokkal szegényebb Egyiptom, mint az Egyesült Államok? Mi aka-

dálya van annak, hogy az egyiptomiak jobban éljenek? Vajon Egyiptomban a 

szegénység kőbe vésett fátum, vagy véget lehetne vetni neki? Ahhoz, hogy ezt 
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végiggondoljuk, érdemes először is meghallgatni, hogyan nyilatkoznak a prob-

lémákról maguk az egyiptomiak, és mit mondanak arról, hogy miért lázadtak 

fel Mubarak uralma ellen. Noha Hamed, egy kairói reklámügynökség 24 éves 

munkatársa ott, a Tahrir téren világosan megmondta, mit gondol: „A korrup-

ció, az elnyomás és az alacsony színvonalú oktatási rendszer miatt szenvedünk. 

Egy korrupt rendszerben élünk, és ezen változtatni kell.” Egy másik tüntető, a 

20 éves gyógyszerészhallgató, Mosaab es-Shami is hasonlóan vélekedett: „Re-

mélem, hogy az év végére már lesz rendes, választott kormányunk, érvényre 

jutnak az egyetemes szabadságjogok, és eltöröljük a korrupciót, amely mos-

tanra teljesen eluralkodott az országban.” A demonstrálók mind egyetértet-

tek abban, hogy a kormány korrupt, alkalmatlan a közfeladatok ellátására, és 

hogy az országban nincs esélyegyenlőség. Leginkább az elnyomás és a politi-

kai jogfosztottság miatt panaszkodtak. Mohammed el-Baradei, a Nemzetközi 

Atomenergia-ügynökség egykori főigazgatója ezt posztolta a Twitteren 2011. 

január 13-án: „Tunézia: elnyomás + a társadalmi igazságosság hiánya + a bé-

kés átmenet lehetőségének tagadása = időzített bomba.” Az egyiptomiak és a 

tunéziaiak egyaránt alapvetően a politikai jogfosztottságban látták gazdasági 

problémáik okát. Amikor a tiltakozók kezdték pontokba szedve megfogal-

mazni követeléseiket, az első 12 pont – amelyet Wael Khalil szoftverfejlesztő 

mérnök és blogger, az egyiptomi tiltakozó mozgalom egyik önjelölt vezetője 

tett közzé – mind politikai változásokat követelt. A minimálbér-emelés csak a 

későbbi, átmeneti időszakra vonatkozó követelések között szerepelt.

Az egyiptomiak útjában olyan akadályok álltak, mint az állam, amely in-

kompetens és korrupt, egy olyan társadalom, amelyben nem érvényesül a te-

hetség, az ambíció, az ügyesség, valamint egy gyenge oktatási rendszer. De az 

egyiptomiak azt is tudják, hogy problémáik politikai eredetűek. Az előttük 

tornyosuló gazdasági akadályok valódi oka az, hogy Egyiptomban a politikai 

hatalmat egy szűk elit birtokolja és gyakorolja. És az emberek tudják, hogy leg-

először ezen kell változtatni. Ezzel a meggyőződésükkel a Tahrir téri tiltako-

zók élesen elhatárolódtak attól, amit a közhiedelem tart erről a témáról. A sza-

kértők és az újságírók többsége ugyanis egészen más tényezőkre hivatkozik, 

amikor azt fejtegeti, miért él szegénységben egy olyan ország, mint Egyiptom. 

Egyesek azt hangsúlyozzák, hogy Egyiptom gazdasági helyzetét elsősorban a 

földrajzi adottságai határozzák meg, mondván, az ország területének jelentős 

része sivatag, nincs elegendő mennyiségű csapadék, a talajadottság és az éghaj-

lat pedig nem teszi lehetővé az eredményes mezőgazdasági termelést. Mások 

inkább az egyiptomiak kulturális sajátosságait emelik ki: azt állítják, hogy ezek 

ellene dolgoznak a gazdasági fejlődés és a jólét megteremtésének; illetve hogy 
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az egyiptomiakból hiányzik az a fajta munkamorál, és hiányoznak azok a kul-

turális vonások, amelyek más nemzeteket felvirágoztattak. Ehelyett Egyiptom 

az iszlám hitet követi, amely összeegyeztethetetlen a gazdasági sikerrel. Egy 

harmadik – a közgazdászok és politikai szakértők körében legnépszerűbb – 

megközelítés szerint Egyiptom vezetői egész egyszerűen nem tudják, mit kel-

lene tenniük ahhoz, hogy az ország helyzete javuljon; eddig hibás elvek és 

stratégiák mentén kormányoztak. Ha azonban ezek a vezetők jó tanácsadóktól 

jó tanácsokat kapnának – vélik a szakértők –, beköszöntene a jólét. Úgy tűnik, 

ezen tudósok és szakértők szerint az ország gazdasági problémáinak elemzé-

sekor elhanyagolható az a tény, hogy Egyiptom élén hosszú ideig egy szűk elit 

állt, amely a társadalom érdekeit háttérbe szorítva igyekezett megszedni magát.

Mi, ennek a könyvnek a szerzői, azt állítjuk, hogy nem a szakértőknek és 

az újságíróknak, hanem bizony a Tahrir téri egyiptomiaknak van igazuk. Igen, 

Egyiptom pontosan azért szegény ország, mert a kormányzó szűk elit olyan 

társadalmi berendezkedést alakított ki, amely a vezetőknek hajtott hasznot 

– a tömegek kárára. A politikai hatalom szűk körben összpontosult, amelynek 

tagjai a saját meggazdagodásukra használták. Így lehetséges, hogy Mubarak 

exelnök 70 milliárd dolláros vagyont tudott összeharácsolni. Ennek a vesztesei 

az egyiptomi emberek voltak, és ők ezt nagyon is jól tudják.

Könyvünkből kiderül, hogy az egyiptomi szegénység okainak ilyetén értel-

mezése, vagyis az emberek értelmezése általános magyarázatot ad arra, miért 

szegények a szegény országok. Legyen szó Észak-Koreáról, Sierra Leonéról 

vagy Zimbabwéről, bebizonyítjuk, hogy a szegény országok mind ugyanazon 

oknál fogva szegények, mint Egyiptom. Az olyan országok, mint Nagy-Britan-

nia és az Egyesült Államok pedig azért lettek gazdag országok, mert polgáraik 

megbuktatták a hatalmat gyakorló elitet, és olyan társadalmi berendezkedést 

alakítottak ki, amelyben egy sokkal szélesebb kör jutott politikai jogokhoz, 

amelyben a kormány elszámoltatható volt és felelősséget érzett a polgárokért, 

és amelyben az emberek széles tömegei ki tudták használni a gazdasági lehe-

tőségeket. Megmutatjuk, hogy jelen világunk egyenlőtlen viszonyainak meg-

értéséhez le kell ásni a múltba, és tanulmányozni kell a társadalmak történelmi 

dinamikáját. Látni fogjuk, hogy Nagy-Britannia azért lett gazdagabb, mint 

Egyiptom, mert 1688-ban Nagy-Britanniában (pontosabban: Angliában) le-

zajlott egy olyan forradalom, amely átformálta a politikai rendszert, és így az 

ország gazdaságát is. Az emberek sikeres harcot vívtak a politikai jogok ki-

terjesztéséért, majd – élve jogaikkal – kibővítették gazdasági lehetőségeiket. 

Mindezek eredményeként az ország egy, a korábbitól teljesen eltérő politikai 

és gazdasági pályára állt át, amely az ipari forradalomban csúcsosodott ki.

Elôszó
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Az ipari forradalom és az annak hatására elterjedő technológiák nem jutot-

tak el Egyiptomba, hiszen az ország akkor épp az Oszmán Birodalom fenn-

hatósága alatt állt, és ugyanolyan sanyargatott helyzetben volt, mint később 

a Mubarak család uralma alatt. Egyiptomban az oszmán uralmat Bonaparte 

Napóleon döntötte meg 1798-ban, de ezután az ország a brit gyarmatrendszer 

részévé vált, és a briteknek éppúgy nem állt érdekükben Egyiptom felvirágoz-

tatása, mint előttük az oszmánoknak. Bár azóta az egyiptomiak lerázták ma-

gukról az oszmán és a brit birodalom kötelékeit, és 1952-ben az ország teljes 

függetlenséget nyert, de ezek nem olyan forradalmak voltak, mint az 1688-as 

angliai, és ahelyett, hogy alapvető változásokat hoztak volna Egyiptom politi-

kai rendszerébe, csupán hatalomra emeltek egy másik elitet, amelyet ugyanúgy 

nem fűzött érdek az egyiptomi emberek életszínvonalának emeléséhez, mint 

a korábbi megszállókat. Következésképp, a társadalom alapszerkezete semmit 

sem változott, és Egyiptom szegény maradt.

A könyvben azt is megmutatjuk, hogy ezek a minták idővel reprodukálják 

önmagukat, és kiderül, miért van az, hogy néha módosulnak, ahogy történt 

Angliában 1688-ban vagy Franciaországban az 1789-es forradalom során. Ez 

majd segít eldönteni, vajon Egyiptomban most valódi változások történtek-e, és 

vajon a forradalom, amely megbuktatta Mubarak elnököt, elvezet-e egy olyan 

új intézményrendszer felállításához, amely képes jólétet teremteni az utca em-

bere számára is. Egyiptomban korábban is lezajlottak már olyan forradalmak, 

amelyek nem hoztak változást, mert azok, akik az élére álltak, egyszerűen csak 

helyükre léptek a hatalom korábbi birtokosainak, és újraalkottak egy, a ko-

rábbihoz hasonló rendszert. Tény és való, hogy az átlagpolgárnak nehéz valós 

politikai hatalomra szert tennie, és megváltoztatnia annak a társadalomnak 

a működését, amelyben él. De nem lehetetlen. Látni is fogjuk, hogyan sike-

rült ez Angliában, Franciaországban és az Egyesült Államokban, valamint Ja-

pánban, Botswanában és Brazíliában. Egy szegény társadalomnak alapvetően 

ilyen politikai átalakulás kell ahhoz, hogy gazdagabbá váljon. Bizonyos jelek 

arra utalnak, hogy ez történik Egyiptomban is. Reda Metwaly, aki szintén ott 

volt a Tahrir téren, azt mondja: „Együtt látni itt most muszlimokat és keresz-

tényeket, öregeket és fi atalokat, akik mind ugyanazt akarják.” Látni fogjuk, 

hogy egy ilyen széles társadalmi megmozdulás kulcsszerepet játszott minden 

lényeges politikai átalakulásban. Ha megértjük, mikor és miért mennek végbe 

ilyen rendszerváltások, könnyebb lesz megítélni, mely esetekben várható, hogy 

egy ilyen megmozdulás elbukik (ahogy az eddig oly gyakran megtörtént), és 

mikor remélhetjük, hogy sikerrel zárul, és általa emberek millióinak lesz jobb 

az élete.




