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1. BEVEZETÉS

Dolgozatom témája a global governance kialakulásának, kialakításának lehetőségei és esélyei, 
fogalmi rendszerének tisztázása. Egyben megpróbálok választ adni azon kritikusoknak, akik 
a különböző világszervezetekkel kapcsolatos folyamatokkal szemben egyoldalúan elítélő 
bírálatot fogalmaznak meg. Elemzéseimnek természetesen alapvető megközelítési pontja a 
kritikai aspektus, melyet külföldi és magyar szakirodalmi kutatásokra alapozok. Kísérletet 
teszek a pusztán elméleti megközelítéseket a valós világgazdasági folyamatokkal összhangba 
hozni, konkrét problémafelvetésekkel a téma létjogosultságát több oldalról alátámasztani. 

Mivel kutatásokat már egyetemista koromban is folytattam ebben a témakörben, és az azóta 
eltelt évek eseményei jobbára igazolták akkori felvetéseimet, mindenképpen érdemesnek 
tartottam – témavezetőm javaslatára – a téma mélyebb tudományos megközelítését és 
feldolgozását.

Egyetemi oktatóként, nemzetközi és hazai konferenciák résztvevőjeként már számos 
alkalommal volt lehetőségem nézeteim kifejtésére, ötleteim, javaslataim nyilvánosság előtti 
ismertetésére. A kutatás ideje alatt elnyert európai uniós ösztöndíjak, egyéb meghívások 
segítségével nemzetközi kapcsolatokra tettem szert, és más kutatók véleményét, 
vizsgálatainak eredményeit ismerhettem meg testközelből. A konferenciákat, workshopokat 
követő viták keretében ütköztethettem nézeteimet tapasztalt kutatókkal, oktatókkal és 
nemzetközi szervezetek munkatársaival – számos értékes információt, gondolatot leszűrve 
a velük folytatott beszélgetésekből.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán az általam előadott 
tárgyak közül a magyarul és idegen nyelveken (angol, német) oktatott világgazdaságtan I-II. 
(posztgradulis képzés), a külgazdasági stratégia (graduális képzés, főszakirányos előadás) 
és a Die regionale Zusammenarbeit in der Weltwirtschaft (graduális képzés) kapcsolódnak 
szervesen a dolgozatom témaköréhez, melyek hallgatói számos gondolatébresztő felvetéssel 
segítettek munkámban. 

Köszönetet szeretnék mondani Dr. Balázs Judit témavezetőmnek és Dr. Fáyné Dr. Péter 
Emese tanszékvezetőmnek, akik munkámat folyamatosan támogatták, széles ismeretségi 
körükben számomra értékes munkakapcsolatok kialakításához segítettek hozzá. 
Lényeglátásukkal, rámutattak munkám hiányosságaira, és egy-egy jó gondolattal mindig 
kisegítettek dolgozatom készítése során. 

Hálás vagyok azon soproni, budapesti és külföldi egyetemek könyvtáros kollégáinak, 
akik a szélessávú internet sebességét szinte túllépve igyekeztek segíteni szakirodalmat, 
folyóiratokat és más egyéb nyomtatott forrásokat felkutatni. Köszönettel tartozom a DUNA 
TV munkatársainak, akik videokazettán elküldték nekem azokat az adásokat, interjúkat, 
amik dolgozatom készítésében segítséget nyújtottak.
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1.1 A dolgozat célkitűzései

Dolgozatomban szeretném tisztázni a global governance kifejezés tartalmát. Igyekszem 
fogalmi keretet adni egy olyan kutatási területnek, melynek a magyar szakirodalmi 
feldolgozottsága még nem jelentős. Mivel a tudományos vizsgálódáshoz a politikai 
– történelmi - gazdasági folyamatok gyors változása és összefüggése biztosítja a 
termékeny táptalajt, ezért a kutatás időben nem nevezhető lehatároltnak, de a nemzetközi 
paradigmaváltások, korszakos események egy-egy támpontot adnak az állásfoglaláshoz. 
Nyilván a XX. és XXI. század eseményei a mai világgazdaságot vizsgálva jelentőségükben 
felülmúlják a korábbi eseményeket, ezért nem is része a dolgozatnak az ezen időszakot 
megelőző korszakok részletes történelmi változásainak aprólékos bemutatása.

Mivel maga a téma alapvetően támaszkodik történelmi - politikai - gazdasági ismeretekre, 
ezért a kutatást multidiszciplináris megközelítésben végeztem, természetesen a gazdasági 
aspektusokat szem előtt tartva. A világgazdaság folyamatainak hátterét biztosító 
intézmények integrálódási illetve dezintegrálódási lehetőségei további problémákat 
vetnek fel, mindenekelőtt a sokszereplős multilaterális szerződések, soktagú intézmények 
demokratikus vagy korlátozottan demokratikus döntési folyamataiban. Ezen intézmények 
kiemelt szerepet kaptak a II. világháború után, mely szerepet akár saját hatalmuk, befolyásuk 
bővítésére is felhasználták. Működésük vizsgálata után levont következtetések alapját 
képezik a megfogalmazandó téziseknek.

A dolgozat célja nem egy-egy világgazdasági régióban zajló folyamatnak a leírása, hanem az 
egyes területek, intézmények, folyamatok kölcsönös egymásra utaltságának vizsgálata ok-
okozati összefüggésben; az interdependencia elmélyülésének vizsgálata világszinten. Ezért 
a kutatás a világgazdaság kiterjedt terében történik, a kutatás témájába vágó jelentősebb 
események, és ezen eseményeket befolyásoló intézmények munkájának vizsgálatával. 

A dolgozat feltáró és szintetizáló munka, melynek készítésekor a rendelkezésre álló, 
főleg külföldi szakirodalomra hagyatkoztam. Az idegen nyelvű források felkutatásában 
igénybe vettem az internet segítségét is, mely bőséges tárháza a nyilvánosan publikált 
felméréseknek, kutatásoknak. A nemzetközi összehasonlításokat alátámasztó táblázatok 
és adatok keresésekor is frissebb információkat találtam, mint a nyomtatott irodalom 
vizsgálatakor, így gyakran tudtam újabb adatokkal szolgálni, mint amiket az egyes idézett 
szerzők felhasználtak munkáikban, így igazolni vagy cáfolni tudtam az ő általuk előrevetített 
eseményeket, illetve további és időben távolabbra mutató következtetésekre jutottam.

Mivel a téma magyar nyelvű szakirodalomi feldolgozottsága nem mondható jelentősnek – még 
a magyar kutatók is inkább németül és angolul publikálták eredményeiket, tanulmányaikat, 
ezért célom volt a különböző nehezen érthető, vagy magyarul csak körülírható fogalmakra 
megfelelő, magyaros fordítást találni, de ahol ez kikerülhetetlen volt, ott én is használom a 
széles körben elfogadott idegen nyelvű terminus technikusokat.

Társadalomtudományi kutatásról lévén szó, nem annyira egyszerű teljesen új, más vagy 
akár már többek által még nem leírt, megfogalmazott eredményekre jutni. A téma egyes 
problémaköreihez könnyebb, másokhoz nehezebb szakirodalmat találni, így ami az egyik 
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oldalon hátrányt jelenthet – nem elégséges rendelkezésre álló forrásanyag –, az a más 
szempontból lehetőséget adott a komplex összefüggésekre rámutatni, és megkísérelni 
az újszerű tézisek megfogalmazását. Világ- és külgazdasági témakörök oktatójaként a 
fogalmi tisztázást, és a témában releváns nemzetközi folyamatok II. világháború utáni, 
nyomonkövetését szintén feladatul tűztem ki magam elé.

Szeretném megkülönböztetni az állami szintű irányítás, a regionális integrációk irányításának 
és a globális irányítás céljait, természetesen rámutatva a közös vonásokra is.

Hazánk lehetőségeit vizsgálva próbáltam eljutni néhány olyan következtetésre, ami jellemző 
a kisebb országok nemzetközi gazdasági térben rendelkezésre álló mozgásterére, ill. egy 
integráció részeseként bővülő képviseleti formáira.

A doktori tevékenységem alapvetően elméleti jellegű munkát jelentett számomra, de egy 
idevágó esettanulmány elkészítésével a gyakorlati élet bizonyító erejét igénybe vettem 
gondolataim alátámasztására. 

Összességében a téma feldolgozásával és kutatásával a global governance-gondolat 
megszületésének, változásainak és legfőbb befolyásoló tényezőinek vizsgálatát tekintem. 
A kutatás eredményeit további publikációkban és az egyetemi oktatásban is szeretném 
hasznosítani, rávilágítva a téma feldolgozásának további lehetőségeire és érdekességére.
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2. A GLOBAL GOVERNANCE GONDOLAT KIALAKULÁSA

2.1. A governance jelentése

A hatalomgyakorlás kérdése már az ókor óta foglalkoztatja a teoretikusokat. A különböző 
történelmi korok aktuális koncepciói szerves fejlődésen mentek keresztül. 

Habár az ókori demokráciát nem tekintjük a mai fogalomrendszerünk szerinti demokráciának, 
az ókori filozófusok vezették be a ma is használatos fogalmakat. A demokrácia eredetileg a 
démosz hatalmát, vagyis a nép uralmát jelentette1. 

Míg Szókratész2 elutasítja az államhatalommal való szembefordulást – hiszen az egyén 
mindazért hálával tartozik az államnak, amit tőle kap, és így önként vetik alá magukat 
az emberek a polisz hatalmának –, Platón a zsarnokság kérdésével3 foglalkozott ciklus-
elméletében, amelyben kiindulópontnak tekintette a monarchikus egyeduralmi rendszert, 
amely aztán valamely szellemi elit vagy az arisztokrácia uralmává változik, akiket a dicsőség 
és hatalomvágy hajt. Uralmuk átalakul timokráciává, azaz a vagyonos réteg gyakorolja a 
hatalmat. Platón szerint mindez csak a nép elégedetlenségéhez vezethet, lázadás tör ki, és a 
nép elűzi az uralkodókat, majd létrejön a demokrácia. Azonban a demokrácia a törvények 
nem betartása miatt és az egyéni becsvágytól hajtott törekvések által zsarnoksággá változik, 
ahol a nép kegyét elnyerő vezető uralkodik. A nép bizalmát azonban csak az első vesztes 
háborúig tudja megtartani, ezután a népharag elűzi, uralma anarchiába csap át. Ebből a 
szomorú szituációból egy erős egyéniség vezetheti ki a társadalmat, és ezzel elértünk a 
platóni ciklus elejére.

Arisztotelész4 már a modern értelemben vett közjó gondolatát veti fel Politika c. művében. A 
polisz céljakét jelöli meg a közjó biztosításának kötelességét, ami Arisztotelész filozófiájában 
az értékmérőt is jelenti: azok az államformák tekinthetők jónak, amelyek a közjó 
megvalósítását célozzák meg. Ezek szerint megkülönbözteti az egy személyhez kapcsolódó 
uralmat (monarchiát), a kisebbségi (arisztokrácia) és a többségi (politeia) uralmat. Megjelöli 
az elfajzott változatait is az általa elfogadhatónak tartott társadalmi berendezkedéseknek: 
a türannisz uralma, az oligarchia és a demokrácia jelenti a közjó helyett az egyéni vagy 
csoportérdekek megvalósulását. Arisztotelész meghatározásai, a monarchia és a zsarnokság 
szembeállításával évszázadokra érvényesen meghatározzák a társadalmi viszonyokról való 
gondolkodás történetét.

Aquinói Szent Tamás Arisztotelészhez kapcsolódva értelmezi a közjó fogalmát, nagy 
Teológiai Összegzésében és a befejezetlenül maradt A fejedelmek országlásában. Munkáiban 
a közjót nem az egyének, sem a közösségek vagy intézmények által elérhető optimumként 

1  Az ókori görög demokrácia gyakorlásából kimaradtak a nők, rabszolgák és a metoikoszok (együttlakók, betelepültek 
vagy felszabadított rabszolgák).
2 Forrás: Platón: Szókratész védőbeszéde, Platón összes művei, I. kötet Budapest, 1969 (http://mek.oszk.
hu/00400/00460/00460.htm)
3 Forrás: Platón:Az állam (in: Platón összes művei II. kötet, Budapest, 1969 (http://mek.oszk.hu/03600/03629/03629.htm)
4 Forrás: Arisztotelész: Politika, Budapest, 1969
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jelöli meg, hanem egy, minden ember javát szolgáló értékrendben. Ilyen egyetemes közös 
érték szerinte a béke, a biztonság, a polgároknak a külső és belső támadások elleni védelme 
és végül az egyének boldogulásának előmozdítása, mely összhangban kell, hogy legyen a 
közösség rendjével és békéjével. Ha Aquinói Szent Tamás gondolatait megjegyezzük, azok 
visszaköszönnek a későbbiekben oly sokszor megfogalmazott alapvető emberi értékekben, 
mint a szabadság, az élet, a tulajdon védelme és az egyéni boldogulás lehetőségének biztosítása. 
Felvetődik a kérdés, hogy milyen álláspontot képviselt Aquinói Szent Tamás a zsarnoksággal 
való szembeszegülés esetén. Írásaiban megengedhetőnek tartotta a szembenállást, de csak 
az esetben, ha nem botránykeltő, és a közösség nagyobb kára nélkül megvalósítható.

 1. ábra Az igazságosság fajtái Aquinói Szent Tamás szerint
Forrás: Hörcher F. – Péter Z. – Takács P: Állam- és jogbölcselet a kezdetektől 

a felvilágosodásig PPKE, Bp. 1997

Új gondolatot hozott a kormányzással kapcsolatosan Niccolo Machiavelli5. A fejedelem 
c. művében a szabadon alkalmazható kormányzati eszközök tárházát a célszerűség 
próbájának vetette alá. Azzal, hogy tanításaiban felszabadította az államot a vallás és az 
erkölcs kötelékei alól, és így a szekularizált állami berendezkedés alapelvévé tette a hatalom 
megszilárdítása érdekében szabadon alkalmazható módszerek felhasználásának lehetőségét 
és szükségességét, előfutára volt az utilitarista ideológia kibontakozásának. Machiavelli 
művét a Katolikus Egyház betiltotta, mivel gondolatai ellentétben álltak a vallásos irodalom 
egyik legmeghatározóbb alakjának, Szent Ágostonnak a  politikai tanításaival, aki az isteni 
eleve elrendeltetést hangsúlyozta számos – több, mint száz – művében. Machiavellit szívesen 
idézik napjaink politikusai is, főleg a szembenálló fél kritikájaként, talán a leggyakrabban 

5  Forrás: Niccolo Machiavelli: A Fejedelem MEK (http://mek.oszk.hu/00800/00867/00867.htm)
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citált gondolatai: „a cél szentesíti az eszközt” vagy a „jobb, ha félnek tőlem, mintha 
szeretnének”.

Természetesen az ókori kelet filozófusai is foglalkoztak a vezetés, kormányzás kérdéskörével, 
munkáik közül kiemelném Szun-Ce6: A háború művészete c. művét, mely az állami 
feladatokról a hadviselés szemszögéből nyilatkozik, mintegy belső és külső kiadásokként 
számba véve a felmerült hadi költségeket, és a feláldozott anyagi javak hatásaként elérhető 
rend és közjó vagy lázadás és a közkiadások csökkenésének lehetőségeit megemlítve. 

Politikai eszmetörténeti fordulatok sokszor nem tervezetten következnek be. Erre jó példa 
Luther Mártonnak7 a wittembergi templom kapujára kiakasztott 95 tételének a modern 
Európa középkor-végi államszerkezeti változásának folyamatában betöltött szerepe. 
A reformáció tipikusan a vallás politikától való elfordulását tartotta kívánatosnak, ám 
gondolatrendszerének egyenes következménye lett a politikai eszmék radikális átformálása. 
Az egyházi és a világi hatalom szembeállítása a hatalomgyakorlás funkcióinak kettéválását 
jelentette. Az egyház működését a világi hatalom alá rendelte, amely a külső rendet 
felügyelte, azaz biztosította a békét és a védelmet a gonosszal szemben. Az egyházi tulajdon 
felügyeletével, az állam – vagyis az uralkodó kinevezési jogokkal való felruházásával 
alapvető változásokat hozott a kormányzati szerepről való gondolkodásba. A reformáció 
másik nagy teoretikusa, Kálvin János Institutio c. művében azt vallja, hogy az állam és az 
egyház egymástól különálló hatalom, noha szoros viszonyban állnak egymással. Kitér 
arra is, hogy a hatalom és a jog egymást feltételezik, nem létezhet egyik a másik nélkül. 
Érdemes azon elgondolkozni, hogy a zsidó-keresztény kultúrkör értékeszmeiségének 
alapját adó Tízparancsolat azokat az erkölcsi normákat tartalmazza, melyek az életben 
alkalmazott szabályok alapjául szolgálnak, ezen szabályok mellőzése pedig a társadalmi 
béke fenntarthatatlanságához vezet. Kálvin Lutherhez hasonlóan az államhatalom és az 
egyház különállását hangsúlyozta. Kálvin modern felfogását jól megvilágítja az alábbi 
néhány sor: „Ha magukban vizsgáljuk a filozófusok (bölcselők) által oly gyakran emlegetett 
három kormányformát, akkor egyáltalán nem tagadhatom, hogy az arisztokrácia, vagy 
az általa és a polgári közrend által vezetett állam az, ami a többit messze felülmúlja. Nem 
önmagában vagy önmagáért, hanem azért, mert a legritkábban fordul elő az, hogy a királyok 
és uralkodók úgy mérsékelnék magukat, hogy akaratuk igaz és mindig helyes legyen, és 
szintén rendkívül ritka dolog az, hogy oly bölcsességgel és eszességgel rendelkezzenek, hogy 
mindegyik látná, mi az, ami elégséges és hasznos. Az emberi természet, az emberek bűne 
és hibája az, ami miatt jobb, biztosabb és tűrhetőbb, ha a kormányzatot és a vezetést többen 
tartják kezükben”8. 

6  Forrás: Szun-Ce; Szema-Fa; Wuzi: A háború művészete – A hadviselés szabályai – A tábornagy metódusa, 
Cartaphillus Könyvkiadó, Budapest 2006
7 Forrás: Luther Márton: A világi felsőségről in Masznyik Endre (szerk.): D. Luther Márton Egyházszervező Iratai. III. 
kötet. Wigand F. K., Pozsony, 1906
8  Forrás: Calvin: On Civil Government. In Harro Höpfl (ed.): Luther and Calvin on Secular Authority. Cambridge 
University Press, Cambridge, 1991. In: Birkás Antal: Luther és Kálvin kormányzással kapcsolatos nézetei c. előadása
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A társadalmi problémák megoldását látta Campanella9 a magántulajdon megszüntetésében. 
Utópikus művében, A Navárosban úgy képzeli el a gondok megszüntetését, hogy 
megvalósítják az egyenlőség társadalmát, az emberek természetes egyenlőségét. Ebben 
az elképzelt államban minden közös lenne, a munka, a javak, a szórakozás és a nevelés 
is. Az élet és a közösség összetartó eleme a munka lenne, azaz mindenkinek dolgoznia 
kellene. A javak elosztására Campanella szerint a tisztviselők figyelnének, akik a nép 
akaratából maradhatnak a helyükön, a négy legfőbb vezető viszont csak önként távozik, 
abban az esetben, ha maguknál alkalmasabb utódot találnak. A vezetői képességek és a 
hivatások mind a tudásnak, a tudománynak vannak alárendelve. A Napállam egy szigorúan 
centralizált, hierarchikus rendben élő társadalom képét vetíti elénk, amelyben az élet 
minden területét a tudomány nevében fellépő közhatalom szabályozza. Az így megvalósuló 
politikai rend, az emberek egyenlősége, a vagyoni közösség mintegy a kommunisztikus 
törekvések előfutáraként is felfogható. (Érdemes megemlíteni Francis Bacon ugyancsak 
utópisztikus művét, az Új Atlantiszt is, amely szintén a szellemi felsőbbség által vezetett 
államberendezkedést tart kívánatosnak illetve Morus Tamás Utópiáját, melyben ő is a 
magántulajdon közerkölcsökre való káros hatásáról beszél.)

Jean Bodin10 célja a közjog teoretikus megalapozása volt. Elméletét sokan félreértették, 
nem állt szándékában az uralkodói önkény alátámasztása. Korának – polgár/vallásháborúk 
időszaka – politikai-társadalmi problémáját megoldandó kívánta egy kézbe helyezni és 
összpontosítani a hatalmat. Ugyan Bodin szisztematikusan kizárja annak a lehetőségét, 
hogy az államban bármi is korlátozza a király hatalmát, de a természetjognak  (pl. öröklés) 
egyik uralkodó sem mondhat ellent. Értekezik a hatalom állandó és abszolút jellegéről, a 
szuverenitás forrásául az isteni kötődést megjelölve. Bodin a nép érdekében vezetett államban 
az uralkodás módszeréül jelöli meg az ország törvényeinek és szokásainak betartására tett 
esküt, de ezen eskü feljogosítja az uralkodót, hogy az egyes kérdésekben szuverén módon, 
a vélemények meghallgatása nélkül, egyedül döntsön. Bodin munkájának jelentőségét úgy 
foglalhatnánk össze, hogy meghatározta azokat a feltételeket – törvényhozás, háborúindítás, 
békekötés, hivatalnokok kinevezése, legfőbb bíráskodás és megkegyelmezés joga –, amelyek a 
modern nemzetállam kialakulásához vezettek. Elméletének komplexitása abban írható le, 
hogy nem csupán a közvetlen célt, a polgárháborús helyzet megoldását, hanem az absztrakt 
állam fogalmának megteremtését tette lehetővé. Bodin szuverenitás-elmélete a korabeli 
Európa államalakulatai kormányozhatóságának feltételét jelentette. A mai integrálódó 
Európa létével válasz Bodin elméletének tarthatatlanságára. A szupranacionalizálódási 
folyamatok az egész világban meghaladták szuverén nemzetállamok bodini képzetét. 

A társadalmi szerződés első, klasszikusnak tekinthető elméletét Thomas Hobbes11 fogalmazta 
meg a XVII. században. Államelmélete, a Leviatán, avagy az egyházi és a világi állam anyaga, 
formája és hatalma az egyént állítja a központba, aki mindent az önfenntartás érdekében 
tesz, életét eredendően a természeti törvények határozzák meg. Ezzel összefüggésben 
kijelenti Hobbes, hogy az abszolút jót vagy végső célt nem lehet meghatározni, csupán azt 

9  Forrás: Tomasso Campanella: A Napváros. Budapest, Gondolat Kiadó. 1959
10  Forrás: Jean Bodin: Az államról Budapest, Gondolat 1987
11  Forrás: Thomas Hobbes: Leviatán (vagy az egyházi és világi állam formája és hatalma); Kossuth Kiadó 1999



12

lehet elérni, hogy az individuum a társadalmi feltételeket és kereteket megteremtse, amelyek 
közt aztán a saját vágyait kielégítheti. Az egyének átruházzák a jogaikat a Leviatánnak 
nevezett hatalomra, amennyiben az megvédelmezi őket. Amennyiben nem önként teszik 
ezt, a hatalom meg is foszthatja őket jogaiktól, a végeredmény ugyanaz: kialakul egy 
„inkubátor”, mely lehetővé teszi az emberek számára, hogy konfliktusos kapcsolataikat 
a jognak megfelelően rendezzék. Hobbes használja a civil society fogalmat is, elmélete a 
modern polgári társadalmak létrejöttének beharangozója.

John Locke eszméi – ugyanúgy, mint Hobbesé – a XVII. századi angol viszonyokból 
táplálkoznak. Locke is abból indult ki, hogy az egyén nem mindig társadalomba szerveződve 
élt. De míg a természeti törvényekről hasonlóan vélekednek – azaz mások szabadságának, 
életének, egészségének és birtokának a megkárosítását vagy megsemmisítését eredendően 
jogellenesnek fogják fel – addig Locke nem az egyének konfliktusait tartja természetesnek, 
hanem a békés állapotot. A konfliktus szerinte abból adódik, hogy egyesek nem tartják be 
a természeti törvényeket. A békés állapot biztosítására a közösségek törvényeket hoznak, 
amelyek segítségével szankcionálhatók a kihágások. A igazságszolgáltatáshoz létrehozzák 
a felsőbb „instanciát”, a hatalommal felruházott önbíráskodást, megakadályozó szervet, 
melynek tagjait maguk közül választják. A törvények és a betartásukra figyelő felsőbb 
instancia jelenti a társadalmi szerződést, melynek alapja az államhármas funkciója: a 
törvényhozás, végrehajtás és föderatív hatalomgyakorlás.

Jean-Jacques Rousseau12 munkásságában az ember eredendően jó, de a társadalom 
megrontja. Radikális és forradalmi munkássága főművének, A társadalmi szerződésnek 
egyik legismertebb sorával is jellemezhető: „Az ember szabadnak született, de mindenütt 
láncon van.”. A természeti törvények elkorcsosulása miatt az emberek versengeni kezdenek 
egymással és egymástól függővé is válnak. Ez a kettős nyomás fenyegeti túlélésüket és 
szabadságukat. A társadalmi szerződés megkötésével azonban megőrizhetnék szabadságukat 
és megvédhetnék magukat. Állítása szerint ez a közakarat tekintélyének való behódolás 
eredménye, ami az egyén számára lehetővé teszi, hogy ne játsszon alárendelt szerepet 
mások akaratának, egyúttal biztosítja, hogy mégis engedelmeskedjen, mert mindannyian 
beleszólhatnak a törvénykezésbe. A törvénykezés a nép a visszahívható képviselőin 
keresztül gyakorolhatja, és így biztosított lenne a népszuverenitás. Rousseau nem tagadta, 
hogy a szabadság, az egyenlőség és az igazságosság biztosítása az államon belül a nép 
akaratára való tekintet nélkül létrejöhetne. Egyike volt azoknak, akik komolyan támadták 
a magántulajdon intézményét, emiatt gyakran tartják a szocializmus és a kommunizmus 
egyik elméleti megalapozójának is, de számunkra értékesebb elméleti alapvetéseiben 
elemzi az állam működőképességéhez és a hatékonyságához szükséges feltételrendszert és a 
rendkívüli helyzetek megoldását célzó eszközöket, a társadalmi egyenlőtlenségeket és az ezt 
megszüntetni tudó módszereket. 

Meg kell említenem, hogy a már Rousseau által is említett kormányzati feladatok, egyetemes 
társadalmi értékeknek az alkotmányos rögzítését az Egyesült Államok első alkotmányaként 
számon tartott, Thomas Jefferson által 1776-ban megfogalmazott Függetlenségi Nyilatkozat 
tartalmazta először: „Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember 

12  Forrás: J.-J. Rousseau: Társadalmi szerződés In: Értekezések és filozófiai levelek Budapest, Helikon Kiadó, 1978
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egyenlőként teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta fel, 
amelyekről le nem mondhat, s ezek közé a jogok, közé tartozik a jog az Élethez és a Szabadsághoz, 
valamint a jog a Boldogságra való törekvésre. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az Emberek 
Kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes hatalma a kormányzottak beleegyezésén 
nyugszik. Ha bármikor, bármely Kormányforma alkalmatlanná válik e célok megvalósítására, 
a nép Joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa, vagy eltörölje, és új Kormányzatot 
létesítsen, olyan elvekre alapítva és hatalmát olyan módon szervezve, amely jobban védi 
Biztonságát, és jobban elősegíti Boldogulását.„13

Szintén Rousseau-hoz kapcsolódva tartom érdekesnek a világpolitika, világgazdaság 
jelenlegi állapotáért is felelős eszmerendszerek vizsgálatát. Nem célom állást foglalni 
a szocialista eszmerendszer utópisztikus vagy megvalósítható céljai mellett vagy ellen, 
de eszmetörténeti szempontból a szerzők14 értékes gondolatokkal járulnak hozzá a világ 
társadalmi fejlődéséhez. Hibásnak tartom azt az értelmezést, amely a szocializmust egy 
ténylegesen létezett, szociális elveket is megvalósító, de alapvetően kommunista jellegű 
társadalmi – állami rendszerrel azonosítja. A XIX. – XX. század ezen eszmerendszere 
alapvetően két fő áramlatra szakadt, a kommunizmusra és a szociáldemokráciára. 
Alapértékeiket tekintve, eszmeiségüket vizsgálva sok hasonlóság figyelhető meg e két 
áramlat között, de belső szerkezetük, értékrendjük hangsúlyai és legfőképpen gyakorlatuk 
különbözött. A szociális eszményeket érvényesítő, társadalmi és állami berendezkedésre 
vonatkozó elképzelésekből az egyik irányzatban a közösségi, a másikban az egyenlőségi 
elemeket emelték ki. A történelem során az egyik a szovjet típusú kommunista, a másik a 
nyugati típusú jóléti államok kialakulásához vezetett. A szocialista értékrend legfőbb elemei 
– az egyenlőség, igazságosság, szolidaritás és közösségiség valamint a szabadság – a global 
governance eszmeiségéhez is nagyon közelálló alapértékeknek tekinthetők. Kormányzati 
és társadalmi szempontból nem kívánom vizsgálni a gyakorlatban is megvalósult és 
csődöt mondott kommunista államot, mely lényegében a totalitárius államtípus egyik fő 
formája. A jóléti állam feladatai azonban a részben a global governance általam determinált 
feladataival is egybevágnak, így megfelelő támpontot adhatnak a további kutatáshoz. A 
szociáldemokrácia politikai és államelméleti kidolgozásában Eduard Bernstein15 és Charles 
Anthony Crosland16 alkotott maradandót. Elutasították az erőszakot és a proletárdiktatúrát, 
nem a hatalom megszerzését tekintették legfőbb célkitűzésnek, hanem a egy olyan államot 
tartottak működőképesnek és igazságosnak, amelyben a társadalmi keret a parlamentáris 
demokrácia, biztosítva azokat a jogokat – szervezkedési, gyülekezési jog, sajtószabadság, 
választójog, sztrájkjog stb.–, amelyek segítségével úgy lehet sikerre vinni a kizsákmányolás 
elleni küzdelmet, hogy nincs szükség forradalomra, a hatalom erőszakos megszerzésére.

13  Idézet a Függetlenségi Nyilatkozatból. Thomas Jefferson, 1776 Philadelphia
14  Forrás: Marx: A Tőke (http://mek.oszk.hu/04700/04724/04724.pdf) / Engels: (Marxszal együtt, névtelenül) "A 
Kommunista Párt kiáltványa", London
15  Forrás: Eduard Bernstein, Evolutionary Socialism: A Criticism and Affirmation, Random House, 1961
16  Forrás: Ch.A. Crossland: The Furure of Socialism, Constable and Robinson; 50th Anniversary Edition, 2006



14

Mivel a kapitalizmus fogalma nem kötődik szorosan kormányzati modellekhez valamint 
demokratikus és átmeneti társadalmi rendszerekben is találkozhatunk a piacgazdaság 
működő példájával, ezért lehetetlen is elemezni a sokféle államirányítási modellt.

A különféle felsorolt modellek mind-mind nemzetállamok belső irányítási rendszerei 
voltak. Az összefüggést a globális kormányzással a közös célrendszer adja. A problémák 
világszinten hasonló vetületet adnak, mint nemzeti szinteken, jóllehet, a megoldásuk akár 
teljesen más metódust is igényelhet.

A szuverenitás és a hatalommegosztás kérdése már jóval túlmutat a nemzetállam-egyén-
kérdésen. Áttételesen vonható párhuzam abból a szempontból egyén és állam között, hogy 
míg a nemzetállami szinten az individuum mond le valamely jogáról az állam vagy valamely 
hatalmi szerv javára, addig nemzetközi szinten az államok adják fel önrendelkezésüket 
valamely univerzális, multilaterális, vagy szupranacionális17 szervezet javára.

Ennek az államszintű jog-átruházásnak a föderalista elméletek jelentették az ideológiai 
hátteret. Az egyetemes társadalmi szintű értékek jeffersoni gondolataiból táplálkozva James 
Madison18 Egyesült Államok-beli képviselő, külügyminiszter, majd elnök foglalkozott a 
„közösségek tartós és átfogó érdekeivel”, és a néha ezen érdekek ellen dolgozó bürokráciával. 
Megemlítette a hatalmi ágak hármas szétválasztásának szükségességét – törvényhozás, 
végrehajtás és bíráskodás szintjén, ami a modern kormányzási módszerek máig elvárt 
alapfelállása19 is. A föderatív gondolkodásmód a global governance egyik építőköve, bár 
nem feltétlenül a hatalomgyakorlás, hanem inkább a problémamegoldás közös módszerei 
által adott lehetőségek terén.

A XX. század teoretikusai közül Michel Foucault20 foglalkozott az államok feletti, 
szupranacionális hatalomgyakorlás szükségességével, a hálózati állam fogalmát magyarázva. 
Az államot ért támadások – nem csupán fizikai – globalizálódása elleni védekezés aktorai 
valamely hálózatként működő szervezetektől származnak, legyenek ezek szakszervezetek, 
egyházak, fegyveres testületek. A megoldás Foucault szerint: „A politikum fogalmát 
magát kell kiszélesíteni, hogy ne csak államok és ágenseik, hanem azok a szubnacionális, 
szupranacionális, regionális és internacionális intézmények és folyamatok is beleférjenek, 
melyek érdekeltek a források elosztásában.”21 

A közösségelvű politikai teória Charles Taylor22 által képviselt vonulata abból indul ki, hogy 
az egyének nem önállók, tehát izoláltan létező részecskéi egy nemzeti társadalom vagy egy 
globális társadalomnak. Ahhoz, hogy az egyének identitása kifejlődhessen, Taylor szerint 
szükségük van társas kötelékekre. Az én-tudat szorosan összekapcsolódik a mi-tudattal. Az 

17  Természetesen közös halmaz létezhet az említett szervezetek között.
18  Forrás: James Madison, John Jay, Alexander Hamilton: The Federalist Papers, Peguin Classics, 1987
19  Locke is részletesen ír a hatalmi ágak szétválasztásáról, de nála a harmadik ág maga a „föderalista hatalom”, melyet 
a külkapcsolatai, nemzetközi jogi aspektusai határoznak meg. Montesquieunél jelenik meg a bírói hatalom, mint 
szuverén hatalmi ág. Madison Montesquieut magasztalja és bírálja téziseiben.
20  Forrás: Michel Focault: Discipline and Punish, New York, Pantheon 1977
21  Forrás: u.o.
22  Forrás: Charles Taylor: Cross-Purposes: the Liberal-Communitarian Debate, in: Liberalism and the Moral Life, 
szerk: Nancy L. Rosenblum, Harvard U. Pr., Cambridge, Mas., 1989
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ember magát csak másokhoz tudja mérni, saját magáról alkotott képét a másokkal való 
kommunikáció és érintkezés alapján alakítja ki. A közösségelvű filozófia szerint nincs egyén 
közösség nélkül, tehát minden egyéni identitás egy közösségi identitást feltételez.

Számos szerzőt lehetne még felsorolni a hatalomgyakorlás és az állami feladatok témaköréből, 
a föderális gondolkodás történeti feldolgozása azonban túlmutat a dolgozat témáján. 
Mindazonáltal megkíséreltem a legfontosabb eszmei vonulatok egy-egy képviselőjét 
segítségül hívni a globális kormányzás fogalmának bevezetéséhez. 

2.1.1. A governance szó használata egyéb kontextusban23

A governance több szempont szerinti vizsgálatához szeretném sorba venni a leggyakrabb 
előfordulási és használati módjait.

Corporate Governance: a vállalkozások, vállalatok belső irányítási, ellenőrzési, 
elszámoltathatósági struktúráira szorítkozott, és tulajdonképpen onnan terjed át (vissza) a 
politikai-gazdasági szférára.

Urban/local governance: Margaret Thatcher brit miniszterelnök politikájához kapcsolódó és 
az önkormányzatokat érintő pénzügyi restrikcióhoz kapcsolódó, a nyolcvanas évek Nagy-
Britanniájában elterjedt koncepció. A legfőbb probléma az volt, hogy miképp tudják ellátni 
feladataikat a helyi önkormányzatok a szűkösebb pénzügyi feltételek mellett. A megoldás 
az állampolgári aktivitás mozgósításában, a civil szervezetekkel és a vállalatokkal való 
együttműködésben látszott körvonalazódni. Ez jelentette egyfelől a részvétel lehetőségeinek 
megerősítését és a civil szervezetekre való támaszkodást a jóléti szolgáltatások biztosításában, 
másrészt a különböző public-private partnerségek kialakításában, ami a közszolgáltatások 
részleges piacosítását, a magánszféra forrásainak bevonását eredményezte. Már itt is 
megtapasztalhatjuk azt a kettőséget, amely a governance értelmében vett kormányzást 
jellemzi: egyszerre igényli a fokozottabb civil részvételt, és a közszféra piacosodását, a 
magánérdekeken alapuló alapvetően piaci koordinációs és integráló mechanizmusok 
terjedését.

Good governance: a különböző fejlesztési intézmények, de legelsősorban is a IBRD kezdte el 
használni a nyolcvanas évek végétől a „good governance” fogalmát. A „good governance” 
az, amire szükség lenne az átalakuló és fejlődő országokban. Itt szeretném megjegyezni, 
hogy a Világbank eredetileg nem foglalkozott kormányzati struktúrákkal, hanem fejlesztési 
hiteleket valamint segélyeket nyújtott, és a nyolcvanas évek végétől kezdett figyelmet 
fordítani és forrásokat csoportosítani a fejlődő és eladósodott országok ezen struktúráinak 
akár kikényszerített átalakítására. A Világbankot azonban rengeteg kritika is érte ezzel a 
tevékenységével kapcsolatosan, mert ez az alapjában neoliberális gazdasági elgondolás az állam 
szerepét messzemenőkig korlátozta („éjjeliőr állam”), és a vállalati szféra érdekképviseleti 
céljainak megfelelően határozta meg a kormányzás alapjait és funkcióit. Így a fogalom a fejlődő 
országok és a Világbank szempontjából is ellentmondásos. Az ugyanis nyilvánvaló, hogy a 
jó kormányzás – persze az egyensúlyi feltételeket teljesítve – elősegíti a gazdaság fejlődését, 

23  Forrás: Boda Zsolt: A kormányzás jelentésváltozása a globalizáció korában: a governance-koncepció c., a XII. 
Politológus Vándorgyűlésen elhangzott előadását veszem alapul a jelentés-meghatározásokhoz
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az életszínvonal növekedését. Megfordítva azonban korántsem egyértelmű, hogy a gazdaság 
növekedése magával hozná a kormányzati teljesítmény javulását, a gazdasági mutatók a 
világgazdaság fejlődéséről számolnak be, de a kormányzás minősége az legutóbbi másfél 
évtizedben kevéssé javult. A kormányzati tevékenység minőségi javulásához a transzparens 
működés a legszükségesebb feltétel. De míg az egyes kormányzatok eltitkolhatják gazdasági 
mutatóikat, vagy adott esetben kedvezőbb színben tüntetik fel magukat a valóságosnál (elég 
ha csak a görög vagy a magyar példát említjük az utóbbi évekből), aligha beszélhetünk 
transzparens működésről. A gazdaság azonban kikényszeríti az aktoroktól az átláthatóságot, 
ezáltal az információáramlás, elszámoltathatóság és a legitim lobbytevékenység lesz a 
kormányzás velejárója. Persze ebből a szempontból igaza is lehetne a Világbanknak, de a 
nemzetközi trendek nem támasztják alá az elvárásokat.

2. ábra A governance minősége (tekintettel a fejlődő országok teljesítménye )24

European governance: Az Európai Unió 2001-ben fehér könyvet adott ki az európai 
kormányzásról, és ebben megjelöli a kormányzás két legégetőbb problémáját, a legitimitást 
és a hatékonyságot. A fehér könyv említi az EU kormányzásának, mint szupranacionális 
formációnak az állampolgárok által való szkeptikus fogadtatását és ilyen módon a 
szükséges legitimitás hiányát is. A fehér könyv a bizalom visszanyerésére új kommunikációs 
módszereket tart szükségesnek. Bár az unió döntéshozatali eljárásai egyes elemeiben 
imitálják, de mégsem képezik le tökéletesen a demokratikus kormányzatok működési 
módját, de valóban indokolt governance-ről, mint „kormányozásról” beszélni, amely ebben 
a felvetésben a formális procedúrák és informális megállapodások, politikai alkuk sajátos 
keveréke.

24  Forrás: http://www.cepis.ops-oms.org/bvsacd/cd60/etica/decade.pdf
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2.2. A global governance fogalma

Az előzőekben érintve a különböző történelmi korokat, az egyes kiemelt szerzők témába 
vágó műveit, egy sokszínű, bonyolult képet kaphattunk a kormányzás lehetőségeiről, 
problematikájáról. Nyilván a XX.-XXI. század eseményei, a globalizáció kihívásai a 
kormányzást is egy összetettebb és bonyolultabb problémahalmaz elé állítják. A nemzetközi 
kapcsolatok fontosabbá válása, az interdependencia egyértelmű megjelenése és a 
világgazdaság dinamikája adja azt a keretet, melyben felmerül az igény egyfajta kontrollra. 
Mivel azok a problémák, amelyekkel a globalizáció folyamatában szembesülnek az egyes 
országok, már nem kezelhetők nemzeti szinten, ezért a megoldás is csak szupranacionális 
lehet. Egyes nemzeti szintű problémák felismerése és behatárolása szintén csak nemzetközi 
együttműködéssel valósítható meg, mivel a fejlődő országok anyagi lehetőségei, vagy csupán 
az adekvát szakmai ismeretek hiánya nem teszi lehetővé a feltáró munkát. 

Ebből a komplex szempontrendszerből vizsgálva a következő definíció adható:

A global governance mint fogalom jelenti a világ irányíthatóságának lehetőségét, a káros 
folyamatok megelőzését és/vagy helyes irányba terelését, valamint a gazdasági biztonságon 
alapuló fenntarthatóan fejlődő világgazdasági rendszer támogatását. A törekvésnek 
természetesen vannak politikai és gazdasági vonulatai is, de mint később láthatjuk, a kettő 
nem képzelhető el egymás nélkül. A szinergia kialakításához szükség van a nemzetállamok 
kormányaira, regionális és szubregionális szervezetekre, nem-kormányzati szervezetekre és 
a nemzetközi gazdasági életetben meghatározó szerepet játszó intézményekre is.

Láthatjuk, hogy a feladatok összetettsége miatt a global governance nem képzelhető el az 
egyes nemzetek kormányainak világszintű leképezéseként, de feladatai merőben hasonlóak 
a kormányok feladataihoz.

A global governance megfogalmazható indirekt módon is: nem jelent strukturált, közvetlenül 
vagy közvetve választott képviselőket (vagy minisztereket és miniszterelnököt), nem jelent 
hatalmi törekvést és technokrata vezetési módszereket, céljai ezzel szemben egyetemesek, 
projektként megvalósítandó törekvések. 

A global governance kifejezést, mint a bevezetésben is említettem, az egyes teoretikusok 
különbözőképpen használják. Simai Mihály és Blahó András professzorok publikációikban 
nem fordítják le magyarra, mintegy éreztetve, hogy a kormányzás szó alatt mást értünk a 
magyar nyelvben, mint amit a global governance ténylegesen jelent. A általam idézett német 
szerzők is jobbára angolul használják a kifejezést, habár itt meg kell jegyeznem, hogy a 
német nyelvű – és főleg az osztrák területeken – szakirodalmakban előszeretettel használják 
az angol terminus technikusokat minden további fordítás nélkül. Jankovics László, Boda 
Zsolt, Bogár László használják a globális kormányzás kifejezést, de mivel szinte kivétel nélkül 
magyarázkodásra szorulnak a jelentés kibővítése érdekében, ezért én legtöbbször maradok 
a global governance megjelölésnél. 

Használható a kifejezés mintegy a mainstream gondolatok kifejezésére megalkotott 
megszemélyesített szóösszetételként is, mely tömören ábrázolja a global governance céljait, 
törekvéseit. Ez a megszemélyesítés nyilván a problémával foglalkozó szakemberek munkáját, 
ötleteinek összegzését is jelenti.
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A global governance-t vádolhatják idealizmussal, a valóságtól való elrugaszkodott 
kezdeményezések propagálásával, de figyelmen kívül hagyni még azok sem merik, akik a 
pragmatikus elképzelések hívei.

3. GONDOLATOK A VILÁGRENDRŐL

Érdemes megemlíteni, ha jelentőségét túlbecsülnünk nem is szabad, hogy a II. világháború 
folyamán Churchill még egy angolszász partnerség-javaslatot fogalmazott meg, melyben 
egy, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia által közösen fenntartott brit világhatalmi 
pozíció megtartásából indult ki. A két ország speciális viszonyát úgy képzelte el, hogy az egy 
testvéri társulás, amelyet egybekötnek a történelmi és vérségi kapcsolatok. Javasolta, hogy 
vezessenek be közös állampolgárságot, legyen szabad a költözködés és a munkavállalás, 
egyeztessenek a külpolitikáról, maradjon fenn békeidőben is az egyesített vezérkar és 
használják egymás kikötőit és támaszpontjait világszerte.

Roosevelt nem osztotta a kérdésben Churchill álláspontját, sőt a világháború utáni rendet a 
„négy rendőr” irányítása alatt képzelte el. A québeci konferencián Roosevelt Churchill ötletét 
túlhaladottnak ítélte, s az érdekszféra-politika új verziójaként jellemezte. Helyette üdvözölte 
az ENSZ előkészítésének tervezetét. A brit nagyhatalmi politizálás már egyértelműen az 
Egyesült Államok hajlandóságán múlott, s mivel az Egyesült Államok inkább egy egyetemes 
szervezet kialakítását szorgalmazta, így kerülhetett sor az ENSZ felállítására. 

A II. világháború után kialakuló gazdasági világrend jelentős újdonságot mutatott fel azzal, 
hogy a meghatározó nagyhatalmi és nemzeti befolyások mellett immár egy nemzetközi, 
globális intézményrendszer körvonalai is kibontakoztak. A kormányok elindultak egy 
olyan kooperáció felé, amelynek keretében a nemzetközi problémák és konfliktusok közös 
fórumokon rendezhetők.

Összegezve elmondhatjuk, hogy az ENSZ a minden addiginál több pusztulást hozó II. 
világháború eredményeként jött létre, azzal a céllal, hogy a nemzetközi kapcsolatoknak 
keretet adjon, és a békét szilárdabb alapokra helyezze. A békefenntartás a folyamatos 
nukleáris fenyegetettség és az állandó regionális konfliktusok közepette az ENSZ legfőbb 
feladatává vált. Ma már tartalmilag azonban a szervezet sokkal többet jelent a kéksisakosok 
munkájánál. Amellett, hogy a békefenntartás és a konfliktusok megoldása továbbra is 
fontos rendeltetése, célkitűzésként megfogalmazott feladata az emberiség életminőségének 
javítása. 

3.1. A globális rend új jellemzői

A hidegháború idején egy viszonylag kiszámítható, működő struktúrában élt a világ 
népessége. A világrend befolyásolására azonban csak az Egyesült Államoknak volt meg 
a teljes eszközrendszere, azaz a gazdasági, politikai és katonai eszköztára. A Szovjetunió 
és a többi kommunista ország a gazdaságát a nehézipar fejlesztésének rendelte alá, s ez a 
belső életszínvonal folyamatos romlásához vezetett. A kereskedelem volumene a KGST 
országokban alacsony volt, így gazdasági hatalomról nemigen beszélhetünk, annak 
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ellenére, hogy a Szovjetunió hatalmas ásványkincs készlete, mezőgazdasági területei ésszerű 
hasznosítással megalapozhatták volna a fejlődést.

A hidegháború alatt az is elképzelhető volt, hogy egy állam gazdasági nagyhatalommá 
fejlődjön, miközben katonailag jelentéktelen tényező maradjon; ez volt Japán a második 
világháború után. A hidegháború után a világrendet meghatározó elemek egy-egy, a 
világot befolyásoló hatalom életében szimmetrikusabbá váltak, vagy az adott hatalom 
elvesztette jelentős befolyásoló szerepét. A XXI. század nemzetközi rendszerei látszólagos 
ellentmondással bajlódnak: egyfelől a fragmentáció, azaz a töredezettség, másfelől az 
egységesedés, a szabványosodás folyamata bír jelentős hatással.

A bipoláris világrend megszűnésével a nemzetközi rendszer legalább hat nagyhatalom 
– az Egyesült Államok, Oroszország, Európa, Kína, Japán, India –, és több közepes és 
kisebb állam kapcsolatain múlik. Ugyanakkor a világgazdaság működése a kommunikáció 
felgyorsulásával a világ egészében egyszerre történik, s olyan kérdések, problémák 
merültek fel, amelyek csak világszinten oldhatók meg, ilyen a környezetszennyezés, a 
népességrobbanás, az atomfegyverek elterjedése és a gazdasági interdependencia. Ezek 
a problémák is mutatják, hogy a kapcsolatok először váltak világszinten egyetemlegessé. 
A határokat átlépő folyamatok szükségszerűvé teszik a nemzetközi kontrollt, mely 
elvezetett az egyre erősebb nemzetközi kormányzás korához25. Az államok – bár továbbra 
is a legfontosabb szereplői a világszintű eseményeknek – már nem kizárólagos formálói 
a folyamatoknak. A nemzetközi porondon feltűnt számtalan egyéb szereplő is, NGÓ-k, 
INGO-k, vállalatok, regionális és szubregionális szervezetek formájában. 

25  Forrás: Kingsbury, Benedict: The International Legal Order, IILJ Working Paper 2003/1, History and Theory of 
International Law Series, p. 3. http://www.iilj.org
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4. A GLOBAL GOVERNANCE A VILÁGPOLITIKÁBAN, 
VILÁGGAZDASÁGBAN

4.1. A Global Governance Bizottság megalakulása

A Global Governance Bizottságot 1992-ben alapították azzal a céllal, hogy a nemzetközi 
fejlődés által lehetővé tett körülmények kihasználásának lehetőségét kutatva erősítsék a 
nemzetközi együttműködést egy békésebb, és mindenki által lakható világ kialakításában.

Az első lépéseket a szervezet felállítása érdekében az egykori nyugatnémet kancellár, Willy 
Brandt tette meg. 1990 januárjában összehívott egy ülést, amire Ingvar Carlsson svéd 
miniszterelnököt, Shridath Ramphal brit nemzetközösségi főtitkárt és Jan Pronk holland 
fejlesztési együttműködési minisztert hívta meg, hogy elkészítsenek egy beszámolót a 
világ együttműködésének új lehetőségeiről. 1991 áprilisában mintegy harminc közéleti 
személyiség találkozott Stockholmban, hogy ezt a beszámolót a Global Security and 
Governance alapkezdeményezéseként elfogadják. Céljukként tűzték ki olyan javaslatok 
kidolgozását, amelyek a hidegháború utáni gazdasági és biztonsági együttműködést 
kiszélesíthetik és népszerűsíthetik.

Willy Brandt, miután több nemzetközi szervezet vezetőjével is tárgyalt, felkérte Ingvar 
Carlssont és Shridath Ramphalt az új szervezet elnöki posztjainak elfogadására. A bizottság 
huszonnyolc taggal 1992 szeptemberében megkezdte működését. Központjuk Genfben 
van, Genfen kívül New Yorkban, Cuernacavában (Mexikó), Tokióban, Brüsszelben és 
Visbyben (Svédország) üléseztek. Munkájuk eredménye számos kiadvány, melyekben a 
tagok, a nemzetközi politikai és gazdasági élet szereplői, valamint számos, nem kormányzati 
szervezet képviselője által felvetett problémát dolgoztak ki. 

A főbb kérdésekben tanácskozásokat rendeztek az ENSZ Biztonsági Tanácsa, a norvég 
Külügyminisztérium és a londoni School of Economics egyetem Global Governance 
Kutatóintézetének közreműködésével. Tokióban az ENSZ Egyetemmel közösen tartottak 
egy nyílt szimpóziumot a fiatalok és az érdeklődők számára. Regionális tanácskozásokat 
tartottak a helyi szervezetekkel és szakértőkkel való együttműködés érdekében San José-ban 
(Costa Rica), Kairóban és Új Delhiben.

A Global Governance Bizottság működéséhez a kanadai, a dán, az indiai, az indonéziai, 
a holland, a norvég, a svéd és a svájci kormány ad támogatást. Két, az ENSZ által kezelt 
Japán által létrehozott alapítvány, a genfi kanton, az Európai Bizottság, az Arab Alapítvány 
a Gazdasági és Szociális Együttműködésért, a MacArthur Alapítvány, a Ford Alapítvány, 
a Carnegie Corporation (mind az Egyesült Államokból), a Friedrich Ebert Stiftung 
(Németország) és a World Humanity Action Trust (Egyesült Királyság) nyújt segítséget a 
szervezet működéséhez.
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6. ábra A global governance tárgyalási területei

4.2. A global governance, mint probléma-orientált kutatás

A global governance kutatási körébe olyan területek tartoznak, amelyeket az előbb vázolt 
problémák érintenek:

- Globális konjunktúra
- Globális biztonság és világbéke
- Gazdasági irányítás
- Az ENSZ reformja
- Erkölcsi fejlődés
- Emberi Jogok érvényesülése
- A nők helyzete
- Nukleáris tevékenység
- Környezetvédelem

Láthatjuk, hogy ezek a fogalmak, problématerületek mind-mind a globalizáció jelenségével 
függnek össze. Definíciószerűen a globalizáció nem más, mint a kapitalista piacgazdaság 
tőkefelhalmozáson alapuló világméretű folyamatának eredménye. Életünk szinte minden 
területére befolyással van, és hatása egyre növekszik.

A definíció szerint globalizációról már az eredeti tőkefelhalmozás korától, a XV.-XVI. 
századtól beszélhetnénk, azonban a modern értelmezésben a XX.-XXI. század jellemző 
folyamata-jelenségként tartjuk számon. Jelenti azt, hogy a világ egyik részén végbemenő 
folyamatoknak, döntéseknek, tevékenységeknek és eseményeknek a világ más részén 
élőkre jelentős hatása van. Jelenti azokat az áramlásokat, tendenciákat, amelyek áthatolnak 
az országhatárokon, és a világ egészét egy összefüggő rendszerré integrálják. „Plasztikus 
megfogalmazás szerint a globalizáció legfontosabb jellemzője a tér-idő összesűrűsödése”26. 

26  Forrás: Nagy László[1999]: A fegyveres erők funkcióinak globalizációja HADTUDOMÁNY 1999/3-4
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A globalizáció jelensége szorosan összefügg a termelés és fogyasztás térbeli struktúrájának 
megváltozásával, az áruk, szolgáltatások, pénzügyi tranzakciók és nem utolsósorban az 
információk világméretű elérhetőségével. A folyamatnak szerves része a már említett 
kölcsönös gazdasági függőség, azaz az interdependencia. 

A globalizációnak nyilván vannak előnyös és hátrányos hatásai is. Előnyként határozható 
meg a szuverén államok közti távolságok csökkenése, és a szorosabb együttműködés 
kialakulása. Azonban ezen előnyökből származó jövedelmek eloszlása az egyes országok 
között igen egyenlőtlen, s így az eddig is meglévő különbségek még tovább nőhetnek. 
További ellentmondás, hogy a világgazdaság fejlődése továbbra is szuverén államokból 
felépülő világrenden nyugszik, ugyanakkor a kölcsönös függőség befolyásolhatja az egyes 
államok kormányzatainak független döntési lehetőségét. Az államok szuverenitását részben 
államok feletti intézmények, azaz nemzetközi szervezetek vagy esetleg transznacionális 
vállalatok kerülhetik meg, vagy államok alatti szinteken nem kormányzati szervezetek, 
régiók, stb…

A globalizáció szükséges, tőle elszakíthatatlan párja a fragmentáció. A fragmentáció két 
lehetőséget nyújt, a lokalizációt és a regionalizációt. A lokalizáció a hatalommegosztás 
megváltoztatását, a döntési jogkörök áthelyezését jelenti a nem választott transznacionális 
vállalatoktól, nemzetközi szervezetektől a demokratikusan választott helyi közösségekhez. 
A „lokális” vagy „helyi” jelző konkrét kérdésektől függően jelentheti a nemzetállamot, a 
nemzetállam valamely részét vagy földrajzilag összekapcsolódó nemzetállamok régióját. A 
lokalizáció közgazdaságtana arra a statisztikailag bizonyítható tényre épül, hogy az emberi 
szükségletek túlnyomó része helyileg gazdaságosan kielégíthető”27 A regionalizáció alapjában 
geográfiai meghatározottságú folyamat, amelyben a természeti és a művi környezetből 
kiindulva egyéb gazdasági és társadalmi folyamatokkal kapcsolódva történik meg az adott 
környezeti egység szerveződése.

4.2.1. A globális konjunktúra

A második világháború utáni gazdasági folyamatok régiónként és országonként meglehetősen 
jelentős különbségeket mutatnak. A folyamatokban a szegény és gazdag országok közötti 
szakadék egyre szélesedett, s az országok egymáshoz viszonyított pozíciói is megváltoztak. 
A fejlődő országok között is differenciálódás ment végbe, sokszor egymással versenyezve 
akartak mind vonzóbbá válni a tőke számára. 

A gazdasági egymásrautaltság miatt a tőkés gazdaság nem képzelhető el csupán a 
nemzetgazdaságok egymásmellettiségeként, ezért ha figyelembe vesszük, hogy a tőke, az 
áruk és a munkaerő nemzetközi mozgása miatt a jövedelmezőségi folyamatok nemzetközivé 
válnak, nem is csodálkozhatunk a különbségek kialakulásán. Miért is van ez így? Nos, a 
piaci alapelvek érvényre jutásával a jövedelmek a nagyobb tőkével rendelkező országoknál 
koncentrálódhatnak. Akik nagyobb tőkével rendelkeznek, esetleg monopolisztikus 
helyzetben vannak, azok a gyengébb társaikra nyomást tudnak gyakorolni, és az erejüket 
kihasználva a jövedelmeket a saját elgondolásuk alapján tudják elosztani. 

27  Forrás: Lóránt Károly [2000]: Amiről Ricardo nem így álmodott Magyar Hírlap 2000. december 23.
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Láthatjuk tehát, hogy a tőke és a piaci erők nem az egyenlőség vagy kiegyenlítődés, hanem 
az egyenlőtlenség növekedése irányában hatnak. Azonban az elmaradottabb országok 
a külföldi tőkével a huszonkettes csapdájába kerültek. A gazdaságuk működéséhez és a 
fejletlenségből való kimozduláshoz ugyanis szükség van a tőke beáramlásához, amit ezért 
különböző adókedvezményekkel elő is segítenek. A külföldi tőke hozzá is járul a termelés 
növekedéséhez, a strukturális fejlődéshez, azonban az adókedvezményeket kihasználva a 
profitot nem az adott országban realizálja, és ez ismét csak a különbségek növekedéséhez 
vezet. 

A fejlődő országokban tehát a haszon nagy részét a multinacionális vállalatok realizálják. 
A gazdasági erőviszonyokból következően a multinacionális társaságok korlátozhatják, és 
sokszor meg is teszik az adott fejlődő ország politikai függetlenségét. Ugyan az adott ország 
különböző adminisztratív intézkedésekkel ragaszkodhat, vagy megpróbálhatja visszaszerezni 
az erőforrásai feletti ellenőrzést, és így a kitermelésből eredő haszonból részesedni, de 
ezt a multik úgy korlátozták, hogy korábbi hasznukat biztosító szerződéseket kötöttek. 
Hogy ez hogyan történhetett? A helyi, sokszor rendezetlen viszonyokat kihasználták, 
megvesztegetésekkel, be nem tartott ígéretekkel megtévesztve a döntésre jogosultakat. 

A külföldi tőke a fejlődő országokban jelentős profitot realizálhat – természetesen a kockázat 
is magas –, aminek az ad lehetőséget, hogy a munkaerő a tőkés országokhoz hasonlítva 
meglehetősen helyhez kötődő, és a kialakult bérszínvonal még a magasabban képzettek 
között is alacsony. Ha tehát az odatelepített viszonylag fejlett technológiát a nemzetközi 
összehasonlításban kizsákmányolt munkaerővel párosítják, az a tőketulajdonosok számára 
biztosítja az extraprofitot

Tovább növeli a fejlődő országok külföldi beruházóra való utaltságát, hogy a gazdasági 
függőség mellett kialakult a technikai-technológiai függőség is. Az üzemek fejlesztéséhez, 
fenntartásához vagy netán átépítéséhez szükséges alkatrészeket, gépeket, vagy gépelemeket 
az anyacégtől kötelesek venni a fejlődő országok, s az így kialakult csaknem kizárólagos 
helyzetben az árak megállapítása nem a legkedvezőbben történik, gyakran felárral kerülnek 
a szükséges elemek értékesítésre.

A fejlett országok között általában a konkurenciaharc érvényesül. A szabadverseny 
kibontakozását korlátozás és protekcionizmus gátolhatja. Természetesen a világpiacon vívott 
versenyben a fejlett országok sem azonos tőkeerővel vannak jelen, és adottságaik, valamint 
történelmi múltjuk sem azonos. Általában létrejön a szakosodás, amit a legnagyobb technikai 
színvonalat diktáló ország vezet, és ezáltal piaci előnyre tehet szert. Például a legmodernebb 
technológiát és tudást igénylő ágazatokban (információs technológia, számítástechnika, 
gépgyártás..) a termelésben technikai versenyként jelentkező konkurenciaharc az árak 
gyakori ingadozásában jelentkezik. Akik nem tudnak lépést tartani a fejlődéssel, például a 
rugalmatlan termelési struktúrájuk miatt, azok megpróbálnak más iparágakban a piac által 
vonzónak ítélt árucikkekkel a nemzetközi kereskedelemben részt venni. 
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„Gyorsítható-e a világgazdaság növekedése?” -teszi fel a kérdést Simai Mihály28. Ha a 
második világháborút követő időszakot tekintjük, a mintegy két évtizednyi fellendülés után 
az olajválság óta számottevően lassult a növekedés. Felmerül a kérdés, hogy szükség van-e 
a gazdasági növekedésre, ugyanis ez magában nem elegendő az egyes országok gazdasági 
és társadalmi gondjainak az enyhítésére. Azonban az bátran állítható, hogy a termelés 
csökkenése vagy stagnálása súlyos szociális és gazdasági problémák melegágya. A hetvenes 
évek elején került a köztudatba a fenntartható fejlődés fogalma, miszerint az éppen jelentkező 
szükségleteket úgy kell kielégíteni, hogy az ne csökkentse a jövő nemzedékének szükséglet-
kielégítési lehetőségeit. A növekedés záloga az lenne, ha a világ fejlett országai elősegítenék 
a fejlődő országok felemelkedését, mert csak ők rendelkeznek a megfelelő tartalékokkal; 
illetve a felemelkedéshez és a hosszú távú problémák megoldásához. Ha az alábbi ábrát, 
mint a lehetséges fejlődési mértékek bemutatását nézzük, láthatjuk, hogy mintegy 100 év 
múlva is még a világtermelés majdnem felét a fejlett országok fogják adni.

4.2.2. A globális biztonság vetületei

Már tettem említést a globalizáció fogalmának tisztázásakor arra, hogy az az élet minden 
területét érinti. Így van ez a biztonság és a béke fogalmával is. Ha a biztonságra gondolunk, 
könnyen eshetünk abba a hibába, hogy csupán a katonai biztonságunk jut eszünkbe. Ez 
arra vezethető vissza, hogy a bipoláris világrend idején a „biztonság garantálásának 
eszközrendszere meglehetősen egysíkúan a katonai elem túlsúlyára, szinte kizárólagosságára 
épült”29. A global governance ennél egy sokkal szélesebb biztonságképet ad meg, melynek 
elemei a következők:

1. Fizikai biztonság

2. Pszichológiai biztonság

3. Nemek biztonsága

4. Szociális biztonság

5. Gazdasági biztonság

6. Politikai biztonság

7. Kulturális és kommunikációs biztonság

8. Nemzeti és nemzetközi biztonság

9. A környezet biztonsága

4.2.2.1. A fizikai biztonság

A fizikai biztonság az emberek alapvető szükségleteinek kielégítését jelenti. Ide tartozik a 
megfelelő élelemhez, lakóhelyhez jutás, a személyes biztonság, az érzelmi kiegyensúlyozottság 

28  Forrás: Simai Mihály – Gál Péter [2000]: Új trendek és stratégiák a világgazdaságban – Vállalatok, államok, 
nemzetközi szervezetek Akadémiai Kiadó, Budapest 65.old.
29  Forrás: Balázs Judit [1997]: A gazdasági biztonságról Charta Press Kft. Budapest 9. old.
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és a jó egészség. A fogalom nagyon közel áll a Maslow-féle szükségleti hierarchiához, 
amely feltételezi, hogy minden embernek, különösen a szegényeknek és a nélkülözőknek 
segíteni kell, hogy lehetőséget kapjanak a teljes élethez. (a Maslow-féle modell különböző 
kulturális, civilizációs környezetekben nem érvényes, ezért Huntington idézett művét is csak 
fenntartásokkal szabad elfogadni)

Talán a legnagyobb gond a világ élelmezési problémája. Miközben a fejlett világban szinte 
mindenhol mezőgazdasági túltermelés van, milliók éheznek a Föld más részein. Az alábbi 
ábrák a világ szegénységének mutatóit foglalják össze, valamint a legszegényebbek számának 
változásáról számolnak be.

8. ábra A szegénység mutatói (éhező gyermekek, várható élettartam 40 év alatt, 
egészségügyi ellátás nélküli emberek, írástudatlanok száma, emberek tiszta víz nélkül, 

szegények száma milliókban)30

9. ábra A napi 1 $-nál kevesebből élők száma (területi megoszlás)31

30  Forrás:ENSZ UNDP Global Environment Outlook
31  Forrás: World Resources Institute. 2006
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További jelentős problémává válhat a föld túlnépesedése. A tendenciák ismertek, 1900-óta 
mintegy hatszorosává nőtt a Föld népessége, s a növekedés már exponenciális jelleget mutat. 
A probléma azért komoly, mert a népszaporulat a szegény országokban a legnagyobb. Itt a 
legtöbb ezáltal a koraszülött, alacsony súllyal születettek száma és a várható élettartam egyre 
csökken.

10. ábra A világ népességének növekedése 
(magas, közepes és alacsony népszaporulat esetén milliárd fő)32

A betegségek a rossz életkörülmények között gyorsan terjednek, és sok közülük 
gyógyíthatatlan, vagy járványhoz vezet. Ezen betegségek ellen csak drága orvosságokkal lehet 
küzdeni, ha egyáltalán lehet. A második évezred végén nemegyszer katasztrófáról számoltak 
be a médiák (pl. az ebola járvány 1999-2000-ben). A fejlett országok segélyszállítmányai 
gyakran nem is érnek el a rászorulókhoz, mert a diktatórikus rendszerek a gyógyszereket és 
élelmeket katonáik számára tartják vissza, fontosabbnak ítélvén a saját hatalmuk fenntartását 
a betegségek és járványok leküzdésénél.

A fejlődő országoknak nyújtott segítség terén Európa megelőzi a világ többi részét, különös 
figyelmet igényel, hogy az Egyesült Államok a segítségnyújtás területén jóval lemarad a 
többi fejlett ország mögött (Itt Európa aggregát támogatását kell vizsgálni). De nemcsak az 
abszolút mértékben nyújtott támogatások terén marad el a fejlett európai államok mögött, 
hanem a nemzeti össztermék adott százalékában is (lásd a 11. és 12. ábrát).

Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági valamint világegészségügyi szervezete koordinálja 
a betegségek és járványok elleni harcot, segítségével sok emberhez jut el a nélkülözhetetlen 
orvosság és segítő kéz, de munkájuk nem lehet eredményes, ha a helyi szervezetektől nem 
kapják meg a kellő támogatást.

32  u.a.
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11. ábra A harmadik világnak nyújtott segítség (milliárd dollár, 2004)33

12. ábra Közösségi támogatás a nemzeti össztermék %-ában (2003)34

33  Forrás: A Community of Fifteen: Key Figures Edition 2000
34  Forrás: OECD.
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4.2.2.2. A pszichológiai biztonság

A pszichológiai biztonság a félelemmentes élethez való jogot, a lelkiismereti- és 
vallásszabadságot és a másság tolerálását fogja össze. A vallás tekintetében Huntingtonhoz 
csatlakoznék, aki azt állítja, hogy „hosszútávon az iszlám a nyerő”35. Ugyanis ha a 
népességnövekedési tendenciákat figyeljük, 1980-ban a világ népességének 18 %-a, 2000-
ben már 20 %-a volt muzulmán hitű. Ez azzal magyarázható, hogy míg Európában alacsony 
mértékű vagy éppen stagnáló volt a népszaporulat, addig a muzulmán társadalmakban 
a növekedési arány mindenhol 2 % felett volt, de néhol még a 3%-ot36 is meghaladta. A 
népességnövekedéshez kapcsolódik az ún. iszlám újjászületés is, amelynek eredményeképpen 
az iszlám civilizáció a nyugathoz alkalmazkodik, de az ideológiai kérdésekre a választ nem 
a nyugati értékrendben, hanem magában az iszlámban keresi. Az urbanizáció, az oktatás, 
a társadalmi mobilitás növekedésével a hagyományos törzsi kapcsolatok megrendülni 
látszanak az iszlám országokban, és ez Huntington szerint „elidegenedést és identitászavart”37 
okoz. Az így keletkezett lelki űrt azonban a hit és a vallási szimbólumok ki tudják tölteni.
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1890 1,6 44,3 0,4 19,3 0,3 4,2 3,5 3,2 8,5 16,3
1920 1,9 48,1 0,7 17,3 0,3 2,4 4,1 4,6 13,9 8,6
1971 3,7 14,4 5,6 22,8 15,2 13,0 2,8 8,4 10,0 5,5
1990 5,3 14,7 8,2 24,3 16,3 13,4 2,3 9,2 6,5 5,1
1995 5,8 13,1 9,5 24,0 16,4 15,9+ 2,2 9,3 6,1 3,5
2010 7,2 11,5 11,7 22,3 17,1 17,9+ 1,8 10,3 5,4 2,0
2025 8,5 10,1 14,4 21,0 16,9 19,2+ 1,5 9,2 4,9 2,8

2. Táblázat Az egyes civilizációk politikai fennhatósága alá tartozók aránya a világ 
össznépességéhez viszonyítva, 1900- 2025 (%-ban)38

A muzulmán népességnövekedés a világ egészében destabilizáló hatást fejthet ki, beleértve 
ebbe magukat a muzulmán országokat is, mert a fiatalok számának növekedésével erősödhet 
az iszlám militarizmus, és növekedhet a migráció. A problémát már csak egy nemzetek 
feletti intézmény fogja orvosolni tudni, bár talán az ideológiai szembenállás az a terület, 
ahol a legnehezebb az asztal mellett békésen dönteni.

35  Forrás: Samuel P. Huntington [1998]: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása Európa Könyvkiadó, 
Budapest 185.old.
36  Forrás: u.a.
37  Forrás: u.a.
38  Forrás: u.a.127. old.
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4.2.2.3. A nemek biztonsága

Annak ellenére, hogy a nemek biztonsága besorolható lenne sok más biztonsági típusba, a 
diszkrimináció annyira gyakori világszerte, hogy a téma különös törődést kíván. Az ENSZ 
2005-ös Human Development Reportja szerint egyetlen társadalomban sem élvezhetnek a 
nők a férfiakkal azonos lehetőségeket. Ennek azonban sokhelyütt vallási és hagyományokban 
gyökerező okai vannak, mert számos kultúra nem azonosan kezeli a nőket és a férfiakat. 
A fejlett országokban az utóbbi két évtizedben végbement emancipációs törekvéseknek is 
megvan a maga ellentétes irányú hatása, a családok kezdik igényelni a tradicionális értékek 
újbóli átgondolását.

Az ENSZ az alábbiakban jelölte meg a kezelendő problémákat39:

- egyenlő jogok biztosítása az alapvető szociális ellátáshoz, oktatáshoz, egészségügyi 
ellátáshoz

- azonos lehetőségek a politikai és gazdasági döntéshozatalokban

- azonos törvényi elbírálás és védelem

- a nemi diszkrimináció leküzdése, a nemi erőszak elítélése

- egyenlő jogok biztosítása az élet minden területén, a munkahelyeken, közösségi- 
és magánszektorban is

4.2.2.4. A szociális biztonság

A szociális biztonság három nagy területe az egészségügy, az oktatás és a jóléti intézkedések. 
Míg a világ fejlettebbik felében az átlagéletkor és az eltartottak számának növekedése okoz 
problémát, addig a fejlődő országokban az alapvető ellátás hiányosságai jelentenek gondot 
az irányító szervezeteknek.

Egy 2006-ban készített ENSZ felmérés szerint az emberiség fele nem jut tiszta ivóvízhez. 
Legrosszabb helyzetben a Távol-Keleten élők vannak, ahol 1,7740 milliárd ember fogyaszt 
minőségileg nem megfelelő vizet, de Afrika lakói közül is kb. 300 millióan élnek kiépített 
vízvezeték-hálózat nélkül. A WHO (Egészségügyi Világszervezet) közzététele alapján évente 
kb. tízmilliárd dollárra lenne szükség a világ vízellátási problémájának megoldására. A 
jelentés szerint az egészséges ivóvízzel való ellátás mintegy egyharmadával csökkentené a 
hasmenéses megbetegedések számát, amely 2,2 millió áldozatot követel évente.

Hogy miért emeltem ki éppen a vízellátás problémáját? Sok tudós szerint a következő 
nagy háborút a Föld vízkészleteiért fogják vívni. Ez természetesen összefügg a föld 
túlnépesedésével, de azzal is, hogy a környezetszennyezés miatt a meglévő vízkészletek is 
veszélybe sodródhatnak.

39  Forrás: Global Governance and Peace [1999] GOV Project Description
40  Forrás: www.gapmindeer.org



30

4.2.2.5. A gazdasági biztonság41

A tudomány a gazdasági biztonság fogalmának értelmezésekor nem ad egyértelmű 
meghatározást. Legjobban talán úgy fogható körül a gazdasági biztonság, mint a „veszély 
hiánya, vagy a veszéllyel szembeni védettség” az anyagi-egzisztenciális lét érdekében. A 
gazdasági biztonság alkotóelemei a veszélyforrások változásával együtt formálódnak, háborús 
időkben a katonai dimenzió, békés időszakban a politikai, gazdasági és diplomáciai elemek 
kapnak nagyobb hangsúlyt. Természetesen idetartozik az állami szuverenitás megőrzése 
és a területi egység megtartásának képessége is. A gazdasági biztonságot befolyásolja a 
társadalmi berendezkedés, a nemzetgazdaság fejlettsége, az adott állam külgazdasági 
kapcsolatai, függőségi viszonyai.

A függőség különböző mértékei szerint egy ország a partnereivel állhat:

- aszimmetrikus kapcsolatban
- támaszkodó rendszerben
- kölcsönös függőségi kapcsolatban

Az aszimmetrikus függés partnereivel szemben kiszolgáltatottá teheti az államot, s erre a 
globalizáció hatásai miatt napjainkban számos példa akad. A gazdasági biztonság legstabilabb 
garanciáját a „kölcsönös egymásrautaltság azonos szintje, a kölcsönös sebezhetőség azonos 
mértéke nyújtja” az állam számára. A támaszkodó rendszerben a kapcsolat a gazdasági 
biztonság egy alacsonyabb szinten megvalósulhat, és „egy más rendszer bevonása csupán a 
gazdasági biztonság szintjét növeli.”42 

Ha a gazdasági biztonságot regionális szinten vizsgáljuk, akkor a régió országainak biztonsági 
szintjét kell tekintenünk. A különböző integrációk jótékony hatása a gazdasági célok és a 
biztonság összehangolásából állhatna. A világszintű integrációk azonban a gazdasági erő és 
érdekérvényesítés színhelyei lettek mára.

Az 1999. december 3-ai seattle-i WTO43 konferencia óta minden, a világgazdaság és 
szabadkereskedelem kérdéseivel foglalkozó tanácskozásokat – a Nemzetközi Valutaalap, 
az IMF; a Világgazdasági Fórum, a WEF és a Világkereskedelmi Szervezet, a WTO 
tanácskozásait – tüntetők tízezrei próbálják megakadályozni. Így volt ez Washingtonban, 
Prágában, Davosban és legutóbb Québecben is. Egyre többen érzik úgy, hogy a 
szabadkereskedelem nem azt hozta a világnak, amit hívei ígértek. A világgazdaság fejlődése 
és a szabadkereskedelem kibontakozása ugyanis csak a néhány, fejlett gazdaságú országnak 
jár egyértelmű előnyökkel.  

Az eseményeket és azok szereplőit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy két táborra oszlik a 
globalizálódó világ: vannak globalizálók és vannak globalizáltak. Ezen két csoport tagjai 
kezdetben az országhatárok és nemzetek szerint egyszerűen megkülönböztethetőek 

41  Forrás: Balázs Judit [1997]: A gazdasági biztonságról Charta Press Kft. Budapest
42  u.a.
43  A WTO, mint globális kereskedelmi szervezet úgy fogalmazta meg saját szerepét, hogy célja a globális világgazdaság 
fejlesztése, az életszínvonal és a jólét általános emelése, továbbá a béke megőrzése, és mindezt a kereskedelem teljes 
szabadságának biztosításával kívánja elérni.
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voltak, az idő előrehaladtával azonban ez a vertikális megosztás mind inkább horizontális 
megosztássá lesz. A nemzeti tőke magát nemzetközivé téve igen jól ki is tudja használni 
a legfőbb nemzeti sajátosságokat: a munkaerő olcsóságát, a szakszervezetek erőtlenségét, 
a környezetvédelmi szabályozások hiányosságát, a fogyasztóvédelem és a szociális háló 
hiányát, a nemzeti kormányok rászorultságát a nemzetközi pénzintézetekre. A nemzeti 
szabályozások számukra hátrányos tételeit - a tőkét, a tőzsdét, a vállalkozásokat és bankokat 
szabályozó törvények, privatizációs törvények, vámszabályozás, stb. - megváltoztattatva 
élvezi, hogy ott erősít, ahol kisebb ellenállásba ütközik profitja minél nagyobb emelésében.

És ezen a ponton akár meg is fordítható az állítás: hosszútávon a globalizáció legfőbb 
ellensége a multinacionális cégek és a nemzetközi pénzügyi alapok alkotta tőkés csoport. 
Hiszen addig hasznos a globalizáció számukra, amíg léteznek nemzetállamok és az azokat 
elválasztó határok. Amíg léteznek szegényebb és rászorultabb országok, ahol a gazdagabb 
társadalmakban megszokott fizetéseknek, jogi, szociális, egészségügyi, kulturális és környezeti 
igényeknek töredékével is beérik. Addig ugyanis a mobilizált munkalehetőségek igen könnyen 
helyszínt változtatnak. Pontosan ezért lenne szükség a nemzetközi összefogásra a globalizáció 
ellen. 

Látható, hogy a gazdasági biztonság a globalizációval kapcsolatban az államok 
szuverenitásának megőrizhetőségére összpontosít. A Global Governance Bizottsága javasolta 
az ENSZ-nek, hogy kezdeményezzék az államok beavatkozási jogainak újratárgyalását a 
transznacionális vállaltok tevékenységével kapcsolatban44 (Felmerül a kérdés, hogy mit szól 
ehhez a WTO?!).

Kérdés azonban, hogy létezik e ma olyan módszer, amellyel sikeresen lehet felvenni a harcot 
a pénzügyi válságok terjedése, a karvalytőke beáramlása vagy a politikai bizonytalanságok 
begyűrűzése ellen. Ha nem is létezik ilyen módszer, de nemzetközi összefogással, civil 
szervezetek hathatós segítségével és a régiók szerepének felértékelődésével csökkenteni 
lehet a gazdasági biztonság kialakulása ellen ható tényezőket. 

4.2.2.6. A poltikai biztonság

A politikai biztonsággal kapcsolatban a global governance az alapvető emberi jogok 
érvényesülését, a szólási- és lelkiismereti szabadság és gyülekezési jog megvalósulását 
tartja a legfontosabb tényezőknek. Számos tudós állítja, hogy a politikai biztonság kulcsa 
a demokratikus intézmények működése és a nemzetközi összefogás a nem-demokratikus 
berendezkedésű államok ellen45.

A politikai biztonság fogalma tartalmazza még az „állami vezetés cselekvőképességét, a 
társadalom belső stabilitását, a környező országokkal a jószomszédi kapcsolatok erősítését, 
más hatalmakkal a sokoldalú és kölcsönös érdekeken alapuló kiegyensúlyozott viszonyt”46 
és az adott politikai vezetés stabilitását. 

44  Forrás: Global Governance and Peace [1999] GOV Project Description
45 Forrás: u.o. 31. old.

46  Forrás: Balázs Judit [1997]: A gazdasági biztonságról Charta Press K  . Budapest 15. old.
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A politikai körülmények a global governance fogalomrendszere szerint az egyik legfontosabb 
biztonsági dimenziót jelentik. Egy jellemző mutató a politikai bizonytalanságra a kormányzat 
katonai és szociális kiadásainak hányadosa. Az hatalmukat fenntartani kívánó kormányzatok 
vagy irányítási szervezetek a katonai erő fejlesztését általában előbbre valónak tartják a jóléti 
kiadásoknál.

13. ábra Az autokratikus, demokratikus, és átmeneti társadalmak 
számának változása 1972-2005-ig47

A nem-demokratikus államokkal szemben nemzetközi szankciókkal lépnek fel a különböző 
világszervezetek tagjai, és megpróbálják gazdasági hadviseléssel kikényszeríteni a változást. 
Ezek a szankciók az élet minden területére vonatkozhatnak, de céljuk nem lehet az adott 
állam népének nyomorba döntése. Erre példa az ENSZ élelmet az olajért akciója Irakban. 
Az már ismét egy további probléma, hogy a segélyként érkező élelem-szállítmányok egy 
része nem a néphez, hanem a hadsereghez kerültek.

4.2.2.7. A kulturális és kommunikációs biztonság

A kulturális biztonság egyike az életünk teljességét jelentő fogalmaknak, kiterjed az identitás 
meghatározásának szabadságára, a népek kultúrájának különbözőségére és a tradíciók 
megőrzésére. Ez természetesen nem foglalja magában az erőszak, a nacionalizmus és az 
intolerancia elfogadását, bár ha feltesszük az örök kérdést, hogy „Miért öl az ember?”48 – 
néhány kultúrában ez is elfogadott.

Benjamin R. Barber49 ötletesen McVilág-nak hívja az amerikai kultúra és életfelfogás 
világszintű elterjedését. Szerinte útban vagyunk egy olyan világméretű fogyasztói társadalom 
felé, ahol az egész világot behálózó amerikai hamburger-kultúra hódít. A McVilág felölti a 
nemzeti kultúrák stílusjegyeit, és így fordulhat elő, hogy Párizsban francia sört isznak a Big 
Mac-hez; Kelet-Európában a hamburgert bolgár marhahúsból készítik; EuroDisneylandben 
meg franciául beszélő Mickey egérrel találkozhatunk. A MusicTv (MTV), a McDonald’s 

47  Forrás: www.freedomhouse.org.
48  Forrás: Global Governance and Peace [1999] GOV Project Description 31. old.
49  Forrás: Benjamin R. Barber [1996]: Coca-Cola und heiliger Krieg  Scherz Verlag, Bern
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és Disneyland - tulajdonképpen „trójai falovak”, a más nemzetek kultúrájába beszivárgó 
amerikai kultúra csalétkei. 

A kommunikációs biztonság iránti igény manapság az információáramlás sebességének 
növekedésével egyértelműen megnőtt. A független, tárgyilagos tájékoztatás példaképének 
a brit BBC társaság tekinthető, amely, bár állami pénzekből is gazdálkodik, az egész világ 
számára az objektív média példáját állítja.

Az Internet elterjedésével az információhoz való hozzájutás könnyebbé vált, de ez 
egyszersmind jelenti a torz vagy hamis hírek terjedésének általánossá válását is. A fejlődés 
ezen a téren rohamos, és ezért mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy a temérdek 
ellenőrizetlen információból mit fogad el és mit nem. Szükség lenne állami szabályozásra, 
vagy a civil szféra felügyeletére, de a központtalanság nagyon megnehezíti a kontrollt, 
és ha esetleg ráakadnak az ellenőrzést végző intézmények a nemkívánatos – esetenként 
törvénysértő – honlapokra, még korántsem biztos, hogy az elkövetőt is el tudják fogni. Mind 
többen érzik azt, hogy ez a parttalan szabadság valamilyen ésszerű módon fokozatosan 
korlátozandó, és lényeges lenne a szolgáltatók jogosítványait tisztázni, így talán elkerülhető 
lenne például a pedofíliával, robbanóanyag-készítéssel, bujtogatással foglalkozó internetes 
oldalak terjedése. 

14. ábra Az információs technológiák elterjedése 
(millió; földi hálózatú telefon, televíziók száma, számítógépek háztartásonként, 

mobiltelefonok száma, internet hozzáférések száma)50

Azonban célul kell kitűzni azt, hogy mindenki részesévé váljon az internet adta lehetőségeknek, 
és ehhez elsajátíthassa a szükséges ismereteket. Ez egy összetett kommunikációs feladat, 
hiszen egyetlen korosztály sem maradhat ki ebből. Nem kell természetesen mindenkinek 
számítógép-szakértőnek lennie, de az informatika valamilyen formájával mindenki 

50  Forrás: www.unep.org/civil_society/GCSF8/pdfs/State_of_the_world_2000.pdf
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kapcsolatba kerül. Fontos, hogy azt ismerje, használja, sőt kihasználja annak összes előnyét. 
Olyan új „írástudás” alakul ki, amely nélkül ugyanolyan nehéz a modern társadalmakban a 
boldogulás, mint a hagyományos értelemben vett írástudás nélkül már régóta.

4.2.2.8. A nemzeti és nemzetközi biztonság

A nemzeti biztonság meghatározásakor első gondolataink nagyon hasonlóak lehetnek a 
politikai biztonság témakörében felmerültekkel. Azonban míg a politikai biztonság a belső 
stabilitáson múlik, a nemzeti biztonság sokkal inkább az államok külső biztonságán és a 
védekezésen múlik. Ide elsősorban a katonai védelem és a hírszerző tevékenységek tartoznak. 
A védekezés azonban korlátozódhat pusztán csak belső vagy csak külső védelemre, a katonai 
biztonság mind a belülről, mind a kívülről érkező veszélyforrások elleni sikeres fellépést 
magában foglalja.

A global governance az alábbi hat pontban foglalta össze a katonai biztonság kritériumait51:

1. Elérni a háborúk globális elutasítását

2. Lépésről lépésre leépíteni a nukleáris hadászati eszközök leszerelését (lásd 15. ábra)

3. Oktatási és kulturális rendezvényekkel felhívni a figyelmet a nacionalista törekvések 
és a militarizmus veszélyeire

4. Olyan politika adoptálása, amely szorgalmazza a katonai kiadások csökkentését a 
gazdaság fejlesztése érdekében

5. Erősíteni az ENSZ békefenntartó tevékenységének munkáját, illetve az erőszakos 
rendszerekkel szembeni fellépéseket támogatni

6. A regionális szervezetek és a multilaterális szervezetek szerepének növelése

A nemzetközi biztonság a hidegháború vége óta a NATO irányítása alatt formálódik. Az 
1991-ben elfogadott stratégia szerint a szövetség felvállalja a válságkezelést Európa azon 
területein is, „amelyek nem tartoznak közvetlenül a tagországok felelősségi körzetébe”52. 
A korábbi gyakorlat szerint a fegyveres beavatkozásokra az ENSZ és az EBESZ adta a 
felhatalmazást és a NATO a fegyvereket. Erre volt példa a boszniai beavatkozás, azonban 
Koszovó esetében már nem rendelkezett a NATO közvetlen felhatalmazással – csakúgy, 
mint az Iraki beavatkozás, ahol ráadásul a tömegpusztító fegyvereket sem találták meg, ami 
pedig a casus belli volt - az ENSZ Biztonsági Tanácsától – az orosz és a kínai vétó miatt 
–, és így túllépett a saját hatáskörén, amikor az akció megindításáról döntött. Felmerül a 
kérdés, hogy jogos-e az igény a Biztonsági Tanács hatáskörének akár részleges átvételére, 
vagy esetleg az ENSZ és a Biztonsági Tanács funkcióinak felülvizsgálatára. Az új világrend 
kialakulásával szóba kerülhet, hogy az Észak-atlanti Szövetség, mint „egyetlen hatékony 

51  Forrás: Global Governance and Peace [1999] GOV Project Description
52  Forrás: Nagy László [1999]: A fegyveres erők funkcióinak globalizációja Hadtudomány, 1999/3-4 27. old.
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politikai-katonai szövetség”53 az ENSZ felkérésére a világ bármely részén felléphessen, és így 
a katonai erő is globalizálódhasson.

15. ábra Nukleáris fegyverkészletek 1950-2005 (becsült adatok, ezer fegyver; 
világ összesen, az egykori Szovjetunió, az Egyesült Államok)54 

4.2.2.9. A környezet biztonsága

A globalizálódó világban a környezetünkre rengeteg veszély leselkedik. A gazdasági rendszer 
ugyanis gyorsuló és növekvő mértékben terheli a természetet: irtja az erdőket, hatásosan 
aknázza ki az erőforrásokat, szennyezi a levegőt és a vizeket, és rengeteg hulladékot termel. 
A természet túlzott terhelése miatti problémák már ma is egymás után jelentkeznek: 
áradások, szárazságok, szélviharok lépnek fel, és az is tagadhatatlan, hogy elindult a 
globális felmelegedés. Az ökológiai katasztrófák politikai instabilitáshoz, helyi háborúkhoz 
vezethetnek, hiszen csökken a megművelhető terület, a termés áldozatul esik a természeti 
katasztrófáknak. 

Az ENSZKP-t, azaz a ENSZ Környezetvédelmi Programot 1972-ben hívta életre az ENSZ 
Konferencia az Emberi Környezetért akcióprogramja. Ez a szervezet az ENSZ-en belül 
működik, mint az elsőként létrehozott globális környezetvédelmi szervezet, mely a világ 
nemzeti-, nemzetközi- és magán szervezetein alapuló komplex rendszer vezetésének, 
inspirálásának, erőfeszítéseik összehangolásához szükséges információ biztosítása céljából 
hoztak létre.

53  u.a.
54  Forrás http://en.wikipedia.org/wiki/Image:US_and_USSR_nuclear_stockpiles.png
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A stockholmi ENSZ-konferencián az emberi környezetről, a nemzetközi környezetvédelem 
jogi szabályozásának fontosságáról foglaltak állást. A meghatározott elvek értelmében az 
egyezményt aláíró államoknak a következőkre kell különös tekintettel lenniük:

a fejlődő országok körülményeit és különleges szükségleteit figyelembe véve erőforrásokat 
nyújtani a környezet megőrzésére és javítására

• a fejlesztési tervekben integrált és összehangolt megközelítést érvényesíteni 

• együttműködni az olyan szennyezés vagy más környezeti kár áldozatainak nyújtott 
kártérítésre és felelősségre vonatkozó nemzetközi jog továbbfejlesztésében, amelyet 
az ilyen államok joghatósága vagy ellenőrzése határain belül gyakorolt tevékenységek 
a joghatóságokon túli területeken okoznak. A hetvenes évek első felében még nincs 
szó globális környezeti veszélyeztetettségről. A fenti dokumentum alapelveit azonban 
később szinte minden további nemzetközi környezetvédelmi egyezménybe beiktatták.

Az első megállapodások a három fő területen: 

1. a tengeri szennyezések megelőzéséről (London - 1972, 1973)

2. átfogó élővilág-védelmi (élőhely-védelmi és a veszélyeztetett fajokkal 
foglalkozó egyezmények. Ramsar - 1971, Washington - 1973, Bonn - 1979)

3. a természeti örökség védelme (Párizs - 1972)

Alapvető változást hozott az országok környezeti függőségének megfogalmazásában, a 
nagy térségű környezeti problémák nemzetközi jogi szintű elismerésében az 1979-es Genfi 
Egyezmény. Ebben a dokumentumban a szakemberek már kimutatták azt a folyamatot, 
amelyek során az észak-amerikai és az európai régión belül miként terjednek nagy 
távolságokra s kerülnek ki a légkörből a környezetsavasodásban nagy szerepet játszó gázok, 
mindenekelőtt a kén-dioxid. A globális környezetvédelmi megállapodások kidolgozásánál 
ez az egyezmény szolgált alapul.

Az 1992-ben Rió de Janeiróban megrendezett ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciának 
a környezetvédelem nemzetközi jogi szabályozásának jövője szempontjából meghatározó 
jelentősége volt. Ennek keretében fogadták el a környezetvédelmi jogok alapelveit rögzítő 
Riói Nyilatkozatot, és a fenntartható fejlődés részletes feladatait tartalmazó „Feladatok a 
XXI. Századra” című programot. E két dokumentum jogi értelemben nem kötelező érvényű 
ajánlásokat tartalmaz, de meghatározza a következő évtized nemzetközi környezetvédelmi 
együttműködésé. E programra hivatkozva kezdődött meg az elsivatagosodás és az aszályok 
elleni küzdelemmel foglalkozó egyezmény kidolgozása, létrejött az ENSZ új intézménye, a 
Fenntartható Fejlődés Bizottsága. A program elemei fokozatosan beépülnek a szakosított és 
a regionális szervezetek feladatterveibe. A környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek 
irányítását a Fenntartható Fejlődés Bizottsága, illetve az ENSZ környezeti programja vállalta 
fel.
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A fejlett államok felismervén a probléma égető voltát, és az eddig hozott határozatok 
erőtlenségét (a zöld mozgalmak a Riói Nyilatkozat betartásának vizsgálatakor 1997-ben New 
Yorkban a „Rió + 5” elnevezés helyett a Rió – 5”-ként emlegették az eredményeket), 1997-ben 
elfogadták Kyotói Jegyzőkönyvet, amely jogilag kötelezné a fejlett országokat, hogy CO2 
és más gázokkal kapcsolatos kibocsátásukat az 1990-es szinthez képest átlagosan 5,2%-kal 
csökkentsék 2008 és 2012 között. 

16. ábra Üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának előrejelzése a Kyotói Jegyzőkönyv 
szerint (szabályozás nélkül és szabályozással, fejlett és fejlődő országok)55

A Kyotóban megfogalmazott további problémák, illetve célok, és a global governance által 
felvetett kérdések:

• ózonréteg fokozott védelme

• éghajlat-változás elleni küzdelem

• a biológiai sokféleség megtartása

• a veszélyes hulladékok biztonságos elhelyezése

• az ipari balesetek hatásainak az országhatáron való átterjedésének megállítása

• az elsivatagosodás elleni küzdelem és segítségnyújtás a rászoruló országoknak

• a tengerek tisztaságának megőrzése (már 1958-ban megfogalmazták)

• az erdőpusztulások megállítása, az esőerdők védelme

• a veszélyeztetett fajok védelme

55  Forrás: http://www.discerningtoday.org/members/Analyses/climato3.htm
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A környezet védelme és a fenntartható fejlődés érdekében elengedhetetlen a jelen és a 
jövő érdekeinek együttes figyelembevétele. A tudósok közül néhányan azt állítják, hogy 
a földtörténet egyes szakaszaira jellemző a felmelegedés, és éppen egy ilyen szakasz 
kezdetén vagyunk, de abban minden szakértő egyetért, hogy a civilizációs tevékenységek 
hozzájárulnak a légkör melegedéséhez, és az ózonpajzs károsodásához. Számos érdekes adat 
került napvilágra az utóbbi években elszaporodott természeti katasztrófák okozta károk 
összegeinek ugrásszerű növekedéséről. 

17. ábra A természeti katasztrófák okozta károk a világban (1980-2004; milliárd dollár)56

Környezetvédelmi szakértők és számos civil szervezet bírálja az Egyesült Államok 
magatartását a környezetvédelemmel kapcsolatban. Az Egyesült Államok 2001 márciusában 
feladta az 1997-ben Kyotóban vállalt kötelezettségeit az üvegházgázok csökkentésével 
kapcsolatosan, és nem ratifikálta a Kyotói Jegyzőkönyvet. A világ lakosságának 5%57-át 
kitevő Egyesült Államok a világ CO2 kibocsátásának 20%- ért felelős. Az Egyesült Államok 
annak idején ígéretet tett arra, hogy az 1990-es szint 7%-ával csökkenti CO2 kibocsátását 
2012-ig, ehhez képest 1990 és 2000 között az ország kibocsátása 10%-kal nőtt. Ezzel 
összefügghet, hogy a hatvanas évekhez viszonyítva, a kilencvenes években a katasztrófák 
száma megháromszorozódott, miközben a károk nagysága a kilencszeresére nőtt. A viharok, 
hőhullámok, áradások, tüzek és szárazság 41 ezer ember életét követelték, és több mint 300 
millió embernek kellett elhagynia otthonát. Az előrejelzések szerint 2100-ra akár 6 C°-kal 
is növekedhet a föld légkörének átlaghőmérséklete az üvegházhatású gázok kibocsátása 
következtében. Felmerül tehát a kérdés, hogy a rövidtávú gazdasági érdekek és a lobbyk 
– Bush elnökválasztási küzdelmét jelentős pénzekkel támogatták a legnagyobb amerikai 
olajvállalatok, köztük az Exxon, amely erőteljes harcot folytatott a Kyotói Jegyzőkönyv 
ellen58 (!!!) – elérhetik-e, hogy a jövőt kockáztassuk a jelen érdekében. Annyit optimistán 
megjegyezhetünk azonban, hogy lépések már az Egyesült Államokban is történnek az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának visszafogására, ennek eklatáns példája a New Yorki 
taxik hibrid járművekre cserélésének deklarált célja.

56  Forrás: http://watthead.blogspot.com/2006_03_01_archive.html
57  Forrás és adatok forrása: Gaia Sajtószemle - 19. évfolyam 379. szám - 2001. április 20.
58  Forrás: Gaia Sajtószemle - 19. évfolyam 379. szám - 2001. április 20.
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A global governance az alábbiakat javasolta a környezetvédelem érdekében59: 

• Mérsékelni az üzemek károsanyag-kibocsátását hatékonyabb energia felhasználással

• Katalizátor- és szűrőberendezések használata

• Tömegközlekedés fejlesztése

• Alternatív energiaforrások használata

• Hatékonyabb gazdálkodás a vízkészletekkel

• A szegény és gazdag országok közötti együttműködések támogatása

4.2.3. A gazdasági irányítás60

A nemzetközi gazdasági kapcsolatoknak a második világháború után alakultak ki azok a 
lehetőségei, amelyek maguk után vonzották a nemzetközi szabályozás iránti igényt is. A 
második világháború óta a világkereskedelem növekedése meghaladta a globális termelés 
növekedését. 1950 és 1973 között a világkereskedelem 7,2 %-kal61, míg a termelés 5 %-kal 
nőtt évente. A hetvenes és nyolcvanas években a termelés és a kereskedelem növekedése 
közel azonosan történt, egészen a nyolcvanas évek második feléig, amikor felgyorsultak 
a változások. Míg az ötvenes években a világtermelésnek mintegy 6-10 %-a került a 
világkereskedelem körforgásába, addig 1980-ra ez az arány már meghaladta a 20 %-ot, és 
1990-re csaknem elérte a 24 %-os határt. Különösen szembetűnő volt a változás az ipari 
termelés területén, ahol a világkereskedelem 1950 és 1990 között majdnem kétszer olyan 
gyorsan növekedett, mint a bruttó össztermelés. 

Érték
(milliárd 
dollár)
2005

Évi százalékos változás

20
00

-2
00

5

20
02

20
03

20
04

20
05

Áruexport 10159 10 5 17 22 13
Agrártermékek 852 9 6 16 15 8
Nyersanyagok 1748 15 -1 24 33 36
Késztermékek 7312 9 5 16 21 10
Szolgáltatásexport 2415 10 7 14 20 10
Szállítás 570 10 5 13 24 12
Közlekedés 685 7 5 10 18 8
Egyéb szolgáltatás 1160 12 10 18 18 11

3. táblázat A világexport fő árucsoportjai62

59  Forrás: Global Governance and Peace [1999] GOV Project Description 36. old.
60  Forrás: Simai Mihály [1994]: The Future of Global Governance. Managing Risk and Changes in the International 
System U.I.S.P. Press, Washington D. C.
61  u.o. 222. old.
62  Forrás: A globális környezet középtávú gazdasági előrejelzése VKI Vitaanyag, 2007. január
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A nemzetközi kereskedelmet és a külföldi tőkebefektetéseket, valamint az ezeket gátló 
korlátozások lebontásának folyamatát elsőként a Breton Woods-i rendszer Nemzetközi 
Kereskedelmi Szervezete volt hivatott előmozdítani.1947-ben aztán létrehozták a kezdetben 
átmenetinek tekintett, majd mintegy fél évszázadon át fennálló Általános Kereskedelmi és 
Vámtarifa Egyezményt (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT). Legfontosabb 
alapelveikként a kölcsönösséget és a legnagyobb kedvezmény biztosításának elvét 
tekintették.

18. ábra Az export relációs struktúrája, 2000-2007, milliárd dollár63 

A GATT működése jelentősen hozzájárult a fejlett országok közti vámok folyamatos 
csökkentéséhez, és a kvóták leépítéséhez a nemzetközi kereskedelemben. Azonban nem 
volt teljesen problémamentes a GATT rendszere. Kimaradtak például a tőkemozgások és 
a szolgáltatások a kölcsönös kötelezettségeket és jogokat garantáló egyezményből. További 
gondokat okozott, hogy számos új ország jelent meg, amelyek nem voltak tagjai az eredeti 
egyezménynek, valamint, hogy a versenyképes országokkal – például Japánnal – szemben jó 
néhány ország tartott fenn továbbra is korlátozásokat. A GATT rendszerében hat fordulóra 
került sor64, majd a hetedik fordulón, Uruguayban (1988-94) megegyeztek a Kereskedelmi 
Világszervezet (World Trade Organization, WTO) megalakításáról. A WTO legfőbb 
funkciói:

• Világkereskedelmi tárgyalások fóruma. A hatáskörébe tartozik nemcsak az áruk, 
hanem a szolgáltatások világkereskedelme is.

• A közvetlen külföldi tőkebefektetések kereskedelmi vonzatával foglalkozik.
• A keretében megkötött egyezmények végrehajtására bizottságokat hoz létre, ellátja az 

ezekkel kapcsolatos adminisztrációs funkciót.
• Figyelemmel kíséri az egyezmények betartását és az egyes államok 

kereskedelempolitikáját.
• Különleges felhatalmazása van a vitás kérdések rendezésére.

63  Forrás: World Economic Situation and Prospects 2007, p. 37
64  genfi (1947), annecyi (1949), torquayi (1950-51), Dillon-forduló (1961-62), Kennedy-forduló (1963-67), tokiói 
(1973-79)
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A WTO-egyezmény 1995. január 1-jén lépett hatályba, és a fejlett államok egy év et kaptak 
a különböző területeken szükséges változások végrehajtására. A fejlődő országok annyi 
kedvezményt kaptak, hogy az egy év határidő helyett öt-tíz év alatt kell megfelelniük az 
egyezménynek. A könnyítések ellenére az igazi haszonélvezők a fejlett ipari országok és a 
transznacionális társaságok. Ugyanis a liberalizáció egyértelműen az „erősebbnek” kedvez, 
és csak idő kérdése, hogy mikor éri el a győzelmet. Mert valóban a gazdasági verseny 
hatékonyságot eredményez, a elvben munkahelyeket teremt, növekszik a foglalkoztatottság, 
és mindenki nyertesévé válhat a folyamatnak, mert a jólét leszivárog – trickling down 
effektus – és így a veszteseknek is valamivel jobb lesz. Csakhogy a tőke mozgékonysága miatt 
a beruházások oda vándorolnak, ahol olcsó a munkaerő, és az állam adókedvezményeket 
ad, és így a fejlődő országok csapdába kerülnek, mert ha nem „licitálják” egymást felül az 
engedmények adásában és a munkabérek leszorításában, akkor a tőke odébbáll, és ismét a 
munkanélküliség problémájával szembesül az adott ország. A WTO döntéseivel szemben 
nincs feljebbviteli lehetőség, így egy ország számára lényegében három lehetőség marad: 
vagy teljesíti a WTO követeléseit, vagy folyamatosan büntetéseket fizet a panasztevő 
országoknak, vagy aláveti magát a WTO szankcióinak (pl. exportkorlátozás). Így a WTO 
a szabadkereskedelem védelme ürügyén rákényszerítheti az akaratát az egyes államokra, és 
ezáltal a globalizáció egyik leghatékonyabb támogató szervezetévé vált.

A XXI. század elejére a világgazdaság területén a kereskedelmi rendszer mellett a pénzügyi 
együttműködésnek lett jelentős a szerepe. A nemzetközi pénzügyi szervezetek működése 
talán a legátláthatatlanabb és legbonyolultabb rendszere a globális gazdaságnak. A második 
világháború utáni pénzügyi rendszer alapjait egy New Hampshire-i üdülőhelyen, Bretton 
Woodsban rakták le. Az itt életre hívott két szervezet – a Nemzetközi Valutaalap (International 
Monetary Found, IMF) és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (Intenational Bank 
of Reconstruction and Development, IBRD, Világbank) – máig is a világgazdasági rendszer 
irányító apparátussának számítanak. 

A világ pénzügyi rendszerét irányító szereplők funkcióik alapján négy csoportba sorolhatók65:

1. A bankok és tőzsdék felügyeletére és biztonságos működésük érdekében 
létrehozott szervezetek (a Basel Committee of Bank Supervision és az International 
Organization of Securities Commission tartoznak e kategóriába) néhány minimális 
szabály – tőkefedezeti normák – alapján adnak tanácsokat a bankoknak vagy az 
értékpapírokkal foglalkozó intézményeknek

2. Az országok külső finanszírozási igényeit hivatott segíteni a Világbank és a regionális 
fejlesztési bankok, garanciát nyújtó intézmények hálózata

3. A nemzetközi pénzügyi rendszer stabilitását a Nemzetközi Valutaalap és a 
Nemzetközi Elszámolások Bankja hivatott elősegíteni. Feladatuk még a zavarok 
gazdasági válsággá szélesedésének megakadályozása.

65  Forrás: Simai Mihály – Gál Péter [2000]: Új trendek és stratégiák a világgazdaságban – Vállalatok, államok, 
nemzetközi szervezetek Akadémiai Kiadó, Budapest 114.old.
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4. A tőkeáramlások és a nemzetközi pénzügyi szolgáltatások felügyeletére hozták 
létre az UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development, 
Egyesült Nemzetek Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája) keretében működő 
Commission on Investment, Technology adnd Related Financial Issues, amely a 
nemzetközi közvetlen és portfólióbefektetések kérdéseivel foglalkozik.

Az előző évtized jelentős gazdasági válságainak megfékezése érdekében gyakran működtek 
együtt az államok, azonban azt nem szabad elfelejtenünk, hogy a nemzetközi pénzpiacok 
sok résztvevője inkább a válság fenntartásában érdekeltek, mert az instabilitás lehetőséget 
ad a spekulációknak, és a gyors jövedelemszerzésnek. Az IMF-et és a világbankot sok bírálat 
érte azért, mert a világgazdaság vezető hatalmainak az értékrendje szerint működnek, és 
a fejlődő országok számára olyan intézkedéseket írnak elő, amelyek ugyan a gazdasági 
stabilitás elérése felé indítják el az országot, de ezen intézkedések társadalmi hatásait az 
állampolgárok nehezen élik meg.

Ez a nemzetközi gazdaságirányító szervezetekkel szembeni ellenállás nyilvánul meg a 
tüntetésekben, globalizáció ellenes csoportok megalakulásában. A talán legsarkalatosabb 
probléma, amit a demonstrálók nehezményeznek, az hogy az IMF és a Világbank kihasználva 
a fejlődő és a volt szocialista országok gazdasági nehézségeit, mindenek előtt ezen 
országok nagyfokú külső eladósodását ún. Strukturális Alkalmazkodás Programokat (SAP) 
kényszerítenek ezekre az államokra. A strukturális alkalmazkodási politikák lényege, hogy 
ezen államoknak meg kell nyitni piacaikat a fejlett országok sokkal tőkeerősebb cégei és a fejlett 
ipari országokból kiinduló spekulációs tőkemozgás előtt (privatizáció, importliberalizáció, 
tőkemozgás liberalizációja) és belföldön olyan gazdaságpolitikát kell folytatniuk, amely 
biztonságot nyújt a befektetők számára (szigorú monetáris politika, a költségvetés jóléti 
kiadásainak lefaragása a külső adósságszolgálat teljesíthetősége érdekében). A Nemzetközi 
Valutaalap és a Világbank azzal indokolja a SAP-ok bevezetésének szükségességét, hogy 
a rövidtávon a társadalom számára tehertételt jelentő megszorító intézkedések hosszabb 
távon gyorsuló gazdasági növekedést eredményeznek, és így a kezdeti nehézségek után 
jobban járnak azok az országok, amelyek bevezették a SAP-ot. Azt a tényt, hogy ez az érvelés 
nem teljesen fedi a valóságot, több tény is alátámasztja66:

• A szerkezetátalakítás nem járult hozzá a gazdasági növekedéshez, nem segítette 
elő a szegénység terjedésének megállítását, de környezetkárosodást és növekvő 
egyenlőtlenségeket szült.

• A munkakörülményeik romlottak. Multinacionális cégek, mint például a Nike vagy 
az Adidas fiatal nőket napi 12-14 órán át dolgoztatnak a fejlődő országokban. Nehéz 
fizikai munkát végez mintegy 300 millió gyerek és 50 millió felnőtt. A munkaidő 
hossza nincs előírva, nincs hatásos korlátja a gyermekmunkának. 

• Az IMF és A Világbank által javasolt gazdaságpolitika a világon korábban is meglévő 
nagyfokú egyenlőtlenségeket tovább növelte. 1960-ban a világ népességének 
legvagyonosabb egyötöde 30-szor volt gazdagabb, mint a legszegényebb ötödrész. 

66  Forrás és adatok forrása: http://www.zpok.hu/Környezet és Globalizáció Interfészek.htm (Lóránt Károly)
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1998-ban az Egyesült Nemzetek adatai szerint ez az arány már 78-szoros volt. 
A Forbes magazin szerinti leggazdagabb 200 ember vagyona meghaladja a világ 
lakossága 41%-ának (2,4 milliárd ember) egy évi jövedelmét. 

• Százmilliók szenvednek éhségtől, alultápláltságtól, vagy egyébként kezelhető 
betegségektől. 

• A szerkezetátalakítási programok számottevően csökkentették az állami 
egészségügyi kiadásokat. Zimbabwében például az egy főre jutó egészségügyi kiadás 
az egyharmadára esett azóta, hogy 1990-ben az IMF által javasolt szerkezetátalakítási 
programokat vezettek be. Az egészségügyi kiadások csökkentése, a gyermekhalandóság 
növekedéséhez, az AIDS gyors terjedéséhez vezetett, különösen az afrikai országokban. 

• A SAP-ok elsődleges célja az adott ország kamatfizető-képességének biztosítása. A 
latin-amerikai országok a nyolcvanas években exportjövedelmeik 1/3-át költötték 
adósságszolgálatra, ennek dacára az évtized végén adósságállományuk (a magas 
kamatlábak miatt) nagyobb volt, mint az évtized elején. 

• Az elmúlt negyedszázad neoliberális politikája a gazdasági hatalom soha nem 
látott koncentrációját hozta magával. Mintegy 500 transznacionális vállalat uralja 
a világkereskedelem 70%-át és ezek közül a hozzávetőleg 40 ember által irányított 
legnagyobb öt vállalat termelése nagyobb, mint a közel-keleti és afrikai országokét 
együttvéve. 

• Úgy tűnhet tehát, hogy a nemzetközi gazdaságirányító szervezetek munkája 
egyértelműen a globalizációt segíti elő, és a fejlett országok érdekében a világban 
meglévő egyenlőtlenségek fenntartása áll érdekében. A jogos bírálatok ellenére 
szem előtt kell tartanunk azt is, hogy ezen intézmények jelentős eszközöket juttattak 
számos országnak, megelőzvén a válságok kialakulását vagy kiszélesedését, és a 
kormányokat arra szorította, hogy reálisan értékeljék saját teherbíró képességüket és 
lehetőségeiket.

• A global governance javasolta a nemzetközi gazdaságirányító intézményeknek, hogy 
működésüket tegyék demokratikusabbá, és legyenek különös figyelemmel arra, hogy 
ténykedésük a megfogalmazott célokkal és küldetésekkel ne ellentétes hatást érjen el, 
hanem a fejlődő országok felzárkóztatásának irányába hasson.

4.2.4. Az ENSZ reformja

4.2.4.1. Az ENSZ főbb szerveinek reformja

A global governance nem az ENSZ radikális megváltoztatását igényelné, hanem egy olyan 
reformot tart szükségesnek, amelyben a kormányok egyetértésével a működést hatékonyabbá 
tevő változtatásokat hoznának. Ehhez azonban szükség lenne néhány, az alapító okiratot 
érintő módosításra is. 
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Az ENSZ reformjának tükröznie kell a civil társadalom irányító képességének megnövekedett 
szerepét. Szükség van továbbá a Biztonsági Tanács működésének hatékonyabbá tételére, 
mert a sok vétó az évek során nemritkán megbénította a szervezetet. Ennek a folyamatnak 
a megvalósítása két lépcsőben történhet:

• Az első fázisban a Biztonsági Tanács öt állandó tagjának kiválasztását a Közgyűlésnek 
úgy kell megtennie, hogy két tag a fejlett ipari országokból, és egy-egy tag Afrikából, 
Ázsiából és Latin-Amerikából kerüljön megválasztásra. A nem állandó tagok számát 
tízről tizenháromra kell felemelni, a vétó jogával pedig csak egészen különleges 
esetekben lehessen élni.

• A második szakaszban, körülbelül 2009-ben a vétójog teljes eltörlésére kerülne sor, 
és az állandó tagok közé kerülés az országok, illetve régiók növekvő erejénél fogva 
megváltoztatható lenne.

A Gyámsági Tanács feladata annyiban változna meg, hogy felhatalmazást kapna a gyámsági 
területek biztonságát fenyegető magatartás esetén gyorsabb beavatkozásra.

A Közgyűlés feladatkörét úgy kell újrafogalmazni, hogy az a világ államainak legegyetemesebb 
fóruma lehessen.

4.2.4.2. Az NGO-k szerepe

A global governance javasolja, hogy hozzák létre a Civil Társadalom Fórumát, éves 
összejövetelekkel, és ez a fórum a „Civil Társadalom Szervezete” néven a felvételre kerüljön 
az ENSZ különszervezetei közé. Ezt a lépést a civil szervezetek számának és jelentőségének 
rohamos növekedése és egyben az ENSZ szervezetének egyetemlegesebbé tételének igénye 
teszi indokolttá.

19. ábra A nemzetközi nem-kormányzati szervezetek számának növekedése (ezer)67

A nem-kormányzati szervezetek jelentősége abban áll, hogy morális-etikai felügyeletet 
gyakorolnak az élet számos területe felett. Számos résztvevője van a nemzetközi civil 

67  Forrás: Kofi A. Annan 51. old.
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mozgalomnak is, ezeket INGO68-knak nevezi a szakirodalom. Mivel nem állnak 
közvetlenül állami ellenőrzés alatt, elvárható tőlük, hogy etikai-erkölcsi elvek alapján 
működjenek és cselekedjenek. Működésük mintegy fegyverek nélküli igazságos háborúként 
aposztrofálható, az emberi jogok védelmére törekszenek véleményük kinyilvánításával. 
Mindebből kiderül, hogy az NGO-k hozzájárulhatnak a civil társadalom fejlődéséhez, elveik 
– pluralizmus, autonómia, szolidaritás, szubszidiaritás – a jóléti társadalmak konszenzusos 
eljárásaiban elengedhetetlenek. Betölthetnek mediátori szerepet is a kormányzat és az 
állampolgárok között, úgy hogy a közérdeket szolgálják. Mivel létezésük általában önkéntes 
szerveződésen alapszik, tagjaik, dolgozóik is leginkább önkéntesekből áll. Szervezett 
formájuk különbözteti meg őket az ad-hoc vagy informális társaságoktól. Közéjük soroljuk 
leginkább a környezetvédelmi és az emberi jogokat védő szervezeteket, a fogyasztóvédelmi 
szövetségeket, a karitatív szervezeteket, vagy az oktatási és képzési szervezeteket. 1999-
ben, majd 2001 nyarán az Európai Unió Bizottsága online adatbankot hozott létre 
„Consultation,the European Commission and Civil Society” (CONECCS)69 névvel és 
rövidítéssel. A mintegy 1000 kezdeményezést nyilvántartó adatbank információt szolgáltat 
a civil társadalom uniós szinten működő szereplőiről, tartalmazza egyrészt a pán-európai 
civil társadalom non-profit szereplőinek, másrészről pedig azoknak a listáját, amelyekkel 
rendszeres konzultációt folytat az uniós politikák továbbfejlesztése során.

Néhány nagyobb európai civil hálózat70:

EFC71: ( European Foundation Centre/Európai Alapítványi Központ) 1989-ben hét vezető 
európai alapítvány hozott létre azzal a céllal, hogy képviseljék tagszervezeteik érdekét a 
nemzeti kormányokkal és az európai integráció intézményeivel való partneri viszonyban, 
koordináló szerepet töltsenek be az európai civil szektorban, s ellássák információval 
tagjaikat és az érdeklődőket. Ennek a szervezetnek jelenleg több, mint 200 független 
adományozó a tagja és 37 európai országban működő 48.000 civil szervezetet támogatnak.

ECAS72: (Euro Citizen Action Service/Európai Polgári Akció-Szolgálat) 1990-ben alakult, 
amely az európai polgárok véleményének kíván kifejezést adni. Jelszavuk: Európa a 
polgáraihoz tartozik. Erős európai civil társadalmat kívánnak támogatni, amely nélkül 
nincs igazi felelős európai polgári érzület. Az ECAS-nak több, mint 160 nem-kormányzati 
tagszervezete van, regionális, nemzeti és nemzetközi tagozatokkal, s tevékenységük felöleli 
az állampolgári jogok védelmét, a környezet, az egészség és a szociális szektor támogatását. 
Az ECAS egyik kezdeményezése a Signpost Service az EU „Polgárokkal és az Üzleti Világgal 
folytatott dialógus” projektje amelyben közel 30.000 ember használta a szolgálat tanácsadó 
tevékenységét önálló kezdeményezéseihez. 

68  INGO: International Non-Governmental Organisation
69  http://europa.eu.int/comm/civil_society/coneccs/index.htm
70  Forrás: Sipos Katalin: Európai Unió - civil társadalom - nem-kormányzati szervezetek (http://www.cipp.hu/files/
hu/52/8/643571523.doc)
71  http://www.efc.be/
72  http://www.ecas.org
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Európai Szociális NGO-k Platformja73: 1995-ben hozták létre. Fontos feladata a 
kormányzati szervek civil szervezetekkel folytatott párbeszédének elősegítése. Mintegy 30 
NGO-t, föderációt vagy európai hálózatot fog át, melyek a szociális szektorban működnek 
és az európai civil társadalom széles skálájának érdekeit védik. Ide tartoznak, például, a nők, 
az időskorúak, a hendikepes személyek, a munkanélküliek, a bevándorlók, a szegények, 
a hajléktalanok, a homoszexuálisok, a fiatalok, a gyerekek és a családok szervezetei. A 
tagszervezetek között találhatók a társadalmi igazságosság, az egészségügy és a rasszizmus 
kérdéseivel foglalkozó NGOk is. A Bizottság intézményei és a Platform tagszervezetei között 
kétévenként kerül sor tanácskozásra.

EURONAID: NGO-hálózat, mely a biztonsági és élelmiszersegélyezési programok 
megvalósításával foglalkozó nem-kormányzati szervezeteket egyesíti.74

Nyolcak Csoportja: a legnagyobb európai környezetvédelmi szervezeteket tömöríti. Évente 
kétszer találkozik a Környezetvédelmi Főigazgatóság vezetőjével.

CLONG (fr.) / NGDO-EU Liaison75 Committee (ang.) :  az EU l5 tagállamában a 
nemzetközi együttműködés, fejlesztés és szolidaritás szolgálatában álló nemzeti NGOk 
demokratikus és pluralista alapon működő képviseleti strukrúrája.

VOICE76 (Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies):az európai humanitárius 
NGOk legnagyobb hálózata, melynek célja a tagok egymás közötti kapcsolatainak erősítése 
és az EU szerveivel való kontaktus megkönnyítése.

ATTAC (Association Pour Une Taxation Des Transactions Financières Pour L’aide Aux 
Citoyens) Talán a legismertebb civil mozgalom, amely céljául tűzte ki a spekulatív céllal 
történő tőkemozgások megadóztatását, és a bevételből a szegény országok támogatását. 
A szervezet ma már határokon átnyúló kooperációt valósít meg a globalizáció-kritikus 
hangvétel megjelenítéséért. A spekulatív műveletek megadóztatása James Tobin Nobel-díjas 
közgazdász nevéhez fűződik. Az ötlet abból indult ki, hogy a Bretton Woods-i rendszer 
összeomlása után a valutaárfolyam-ingadozások kivédésére az átváltásokat meg kellene 
adóztatni (0,5%). Az 1997-es dél-kelet ázsiai válság óta a globalizáció-ellenes mozgalmak az 
ötlet bevezetését szorgalmazzák és a bevételt a fejlődő országoknak juttatnák77. Az ötlet azért 
lenne hasznos, mert egyszerű elvei tényleg ott hatnának, ahol azt megcélozzák: az egyszeri 
átváltásoknál ez az összeg elenyésző lenne, de a többszörös, spekulatív célú pénzmozgásoknál 
már jelentősebb összeg folyhatna be. A világ legfontosabb tőzsdéin a tranzakciók kb. 70%-a 
amerikai dollárban, 25% euróban folyik, tehát valutaspekuláció általában a kisebb országok 
valutáiban folyik, és így némi stabilizációt is nyújthatna a Tobin-adó.

73  http://www.socialplatform.org
74  http://www.euronaid.nl/
75  http://www.oneworld.org/liaison/
76  http://www.oneworld.org/voice/index.htm
77  Forrás: Artner Annamária: Tíz kérdés a Tobin-adóról, http://www.attac.hu/
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4.2.4.3. Egyéb, az ENSZ-reformhoz kapcsolódó gondolatok

A Gazdasági Biztonság Bizottságának tervezett felállítását támogatja a global governance, de 
ezzel kapcsolatban az általa feleslegesnek és idejétmúltnak tartott bizottságoknak a bezárását 
javasolja, ilyen például az Egyesült Nemzetek Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája 
(UNCTAD).

Az ENSZ-nek fel kell készülnie egy olyan időszakra, amikor a regionalizáció világszerte 
jelentőssé válik, és segítenie kell a régiók együttműködésének hatékonyságát. Ennek 
érdekében, de általánosan is megfogalmazható, hogy a hatékony működés alapja az egyes 
államok hozzájárulásainak befizetése, amelyre a global governance-szel foglalkozók 
ismételten felhívták a figyelmet.

Ide sorolnám az ENSZ 60. jubileumi közgyűlésén elhangzott kritikákat és ötleteket is, melyek 
a záródokumentumban kerültek megfogalmazásra.

A konszenzussal elfogadott feladatok lényege eredetileg - többek között - a szegénység elleni 
küzdelem, azon belül is a Millenniumi Fejlesztési Célok78 továbbvitele; az ENSZ reformjával, 
a világszervezettel szembeni bizalom visszaállítása és az attól eltávolodott USA-val a 
kapcsolat helyreállítása; a tömegpusztító fegyverek terjesztésének tilalma; a terrorizmus 
elleni hatékonyabb fellépés lett volna. 

A dokumentum nem hozhatott áttörést, mert a sok kompromisszumos döntés miatt 
kimaradt számos jelentős reformgondolat is: 

Nem történt döntés az ENSZ Biztonsági Tanácsának kibővítéséről. Ez ellen számos olyan 
állam érvelt, amelyek úgy érezték, ők a befolyásos államok körén kívül rekednének. Nem 
sikerült létrehozni egy autonóm, az ENSZ költségvetését és kiadásait felügyelő testületet 
sem. 

Ugyancsak elmaradt az újonnan létrehozott Emberi Jogi Tanács tagsági feltételeinek 
meghatározása. Ez azért lett volna szükséges, mert a tanács az eddigi Emberi Jogi Bizottságot 
váltaná fel, amelyben olyan államok is helyet kaptak, amelyek nem járnak élen az emberi 
jogok területén. A kikötések nélkül azonban most az új tanácsban is tagságot szerezhetnek 
a jogsértő államok.

Nem sikerült megegyezni a tömegpusztító fegyverek terroristákhoz jutásának 
megakadályozását célzó fejezettel sem. Ez egy az egyben kimaradt a tervezetből, ahogy – 
az Egyesült Államok nyomására – a nukleáris fegyverzettel rendelkező országok leszerelési 
kötelezettségeik teljesítésére való felhívás is. 

A fejlődésre vonatkozó szövegrészben a Millenniumi Fejlesztési Célok helyett azt a 
körülírást használják, hogy „a korábban Millenniumi Fejlesztési Célokként ismert 
fejlesztési célok”. Az Egyesült Államok nyomására került ki például ezek közül az 
ingyenes alapfokú oktatás biztosítását előíró szakasz is, nem különítettek el több pénzt a 
segélyekre és az adósságelengedésre, és a klímaváltozással kapcsolatban sincs előrelépés a 
záródokumentumban.

78  A Nobel-dijas Joseph Stiglitz már poszt-washingtoni pontjaiban felhívja a figyelmet a fejlődő világ követeléseire.
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A Millenniumi Fejlesztési Célok 1

2000-ben 189 ENSZ-tagállam kötelezte el magát amellett, hogy 2015-ig:
1. Véget vetnek a súlyos szegénységnek és éhínségnek

• A napi egy dollárnál kevesebből élők arányát felére csökkentik 
• Az éhínségtől szenvedők arányát felére csökkentik 

2. Megvalósítják a mindenkire kiterjedő alapfokú oktatást
• Biztosítják, hogy minden fiú és lány befejezze az általános iskolát 

3. Előmozdítják a nemek közötti egyenlőséget és segítik a nők felemelkedését
• Kiküszöbölik a nemek közötti beiskolázási különbségeket az alap- és középfokú 

oktatásban lehetőleg 2005-ig, valamennyi szinten pedig 2015-ig. 

4. Csökkentik a gyerekhalandóságot
• Kétharmadával csökkentik az öt év alatti gyermekhalandóság arányát 

5. Javítják az anyai egészségügyet
• Háromnegyedével csökkentik a gyermekágyi halandóság arányát 

6. Küzdenek a HIV/AIDS, a malária és más betegségek ellen
• Megállítják és elkezdik visszafordítani a HIV/AIDS terjedését 
• Megállítják és elkezdik visszafordítani a malária és más súlyos betegségek terjedését 

7. Biztosítják a környezeti fenntarthatóságot
• A fenntartható fejlődés elveit beépítik a nemzeti politikákba és programokba; 

visszafordítják a környezeti erőforrások csökkenését 
• Felére csökkentik azoknak az arányát, akik tartósan nem jutnak egészséges ivóvízhez 
• 2020-ra jelentősen javítják legalább 100 millió nyomornegyedben lakó 

életkörülményeit 

8. A fejlesztés érdekében globális partnerséget építenek ki
• Továbbfejlesztik a szabályozott, kiszámítható és megkülönböztetés mentes, nyílt 

kereskedelmi és pénzügyi rendszert. Ez magában foglalja a jó kormányzáshoz, a 
fejlődéshez és a szegénység csökkentéséhez való elkötelezettséget mind nemzeti, mind 
nemzetközi szinten 

• Foglalkoznak a legkevésbé fejlett országok sajátos szükségleteivel. Idetartozik ezen 
országok exportjára vonatkozó illeték- és kvótamentesség; a súlyosan eladósodott 
szegény országok adóssága mérséklésének a fokozása; a hivatalos kétoldalú adósság 
elengedése; és bőségesebb hivatalos fejlesztési segítségnyújtás azoknak az országoknak, 
amelyek elkötelezték magukat a szegénység csökkentése mellett 

• Nemzeti és nemzetközi intézkedéseken keresztül átfogóan foglalkoznak a fejlődő 
országok adósságproblémáival, hogy az adósságot hosszú távon elviselhetővé tegyék 

• A fejődő országokkal együttműködve tisztességes és termékeny munkát teremtenek a 
fiatalok számára 
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• A gyógyszeripari vállalatokkal együttműködve elérhetővé teszik a megfizethető alapvető 
gyógyszereket a fejlődő országokban 

• A magánszektorral együttműködve hozzáférhetővé teszik az új technológiák – különösen 
az információs és kommunikációs technológiák – előnyeit.

A dokumentum ugyan megerősíti a 2000-ben elfogadott Millenniumi Fejlesztési Célokat, 
amelyek 2015-ig a szegénység csökkentését, az alapfokú oktatás biztosítását, az AIDS 
terjedésének megállítását irányozzák elő (lásd keretes szöveg). A kereskedelmi korlátok 
csökkentésével kapcsolatban - amelyet szintén az Egyesült Államok ellenez - a dokumentum 
óvatosan fogalmaz. Megerősíti a Monterrey-konszenzust, amely felszólította a fejlődő 
országokat, hogy a nekik nyújtott segélyek, illetve adósságelengedés fejében javítsák a 
kormányzás hatékonyságát.

Alapvető problémakörök, melyek meghatározzák az ENSZ feladatait a XXI. században:

- Terrorizmus - A záródokumentum elítéli a terrorizmus minden formáját, de 
kimaradt a szövegből az eredeti tervezetben még szereplő definíció, amely 
szerint „a terrorizmus polgári személyek politikai célból történő meggyilkolása”. 
Ezzel azt nem sikerült deklarálni, hogy aki az egyik félnek terrorista, a másiknak 
szabadságharcos.

- Tömegpusztító fegyverek terjesztésének tilalma/ leszerelés - Valamennyi erre 
vonatkozó hivatkozás kimaradt a szövegből.

- Emberi jogi tanács - Konszenzus született arról, hogy az ENSZ Emberi Jogi 
Bizottságát Emberi Jogi Tanács váltja fel. A dokumentumból hiányoznak az eredeti 
tervezetben szerepelt tagsági kritériumok, így a Közgyűlés által kétharmados 
többséggel történő megválasztás is. A dokumentum felhatalmazza a svéd Jan 
Eliassont, az ENSZ-közgyűlés új elnökét – a gaboni Jean Pinget követte –79, hogy 
egy éven belül folytasson tárgyalásokat a tanács mandátumáról, feladatairól, 
összetételéről és munkamódszereiről. A tanácsot az elvetélt emberi jogi bizottság 
helyett kívánják felállítani, amelynek emberi jogok tekintetében rosszul teljesítő 
államok is tagjai lehettek.

- Az ENSZ irányításának reformja - A záródokumentum az auditáláson és 
a vizsgálatokon túl egy felügyeleti intézmény létrehozását irányozza elő. 
Megfogalmazásra kerültek újra azok a korábbi határozatok, amelyek szerint a 
főtitkárnak jelentősebb befolyása legyen a prioritások kijelölésében. A Biztonsági 
Tanács kibővítésével kapcsolatban a tagállamok jóváhagyták a Biztonsági Tanács 
reformjának elvét mint az ENSZ korszerűsítésének alapvető elemét, amelynek célja 
a szervezet legitimitásának és hatékonyságának a növelése.

79  Azóta már a 61.közgyűlés 2006. június 8-án H.E. Sheikha Haya Rashed Al Khalifa bahreini jogászasszonyt 
választotta elnöknek.
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- Béketeremtő bizottság - A záródokumentum javasolja egy új testület felállítását, 
amely a különböző konfliktusból kilábaló országoknak nyújt segítséget. Azonban 
továbbra sincs megállapodás abban, hogy az új szervezet a Biztonsági Tanácsnak 
vagy a közgyűlésnek tartozzon-e beszámolási kötelezettséggel. 

- Felelősség a védelemért - Kanadai javaslatra a záródokumentumban előírják, hogy 
minden tagállam felelős a saját lakosságának a népirtással, a háborús és emberiesség 
elleni bűnökkel, valamint az etnikai tisztogatással szembeni megvédelmezésért.

4.2.5. Az egyéb kutatási területek

A global governance egyéb probléma-orientált vizsgálatai, kutatási területei – erkölcsi 
fejlődés, emberi jogok érvényesülése, a nők helyzetének vizsgálata, a nukleáris tevékenység 
és a környezetvédelem – már integrálódtak az egyéb fent említett kutatási programokba, így 
azokról még egyszer külön nem kívánnék szólni.
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5. KRITIKA A GLOBÁLIS INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉRŐL

Az 1970-es évek elején Immanuel Wallerstein80 által megfogalmazott világrendszer-szemlélet 
kezelte komplex módon az elnyomók és a kizsákmányoltak helyzetét. Nyilvánvalóan az 
egyes államokon belül fennálló, a tulajdonosi pozícióból származó értéktöbblet-elvonás, a 
kevésbé tehetős rétegekkel, dolgozókkal szembeni gazdasági alávetés a II. világháború után 
is létezik. De jelentősebb világgazdasági folyamat a fejlett országok alkotta tőkés csoportok 
fejletlenebb, egykori gyarmati területek felett gyakorolt gazdasági hatalma. A fejlett államok 
alkotta centrum a periférián lévő fejletlenebb, volt gyarmati országokat az egyenlőtlen 
cserével. Az állandó cserearány-romlás miatt a latin-amerikai, ázsiai és afrikai országok 
kilátástalan helyzetbe kerülve mint nyersanyag-forrás szolgálták a centrum gazdagodását. 
Természetesen a centrum országokban a társadalmi béke megőrzésének érdekében az 
alsóbb néprétegek életszínvonalát is növelték, kiépítették a szociális ellátó rendszereket, 
amit tulajdonképpen a perifériával fizettettek meg. Azonban a centrum dolgozó rétegének 
helyzete a multinacionális tőke előtt álló akadályok leomlásával nem mondható stabilnak. 
A szabad tőkeáramlással a multinacionális vállalatok a legolcsóbb munkaerőt fogják 
alkalmazni, a jogi korlátozások megszűnésével a megszűnőben lévő centrum kormányzatai 
és szakszervezetei már tehetetlenek.

5.1. Pénzügyi Szervezetek

Amint azt már a 4.2.3. fejezetben, a globális gazdaságirányítással foglalkozó részben 
említettem, a Bretton Woods-i rendszer két pénzügyi pillére, a Nemzetközi Valutaalap 
(IMF, International Monetary Found) és a Világbank (vagy inkább Világbank-csoport, 
IBRD, International Bank for Reconstruction and Development és IFC, International 
Financial Corporation) az első olajválságig az államok kormányinak pénzügyi partnerei, 
kiszolgálói voltak. A rendszer egyik pillére, az aranydeviza-standard azonban a hetvenes 
évek elejére megrendült, melynek oka leginkább az amerikai gazdaság külső deficites 
állapotában kereshető. A fedezet nélküli dollárok (persze a fedezet nélküliséget a világ nem 
tudta) és a külkereskedelmi hiány lehetővé tették, hogy az Egyesült Államok a rendszer 
haszonélvezőjeként, az a jelentősebb leértékelődést elkerülve növekedhessen gyorsan. A 
70-es évekre azonban tarthatatlanná vált az Egyesült Államok külső deficites pozíciója 
– a hasonlóság napjaink szituációjához szembetűnő –, és a nemzetközi bizalomvesztés a 
rendszer összeomlásához vezetett.

A rendszer institucionális elemei azonban tovább éltek, és a nemzetközi gazdaságra való 
befolyásuk jelentősen megerősödött. Ebben szerepe volt a 70-es évekbeli olajválságoknak, 
az olcsó, majd hihetetlenül megdrágult kölcsönöknek és az így kialakult aszimmetrikus 
interdependenciának. Az aranydeviza megszűnése okozta űrt az újonnan létrehozott 
mesterséges pénz, az SDR (Special Drawing Rights) vette át. 

80  Forrás: Wallerstein, Immanuel(1974): The Modern World System, Academic Press, New York, lásd még: Farkas 
Péter: A fejlődéselméletek hatása a világgazdaság perifériáin I. Magyar Tudomány, 2002/7.
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Az IMF létrejötte mégis fontos esemény a globális pénzügyi együttműködés történetében. A 
szervezet küldetése és működése új szakaszt indított el a valutáris együttműködés területén. 
Bár a megoldás nem egyenrangú partnerek alkuján alapult, az Egyesült Államok hegemóniáját 
tükröző rendszer mégis úttörő jelentőségűnek bizonyult. Nemcsak azért, mert aranydeviza-
rendszer különbözik a századfordulón alkalmazott aranystandard-rendszertől, hanem azért 
is, mert a 185 tagország legitimációja az addigi legszélesebb körű kooperáció. 

20. ábra IMF tagországok számának növekedése81

A Bretton Woods-i konferencián létrehozott intézmények a mai napig működnek. Nem 
érvényesek viszont a konferencia általános elvi állásfoglalásai. Az intézmények cselekvési 
szabadságát működésük megkezdése után folyamatosan szűkítették-korlátozták, és emiatt 
a Keynes és White által kitűzött stabilizációs szerepkört a Nemzetközi Valutaalap nem volt 
képes betölteni. Ilyen módon az amerikai kormányzat akaratának érvényesítési eszközévé 
degradálódott, olyan nemzetközi intézménnyé, amelyben a tagországok bizalma egyre 
inkább megrendült. Hiába fektették le a nemzetközi együttműködés alapjait, a nemzetek 
továbbra is elsősorban belső gazdasági reformoktól várták a megoldásokat. 

Az IMF számokban
Jelenlegi taglétszám: 185 ország 
Munkatársak: kb. 2,716 fő, 165 országból 
Összes Kvóta: 317 Milliárd dollár (2006.07.30. óta)
Hitelkihelyezés: 28 Milliárd dollár 74 országban, amiből 6 milliárd dollár 56 
országban kedvezményes kondíciókkal (2006.07.30. óta) 
Technikai munkaerő: 429.2 fő 2006-ban  
Felügyeleti konzultáció lefolytatva: 128 országban 2006-ban, amiből 122 
önkéntes adatszolgáltatás.      

forrás: IMF

81  Forrás: http://www.imf.org/external/about.htm
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Az IBRD eredetileg a II. világháború utáni újjáépítéshez nyújtott hiteleket. Azonban a 
Marshall-terv nagyrészt kielégítette a hitelkeresletet, új kihelyezési célpontokat kellett 
keresnie, és a fejlődő országokban meg is találta a megfelelő igénylőket. A 185 tagország a 
befizetéseinek megfelelően részesedik a szavazati kvótákból. Így a világ legfejlettebb 7 országa, 
a G7-ek a szavazatok majdnem felét magukénak tudhatják. Mivel a hitelek nyújtásához 
feltételként szabja a Világbank a piacok megnyitását, ezért a liberalizált tőkeáramlás 
előidézésében komoly szerepet játszik. A hiteleket komoly horderejű programokhoz nyújtja 
az IBRD, hosszú távú hitelei az infrastrukturális fejlesztések, beruházások tőkeigényét elégíti 
ki.

A magánszektor számára az IFC (International Finance Corporation) nyújt kedvezményes 
kölcsönöket.

A 80-as években a szerkezetátalakítási hitelezés jelentette az IBRD működésének súlypontját, 
ami kétségtelenül előnyös hatásokkal járt. De mivel intézményfejlesztési funkciója 
korlátozott, a magánszektor fejlesztésében vállalt szerepe nem jelentős, és tevékenységének 
hatékonysága sem mondható túl magasnak, ezért a Világbank működése sem tekinthető 
egyértelműen sikeresnek. A fenntartható fejlődés kritériumainak figyelmen kívül hagyása 
állandó problémaforrás a jövőbe tekintve. A világbanki hitelekből végrehajtott modernizáció 
tulajdonképpeni nyertesei azok a multinacionális cégek, akik az olcsó munkaerőért a 
fejlődő országokban kívánnak befektetni. Az már egyenes következmény, hogy a fejlődő 
országok eladósodnak, adósságszolgálatuk terheit alig bírják el, de mivel a hitelképességük 
csapdájában vergődnek, és félnek a működőtöke tovább vándorlásától, ezért vállalják az 
eladósodást és a kiszolgáltatottságot. A gyarmatosítás ezen formáját persze az említett 
nemzetközi pénzintézetek nem ismerik el.

A global governance gondolatkörében a teljes adósság-elengedés lenne az első, de nem 
elégséges lépés a fejlődő országok gazdaságának megsegítéséhez.
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Baker-terv (1985): ez a legeladósodottabb országok számára jelentett volna 
igen jelentős hitellehetőséget. Ezen országok a hitelt az ország gazdasági 
átalakítására, strukturális reformok megvalósítására használhatták volna fel. A 
bankok azonban nem hittek ezen megoldás sikerességében. 

Brady-terv (1989):  

Adjanak lehetőséget az adósságok újratárgyalására

IMF és Világbank biztosítson új kölcsönforrásokat az adósságcsökkentő 
országok számára, ösztönözzék a tőke beáramoltatását és a kiáramló tőke 
visszaáramoltatását; és e két szervezet kezdje meg a hitelek folyósítását

Baker-tervet ki kell egészíteni, és szorgalmazni kell új hitelek nyújtását

A Brady-terv a súlyosan eladósodott, közepes jövedelmű országok 
adósságkezelését célozta. Ebben az akcióban 13 ország vett részt, ami az 
adósságuk egyharmaddal történő mérséklését jelentette. 

A G8-ak már 2005-ben megegyeztek, elengedik a világ 18 legszegényebb 
országának a Nemzetközi Valutaalappal (IMF), a Világbankkal és az 
Afrikai Fejlesztési Bankkal szemben fennálló államadósságát. A 14 afrikai 
és 4 latin-amerikai országot érintő, több szakaszban végrehajtandó leírás 
értéke több mint 40 milliárd dollár.

Azonban az adósság-elengedés tényleg csak az első lépés lenne, és talán fontosabb is 
a gazdasági fejlődés szempontjából a fejlődő országokból származó agrártermékek 
behozatalának megkönnyítése. Arra azonban James Shikwati82 kenyai közgazdász felhívja 
a figyelmet, hogy a fejlesztési segélyek nem biztos, hogy megfelelő mankót nyújtanak a 
szegény országoknak. Kína színre lépése és nyers tárgyalási módszerei világítottak rá, hogy 
a konkrét üzleti ajánlatok sokszor tisztességesebben járulnak hozzá a fejlődéshez, mint a 
segélyek. Shikwati szerint aki segélyt nyújt, az valamilyen módon a saját érdekeit nézi először, 
és nem a célországét. Óriási a korrupció, és az társadalmak maradnak szegények, annak 
ellenére, hogy a politikusok gazdagszanak. Ha a fejlett országok megnyitnák piacaikat a 
fejlődők termékei előtt, és nem sújtanák őket igazságtalan vámokkal, akkor lenne lehetőség 
rá, hogy készterméket is exportáljanak, és ne csupán nyersanyagforrásul szolgálják a gazdag 
országokat. 

Mindazonáltal elmondható, hogy az IMF és a Világbank is céljaiban legalábbis megtestesíti 
azokat a pénzügyi intézményeket, amelyek keretet adhatnak a nemzetközi összefogáshoz, 
a pénzügyi stabilizációhoz és a fejlesztés-orientált hitelnyújtáshoz, bár működésük számos 
ponton kritizálható.

82  Forrás: Frankfurte Allgemeine Zeitung, Entwicklungspolitik „Wer Afrika helfen will, darf kein Geld geben“, 
2007.04.04.
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5.1.1. A pénzügyi stabilitás záloga: a dollár mint kulcsvaluta aktuális helyzete

A nemzetközi pénzforgalomban használt fizetőeszközökként a széles körben elfogadott 
kulcsvalutákat használják. Az arany szerepének visszaszorulása után a II. világháborút 
követően globálisan a dollár töltötte be ezt a szerepet. Értékállósága és aranyra való 
beválthatósága jelentette a biztos pozíciót a hetvenes évek elejéig. A kulcsvalutával szemben 
támasztott követelményeknek amúgy is nehezen tudott volna megfelelni más fizetőeszköz. 
Az értékállóságon kívül más egyéb feltételeknek is meg kell felelnie a kulcsvalutának, ezek 
a következők:

1. A kulcsvalutát kibocsátó államnak jelentős súllyal kell bírnia a világgazdaságban, 
illetve a nemzetközi áru és szolgáltatásforgalomban.

2. Lényeges feltétel, hogy monetáris központ működjék a kulcsvaluta országában, 
olyan kapacitású devizapiac, ahol több tőkeerős pénzintézet működik, amely részt 
vesz a kölcsöntőkék nemzetközi vérkeringésében, ahol más országok bankjai fiókot, 
leánybankot vagy képviseletet tartanak fenn.

3. A kulcsvalutájú ország fizetési mérlegének bizonyos fokú passzívuma szükséges 
ahhoz, hogy e valutát a devizakülföldiek tartalékolhassák. A kulcsvalutájú ország 
emiatt könnyedén visszaélhet valutája vezető szerepével, fizetésimérleg-hiánya 
meghaladhatja a kulcsvaluta iránti keresletet (amiként ez meg is történt az amerikai 
dollárral a 60-as években).

4. Követelmény a kulcsvaluta árfolyamának viszonylagos stabilitása is. Az árfolyamok 
lebegtetésének elterjedése óta ez azonban egyetlen konvertibilis valuta esetében sem 
érvényesül.

Az európai integrációs folyamatok eredményeként létrehozott közös pénz, az euró a 
dollárnak konkurenciát jelent-nyilván főleg Európában. Az aktuális világgazdasági 
folyamatok figyelmeztetőleg hathatnak a devizatartalékaikat féltők számára. Az Egyesült 
Államok pénzügyi és külkereskedelmi hiányát ugyanis hosszabb távon nem lehet tartani83. 
A világ más régiói – beleértve Ázsiát, Európát és Afrikát is – finanszírozzák az amerikai 
hiányt, és ezzel az amerikaiak túlfogyasztását. Ez jelenti egyrészt az importtöbbletet kiadási 
oldalon, és az értékpapírokba fektetett pénzeket a bevételi oldalon. Európai, Japán és Kínai 
befektetők attól tartanak, hogy a dollár a többi valutával szemben elkezd veszíteni értékéből, 
és így követeléseik elértéktelenedhetnek. 

Tartalékeszközként is csökkent a dollár szerepe, míg a 70.es években még 70-80% körül volt, 
ma már csak 50-60%, míg a Yen csupán 2-3%-ot tesz ki. A legutóbbi időszakban paradox 
módon az olajexportáló országok léptek elő az amerikai hiány finanszírozójaként, mivel 
a magas kőolajárakból származó bevételek elhelyezésére az USA az emelkedő irányadó 
kamatlábával vonzó befektetési célpont. Az Egyesült Államok Iránnal szembeni akcióinak 
egyik motivációja lehet az is, hogy Irán kezdeményezte a dollár helyett az euró-alapú 
elszámolást. A világ más régióiban is változhat a dollár vezető szerepe, Dél-Amerikában 

83  Forrás: Farkas Péter (2007): Gyengül a dollár világpénzszerepe VKI Kommentárok 144.
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Argentína, Brazília és Venezuela már egyeztet a saját valuták elszámolóegységként való 
felhasználásáról, vagy egy mesterséges latin-amerikai pénz felhasználásáról.

21. ábra Dollár/Euró árfolyam (1999-2007)

5.2. A G8-ak csoportja mint a világ legfejlettebb országai

1975-ben Giscard d’Estaing francia miniszterelnök és Helmut Schmidt német szövetségi 
kancellár hívta életre a legelső világgazdasági csúcsot. Eleinte még csak a 7 legfejlettebb 
ország – Egyesült Államok, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, 
Kanada és Japán – volt tagja a meghívottaknak. 1998-ban Oroszország is csatlakozott. 

A G8-ak egy informális szervezet, melyben a vezetők a világgazdaság, világpolitika 
legaktuálisabb kérdéseiről döntenek, illetve cselekvési határozatokat hoznak. A civil 
mozgalmak közül nagyon sokan a globalizáció káros hatásaiért felelős egyik csoportként 
tartják számon őket, így minden tanácskozást heves tüntetéssel kísérik. A disszertáció 
lezárását követően kezdődik idén az aktuális G8-csúcs Németországban, melynek legfőbb 
témái minden bizonnyal a klímaváltozás és Afrika helyzete lesznek.

5.3. A WTO (Kereskedelmi Világszervezet )

A Kereskedelmi Világszervezet céljai

A Kereskedelmi Világszervezet (World Trade Organization, WTO) az egyetlen olyan 
nemzetközi gazdasági szakosított intézmény, amely a nemzetek közötti kereskedelem 
szabályaival foglalkozik. Tevékenysége az e szabályokat tartalmazó nemzetközi kereskedelmi 
egyezmények kidolgozására, betarttatására és ellenőrzésére, a keletkezett viták rendezésére 
irányul. Noha országok kormányai írják alá ezeket a szerződéseket, mégis a fő cél a termékek 
és szolgáltatások előállítói, az exportőrök és importőrök tevékenységének elősegítése.
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Az utolsó GATT fordulón, az Uruguay-forduló tárgyalásain, 1995. január 1-jével jött létre, 
székhelye Genf. Mára már 157 tagországa van, azaz a legtöbb állam csatlakozott már a 
WTO-hoz.

22. ábra A WTO tagállamai84

A WTO tevékenységének három célja van:

1. Elősegíteni a nemzetközi szabad kereskedelmet nemkívánatos mellékhatások nélkül. 
Ennek lényege a nemzetközi áruk és szolgáltatások szabad áramlása útjában álló akadályok 
elhárítása. Az is fontos, hogy a kormányok, a termelők, az exportőrök és az importőrök 
tisztában legyenek a nemzetközi szabályokkal és betartsák azokat. Az ilyen szabályoknak 
világosaknak, betarthatónak és átláthatónak kell lenniük.

2. A nemzetközi kereskedelmi tárgyalások lefolytatása. A nemzetközi kereskedelem sem 
mentes eltérő szabályértelmezésektől, időnként a kereskedelmi „háborúktól”. A WTO 
feladata éppen ezek megelőzése illetve rendezése.

3. A nemzetközi kereskedelmi viták rendezése. A kereskedelmi kapcsolatokban eltérő érdekek 
érvényesülnek. Még nagyon világosra „szabott” kereskedelmi egyezmények értelmezése is 
lehet eltérő a felek álláspontjától függően. E különbségek legharmonikusabb elsimításának 
módja egy semleges, szakszerű eljárás választása, szilárd nemzetközi jogi alapelveken. Ezt 
biztosítja a WTO vitarendezési mechanizmusa.

A Kereskedelmi Világszervezet tagállamainak többségét, mintegy háromnegyedét 
fejlődő országok teszik ki. Az átalakuló közép-és kelet-európai országokkal együtt e két 
ország csoport szerepe jelentősen nő az elkövetkező években, ahogy a WTO szervezeti 
tevékenysége is kiteljesedik. Ezért is van az, hogy különös figyelmet szentel a szervezet e 
két országcsoport különleges igényeinek, problémáinak. Egy sor programot szerveznek 
annak érdekében, hogy kormánytisztviselők és tárgyalók megértsék, pontosan alkalmazzák 
a WTO mechanizmusait.

84  Forrás: http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/org6_map_e.htm
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A tagországok exportérdekeinek elősegítésére hozták létre még 1964-ben, a GATT idején a 
Nemzetközi Kereskedelmi Központot (International Trade Centre), amelyet ma a WTO és az 
ENSZ — az ő nevében az UNCTAD — közösen tart fenn és irányít. A központ tanácsokkal 
segíti a fejlődő és átalakuló országokat exportösztönző programjaik kialakításában, 
behozatali technikák és stratégiák kidolgozásában.

A WTO egyik nagyon fontos mandátuma arra vonatkozik, hogy a globális nemzetközi 
szakosított pénzügyi intézményekkel, jelesül az IMF-fel és a Világbankkal alakítsa ki 
együttműködési mechanizmusát a zökkenőmentes nemzetközi hatás érdekében. (A 
világgazdaságtan elméletével foglalkozó szakirodalom e három intézményt hívja az ún. 
Szentháromságnak) A Marrakesh-ben (Marokkó) megtartott miniszteri értekezlet kifejezetten 
előírja e szervezetek számára a globális gazdaságpolitika erőteljesebb koherenciáját. 
Elismerték, hogy a globális gazdaságpolitika különböző területei – fejlesztési, monetáris és 
kereskedelmi – kapcsolódnak egymáshoz és egymással és ezért a WTO számára alapvetően 
fontos a két másik intézménnyel tisztáznia szakmai, közgazdaság-elméleti kapcsolatait. Az 
alapítók tudatosították a tagállamokban a nemzetközi kereskedelmi liberalizáció pozitív 
ráhatását a globális pénzügyi és fejlesztési kapcsolatokra. 

A Kereskedelmi Világszervezet elvárja tagjaitól, hogy a nemzetközi kereskedelmet 
érintő nemzeti intézkedéseikről haladéktalanul értesítsék. A tagállamoknak bejelentési 
kötelezettsége van tehát. Ide tartoznak a kereskedelmi eljárást módosító szabályok, 
dömpingellenes jogszabályok, a kereskedelmet befolyásoló új technikai paraméterek, a 
szolgáltatások nemzetközi kereskedelmét érintő rendelkezések, szellemi szabadalmi jogok 
változása és hasonlóak.

Nemcsak a szervezet értesítése, hanem a tagállamok nyilatkozatai is fontosak arról, hogy 
más tagállamtársaik által végrehajtott kereskedelempolitikai változások mennyire érintik 
az ő nemzeti kereskedelempolitikájukat. 1996 júliusa óta a szervezet több információt 
már a nemzetközi internet-hálózaton is rendelkezésre bocsát, természetesen a tagállamok 
beleegyezésével. A kereskedelempolitikai szemléket (trade policy review) és a vitarendezési 
bizottság (dispute settlement) jelentéseit közvetlenül a lezárás után nyilvánosságra hozzák, 
éppen gyakorlati jelentőségük miatt. Másokat hat hónapos időszak után tesznek csak 
elérhetővé. 

A Kereskedelmi Világszervezet a rendezett vitás esetek számát tekintve jelentős haladást 
ért el. Létrejötte óta több mint 35085 esetet rendezett, a legtöbbet az Egyesült Államok 
kezdeményezte (88). Az Európai Unió által hozott vitás esetek száma 76 volt a ezidáig. Az 
Egyesült Államok 97 esetben volt alperes, az Európai Unió 57 esetben. Ebből már az is 
következik, hogy a két gazdasági hatalom egymással is meglehetősen sok kereskedelmi vitát 
kezdeményezett. A fejlődő országok is sok ügyet hoztak a WTO elé, egymással szembeni, 
illetve fejlett ipari országokkal kapcsolatos vitájuk rendezése érdekében. A megoldás 
többnyire arbitrázs nélkül jött létre. Amikor a Kereskedelmi Világszervezet határozatot 
hozott a vitás kérdés rendezésére, eddig még nem akadt egyetlen kormány sem, amely azt 
ne hajtotta volna végre.

85  Forrás: www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm
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Az érdekes tanulság eddig az (hogy több ország megítélése szerint is) a Kereskedelmi 
Világszervezet nem túl gyengének, hanem nagyon is határozottnak bizonyult. Ez felbátorította 
a tagországokat olyan kereskedelempolitikai pozíciók kiharcolására a WTO által, amelyeket 
nemzeti eszközökkel meg sem próbálhattak volna. A Kereskedelmi Világszervezet 
szabályozásának igazi próbája azonban az, amikor a nemzetközi kereskedelem terén e 
szabályok úgy szorítják vissza a protekcionizmust, hogy egyúttal nem indítanak el hazai vagy 
nemzetközi romboló folyamatokat.

Sikeresség

Nyilvánvaló, hogy a WTO a nemzetközi kereskedelem útjában álló akadályok lebontásáért 
mindent megtesz. Szabályai, rendeletei arra kötelezi tagjait, hogy egymással szemben ne 
tegyenek megkülönböztetéseket, és csak egyedi esetekben folyamodjanak a vámok átmeneti 
emeléséhez. Azonban nem szabad elmennünk szótlanul amellett sem, hogy az előnyök 
megoszlása nem egyenlő a szegény és a gazdag országok között. Ezt bizonyítja, hogy a 
tárgyalásokat (Seattle, Genf, Doha, Cancún) sokszor kísérik civil szervezetek tüntetései, ahol 
a résztvevők felhívják a figyelmet a rendszer igazságtalanságaira. Felmerülhet a kérdés, hogy 
lehetséges-e a szervezetből való kimaradás (azaz a globalizáció elleni harc). Azt látjuk, hogy 
a szegény országok növekedésének egyik záloga az exportvezérelt gazdaság. Ez azonban a 
szervezetbe „hajtja” a szegény országokat, mert különben kimaradnak az egyre növekvő 
világkereskedelemből.

A Kereskedelmi Világszervezet az emberi jogokat, a munkaügyi előírásokat régóta 
kereskedelmet gátló korlátozásnak tekintette. Ez a fő oka annak, hogy a WTO eddig 
viszonylag sikeresen és könnyedén bújt ki az emberjogi, szociális és környezetvédelmi 
szabályozások betartása alól. Amúgy is elég nehéz felettes szerv nélkül bármilyen jogi 
kontrollt foganatosítani a WTO-val szemben. A dohai forduló kudarca is mutatja, hogy 
abban az esetben, ha van egy integrált csoport – ez esetben a G20-ak – akkor a nagyhatalmak 
piacliberalizáló törekvései is csődöt mondhatnak.

Kína és az Európai Unió textilkereskedelemmel kapcsolatos vitáját egy esettanulmányban 
dolgoztam fel, ezt a terjedelembéli korlátok miatt az internetről lehet elérni.

(lásd titanic.nyme.hu/~czta/dokumentumok/textilvita.docx ).
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6. ÖSSZEGZÉS

A XX. század végén és a XXI. század kezdetekor új világrend (vagy rendetlenség) kialakulását 
tapasztalhatjuk. Ennek a folyamatnak a sok lényeges összetevője közül a globalizálódást 
emeltem ki, mint a világgazdaság manapság legjellemzőbb irányvonalát.

A globalizáció különböző aspektusait a fejlődő és a fejlett országok szemszögéből vizsgálni 
alapvető kutatási terület és szellemi kihívás. A globalizációt folyamatának legfőbb szereplői 
már nem nemzetállamok, hanem transznacionális társaságok, amelyek működésének káros 
hatásait a probléma szintjén – azaz globális szinten kell kezelni. A problémák megoldására 
létrejött szervezetek küldetése és működése nem mindig egyértelműen vág egybe, hanem 
a nagyhatalmak érdekeit tükrözik inkább. Melyek ezek a nagyhatalmak és intézmények? 
Ismerjük-e a világgazdaság és a világpolitika ezen irányító szervezeteit? Ezekre a kérdésekre 
próbáltam válaszolni, és talán a szokásostól egy kicsit eltérő aspektusból megközelíteni az 
intézmények működését.

A global governance kialakításának igényét a XXI. század egyik legfőbb globális 
problémakezelő és megoldó törekvéseként próbálom meg bemutatni. A világkormányzás 
kialakulásának története a XIX. század elejére tekint vissza. Az akkor még Európa központú 
történelemben akkor alakult ki először a közös irányítás nemzetközi igénye. Ekkor azonban 
még a feudális értékek mentén az uralkodók hatalmának megőrzése céljából hozták létre 
a Szent Szövetséget, amely nem lehetett tartós a korban jelentkező forradalmak sorozata 
miatt. Az első világháború után létrehozott Népszövetség már egy egyetemes világrendszer 
kialakítását tűzi ki célul, de revanspolitika és az alapelvek gyakori megsértése miatt nem tudta 
alapvető céljait megvalósítani, így ez a próbálkozás is kudarcra volt ítélve. A Népszövetség 
utódszervezeteként hozták létre az ENSZ-t, amely máig is a világ legegyetemesebb irányító 
szerve.

Az ENSZ, de már a Népszövetség megalakításában is a legjelentősebb szerepet az Amerikai 
Egyesült Államok játszotta, ami a növekvő gazdasági és katonai ereje folytán érthető is. 
Azonban ez az amerikai befolyás a világgazdasági folyamatokban nem egyértelműen hozott 
megoldást az eddig felmerült problémákra. A globalizáció egyik legfőbb haszonélvezőjeként 
az Egyesült Államok ugyanis az egyenlőtlenségek fenntartása érdekében igyekszik 
befolyásolni a világgazdaság és a világpolitika alakulását, még akkor is, ha nyilatkozataiban 
a demokrácia és az egyenlőség lelkes híveként mutatkozik.

A global governance-nek kettős jelentése abból adódik, hogy fogalomként vagy szervezetként 
gondolunk rá. Jelent egyszer egy strukturált szervezetet, másszor egy törekvési irányzatot.

A global governance mint szervezet egy nemzetek feletti együttműködést jelent, mint 
fogalom jelenti a világ irányíthatóságának lehetőségét, a káros folyamatok megelőzését 
és/vagy helyes irányba terelését, valamint a gazdasági biztonságon alapuló világgazdasági 
rendszer támogatását.
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Az egykori német kancellár, Willy Brandt ötlete alapján hozták létre a Globale Governance 
Bizottságot, amely céljaként a nemzetközi összefogás és kompromisszumok által egy békésebb 
és mindenki által lakható világ kialakításához megteremtendő feltételeket kutatta.

Feladatukként tűzték ki olyan javaslatok kidolgozását, amelyek a hidegháború utáni 
gazdasági és biztonsági együttműködést kiszélesíthetik és népszerűsíthetik. A Global 
Governance Bizottság működéséhez számos nemzetközi szervezet nyújt segítséget. Kutatási 
területéhez mind, mind olyan problémák tartoznak, amelyek a globalizáció jelenségével 
függnek össze.

Kiemelt kutatási területük a világ biztonsági kérdéseinek vizsgálata. Idetartozik a fizikai 
biztonság, a pszichológiai biztonság, a nemek biztonsága a szociális biztonság, a gazdasági 
biztonság, a politikai biztonság, a kulturális és kommunikációs biztonság, a nemzeti és 
nemzetközi biztonság és a környezet biztonsága. Ezen biztonsági dimenziók a fenntartható 
fejlődést alapozhatják meg, vagy hiányuk azt akadályozhatja meg. 

A globale governance foglalkozik az ENSZ reformjával, működési területeinek kutatásával 
is. Az ENSZ hatékonyabbá tételében a legtöbb tagállam érdekelt, és időszerűvé vált 
intézményrendszerének megreformálása is. A bipoláris világrend megszűnésével egy 
hatalmi vákuum keletkezett, ami egy destabilizáló jelenség a mai világban, s ezt az 
államoknak közösen kell kezelniük. Ebben a kezelési folyamatban vezető szerepet kell kapnia 
a nemzetekfelettiség alapelvén működő ENSZ-nek, amelynek működését az új kívánalmak 
szerint kell hatékonyabbá tenni. 

A világgazdaság irányító intézményei – a WTO, a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap 
– szerepét vizsgálva nem egyértelmű a global governance véleménye a szerepük jótékony, 
illetve káros hatásairól. Abban szinte globális egyetértés született, hogy szükség van 
koordináló intézményekre, de a működésük és szerepkörük körül már több probléma is 
felmerül. A globalizáció káros hatásaiban ezeknek a szervezeteknek jelentős szerepük 
van, de az kétségtelen, hogy jelentős forrásokat és eszközöket juttattak számos országnak, 
megelőzvén a válságok kialakulását vagy kiszélesedését.

A global governance szerepe a káros hatások felkutatása, és ezen hatások orvoslására 
ajánlások kidolgozása. A fejlett és fejlődő világ közti egyenlőtlenségek kialakulását 
befolyásoló folyamatok felismerését és az átgondolt mérlegelés utáni vélemény kialakítását 
majd a megfelelő döntési szervhez való továbbítását jelölhetjük meg működési céljaként.

Elmondható tehát, hogy a global governace tevékenysége, alapelveinek érvényre jutása 
segítheti a világ irányítási szerveinek munkáját, feltárhat új kapcsolatokat és összefüggéseket 
a globális rendszer működésében. Példaként szolgál a nemzetközi szervezetek számára, mint 
követendő törekvés a jobb jövő és a fenntartható növekedés elérésének harcosaként.
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