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Lehman Brothers– mára már történelem, a pénzügyi rendszer dominószerű összeomlása, 2008

„A világ, különösen a pénzügyi piacok világa

már soha nem lesz olyan, mint a válság előtt volt; a 
világgazdaság és a pénzügyi szektor sem úgy épül
újra, ahogy azt korábban megszoktuk. Ebben az 
esetben a könyv egy letűnt korszak látlelete lesz, de 
e látlelet tanulságai a jövő építésére vonatkozóan 
iránymutatással szolgálhatnak.” (Gál, 2010, p. 24.)



Pénzügyi globalizáció – Financializáció



Pénzügyi globalizáció
A nemzeti pénzügyi piacok globális integrálódása, a piacok határokon átnyúló térbeli, valamint 
mélységbeli kiterjedése, amelyet a bővülő nemzetközi tőkeáramlás és piaci liberalizáció 
jellemez. A nemzetgazdaságok között fennálló pénzügyi kapcsolatok – és az azzal együtt járó 
kölcsönös függőség – is egyre szorosabbá válik. 

1. 1870 – 1914 First Financial Globalization (Gold Standard, free trade, FDI, capital flows generally 
followed the trade flows)

2. 1970s –1999 Second Financial Globalization (Result of Oil shock and Break-up of the Bretton
Woods system, re- integration of CEE)

3. 1999 – 2008 Third Financial Globalization (emerging coutries, financialization, 
securitization)

4. 2008- World of uncertainties: indebted economies, offshore wealth concentration



Amerikai adósság (belső, külső) a GDP %-ában

http://www.usdebtclock.org

http://www.usdebtclock.org/


A GDP arányos államadósságok és a fenntarthatatlan 
fogyasztás földrajzi koncentrációi, 2009/2010

Fejlett gazdaságok adósságválsága vs. 80-as évek 

adósságválsága (fejlődő országok)
1. A pénzügyi válságok (állami bankmentés, gazdaságélénkítés, 

drágább hitelek) következménye (egy-másfél éves késéssel 

követik a pénzügyi-gazdasági válságokat).

2. Kelet-Közép-Európa minkét korszakban sérülékeny, eladósodott!



A globális pénzügyi piacok mérete: aggregált
eszközállomány

A pénzügyi eszközállomány globális GDP 3,5-szerese, 3,1-szerese 

(2007, 2011)
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• 1.9% éves 
növekedés 2007 
óta, a korábbi 8% 
helyett.

• A pénzügyi 
mélység 
(eszköz/GDP) 43%-
al csökkent 2007 
óta,

• De megnőtt az 
államadósságok 
volumene
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Egyenlőtlen eloszlás:

A globális pénzügyi eszközállomány földrajzi megoszlása
és a pénzügyi piacok mélysége, 2003, 2007 (Gál, 2010)



De-globalizáció? Nemzetközi tőkeáramlás
a globális GDP arányában, 1980-2015



Financializáció (definíciók)

A globalizáció egy aspketusa, ill. fő csatornája, pénzügyi 
globalizáció új korszaka, amivel leírható az elmúlt 2 évtized

• Zygmund Bauman (1998): a globalizáció a pénzügyi piacok működési
logikájának kiterjesztését jelenti az élet minden területére (ipari vs. 
pénzügyi kapitalizmus)

• Epstein (2005) – „ A financializáció a pénzügyi piaci szempontok és piacok, 
pénzügyi aktorok és pénzügyi intézmények növekvő szerepét jelenti a hazai 
és nemzetközi gazdaságokban.”

• Stockhammer (2004): a pénzügyi szektor szerepének megnövekedése a 
reálszféra rovására

• Kripner (2005) – „A financializáció a tőkeakkumuláció új módja, amelyben a 
profit elsődlegesen a pénzügyi csatornákon és nem a kereskedelem és a 
árutermelés csatornáin keresztül keletkezik”

• Lapavitsas (2009) - “A financializációt a kapitalizmus rendszerszerű 
transzformációjának tekinti…”



Financializáció
• Aalbers, 2014: A financializáció kiépülése nemcsak a pénzügyi szektort formálta át, 

de a vállalati szektor mellett az állam és a háztartások strukturális átalakulásához
is hozzájárult. 

• Engelen, 2008, Pike–Pollard, 2010: A neoliberalizmus megjelenési formája: 
pénzügyi érdekek, az ezt megtestesítő intézmények és szereplők hatalmi
pozícióinak erősödésével jellemzi a folyamatot.

• A megnövekedett tőkemobilitás következménye, ami hozzájárult a 
fejlődő/feltörekvő piacok és intézményeik fejlődéséhez! 

• A  pénzügyi piacok szerepe kiemelt és privilegizált:
– A pénzügyi eszközökbe fektetett megtakarítások a magasabb hozamuk,  

gyorsabb megtérülésük

– A financializáció negatívan hatott reálszektorok beruházásaira is (elszívó 
hatás).

– A financializáció jelentősen megnövelte a jövedelemegyenlőtlenségeket is: 
jövedelemátcsoportosítás zajott le a profit és a bérjövedelmek között! 
(termelékenység növekedése folyamatos de ezt nem követett a bérek
növekedése)

– A hagyományos megtakarításokból finanszírozott fogyasztás helyére az
adósságból és az eszközár-inflációból finanszírozott fogyasztás lépett.



A nemzetközi pénzügyi szektor növekedése és annak üteme 

elszakadt a reálgazdaság növekedésétől
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A napi devizapiaci forgalom és az export aránya



A nemzetközi pénzügyi szektor növekedése és annak 
üteme elszakadt a reálgazdaság növekedésétől

Increasing gap between the daily FX turnover and daily 
export   Növekvő szakadék a napi devizapiaci forgalom és a 

világkereskedelmi forgalom között
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Market price

Profit rate



A nem pénzügyi vállalatok 
hitelállománya a teljes kötelezettségeken 
belül (1980-2008), %

A háztartások pénzügyi 
kötelezettségei a bruttó jövedelmük 
arányában (1980-2008), %

A háztartások (USA) jövedelemstruktúrájában a 
pénzügyi szektorból származó jövedelmek 
aránya az 1950-1970-es években 10% körül 
stagnált, addig az 1990-es évek elejére elérte a 
40%-ot 

Financializációs trend: Vállalati szektortól való 
elfordulás vs. a  lakossági hitelezés (eladósodás) 

növelésével



Jövdelemátcsoportosítás: 

Tőkejövedelmek aránya a munkajövedelmekhez viszonyítva

az Egyesült Államok nemzeti jövedelmében

Munkajövedelmek

(Mrd USD)

Tőkejövedelmek

(Mrd USD)

Tőkejövedelem/munkajövedelem

(%)

Pénzügyi/

nem

pénzügyi

profit (%)

1973 662 275 41,5 20,1

1979 1261 570 45,2 19,7

1989 2650 1143 43,1 26,2

2000 5009 2100 41,9 39,3

2007 6797 3553 51,8 44,6

Forrás: Economic Report of the President, 2012, B-28., B-92. táblázat http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/ERP-2012/content-detail.html

• Keresleti rést (a jövedelem és a fogyasztás közötti rés) 2008-ig áthidalta a 
financializáció. 

• Válság: már nem hajlandó finanszírozni a hitel és eszközárbuborékokat, 
ugyanakkor a teljes gazdasági/társadalmi rendszerre hatalmas terheket rak a 
financializáció:

• magánszektorbeli és szuverén adósságállomány, 
• a hitelezés drasztikus visszaesése
• keresleti rés további növekedése és jövedelmekülönbségek tartóssá váltak

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/ERP-2012/content-detail.html


USA vagyoni egyenlőtlenségek
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A kisbefektetői amerikai álom vége: 
vagyoni/befektetési struktúrák átalakulása az 

USA-ban a jövedelemkategóriák felső 0,01% és 
az alsó 90%-ban



Global wealth inequalities
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• New Oxfam report says half of global wealth held by the 1% (2015).

• Richest 8 people as wealthy as half of world's population, says Oxfam (2017).

• https://www.youtube.com/watch?v=uWSxzjyMNpU

The number of people whose 

wealth is equal to that of the 

poorest half of the world’s 

population since 2010

2016   8

2015 62

2014 80

2013 92

2012 159

2011 177

2010 388

(Forbes)

https://www.youtube.com/watch?v=uWSxzjyMNpU


A magánvagyon-koncentrációk globális eloszlása



Az offshore központokba „menekülő” pénz küldő országai, 1990-
2010, 

Offshore vagyonok: 21 billió USD (2010), 35 billió  USD (2015)
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A mostani válság (világgazdasági)-rendszerválság!

• Filozófiai síkon: nemcsak az emberek, 
hanem maga a kapitalista rendszer is 
tehetetlenné vált a piac 
sokkhatásaival szemben.

• Hasonlat: olyan varázsló, aki elveszti a 
kontrollt azon erők felett, melyeket 
felszabadított a varázslat által.

• A vagyonok torzulásokkal járó 
gyors átcsoportosítása a 
többségi társadalom felől a 
szűkebb vagyonos kisebbség 
irányába! (bizalomvesztés, 
információhiány, befektetői 
pánik). 

• Térbeli átcsoportosítás 
(vesztesek: fejlett országok és 
az eladósodott feltörekvő 
piacok) 



Válságmagyarázatok – jövőbeli trendek

• Marx szerint a globalizáció, az elszabaduló pénzügyi kapitalizmus, a jövedelmeknek és 
a vagyonnak munkától való eltávolodása a kapitalizmus önpusztulásához vezethet. 

• A vágyak és a lehetőségek egyenlőtlensége a fogyasztás terén fenntarthatatlan eladósodáshoz 
vezet 

• Az ellenőrzés nélküli kapitalizmus a túltermeléshez, jövedelem egyenlőtlenségekhez, 
alulfogyasztáshoz, s pénzügyi válságokhoz vezethet, amit a pénzügyi eszközár-
buborékok jeleznek. 

Jövőterndek. NIC 2035 forecast

1. NO GROWTH, BEZÁRKÓZÓ, PROTEKCIONISTA VILÁG: globális termelési láncok 
szétszakadása. Back-shoring (vállalatok visszatelepülése)

2. NÖVEKVŐ JÖVEDELEMEGYENLŐTLENSÉGEK (középosztály hanyatlik,populizmus)

3. ELÖREGEDÉS: nyugdíjasok finanszírozása, növekvő adósság, alacsony hozamok 

4. KLÍMAVÁLTOZÁS, ÉLELMISZERHIÁNY, MIGRÁCIÓ, JÁRVÁNYOK

5. ROBOTIZÁCIÓ: térben átszervezi az értékláncokat, olcsó bér faktor leértékelődik, 
backshoring, középosztályok elszegényedése (20:80 társadalma)

6. USA HEGEMÓNIA VÉGE: multipoláris világ, regionális hatalmak 

7. EU HANYATLÁSA: nincs növekedés, hanyatló export

8. NYERSANYAG TERMELŐK VERGŐDÉSE: Oroszország, Közel-Kelet, Latin-Amerika

9. KÍNA: közepes jövedelmi csapda   ÉS KELET-KÖZÉP-EURÓPA???



1998-2008 közötti évtized második legjobb hozamot hozó 
befektetése a „matrac alatt tartott pénz!”

Lsd. magyar magányugdíjpénzári reálhozamok!





Occupy the Wall street & the City of London



Köszönöm a figyelmet!


