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1989-t�l 2001-ig 
A globális világgazdaság

kezdete és „klasszikus kora”
1. K+F   -
kommunikációs 
technológiai 
fejl�dés, 

2. Transznacionális 
vállalatok

3. Monetáris világ 
– a nemzetközi 
pénzügyi 
folyamatok 
domináns jellege



Globális világpiac
átalakuló gazdasági fogalmak

�Mit jelent az a kifejezés, hogy 
nemzetgazdaság?

�Mit jelent a nemzetgazdasági szuverenitás?
�A földrajzi határ a nemzetgazdaság tényleges 

határa? 
�A belföld és külföld, a nemzeti és nemzetközi 

fogalmak gazdasági értelemben 
elválaszthatóak még egymástól?



Gazdasági törvények alapján m�köd�
társadalom és gazdaság?

Fukuyama – „The End of History”
New world order – Új világrend?
1993 – Clinton-doktrína – bármilyen politikai célt 

gazdasági úton a legegyszer�bb elérni!

„Mi demokráciát akartunk, de amit megkaptunk 
az a részvénypiac!”

lengyel graffiti



2001. szeptember 11. 
Az új világpolitikai (világgazdasági?) 

korszak kezdete
Az USA területileg sebezhet�!

A megel�z� csapás elve!

A terrorizmus elleni 
világméret� harc!

2001. november – Az 
afganisztáni katonai 
„jelenlét” kezdete

2003. március – Az iraki 
katonai „jelenlét” kezdete



Az USA - világ legnagyobb
katonai hatalma

• 2008-ban a világ összes katonai kiadásának 
48%-a (711 milliárd USD) jut az USA-ra!

• 2008-ban a 711 milliárd USD 27%-a (195 
milliárd USD) az afganisztáni és az iraki 
katonai jelenlét közvetlen költsége!

• 2001-t�l 2008-ig az afganisztáni és az iraki 
katonai jelenlét összes költsége 805 milliárd 
USD!





A Föld jelenlegi klímaváltozására utaló megfigyelések

(UN - Intergovermental Panel on Climate Change)
A Föld 
átlagh�mérsékletének 
alakulása és változása 
1850-t�l 2000-ig –
több mint  1 Celsius fok

Az átlagos tengervízszint 
változása 1960-tól 2000-ig
5 cm-rel emelkedett

Az Északi-félteke hóval 
borított területének 
alakulása 1920-ban 37 
millió km2, 2000-ban 34 
millió km2



Nobel–békedíj – 2007. 10. 20.

Megosztott Béke Nobel Díjat kapott Al Gore, valamint 
az IPCC nev�, ENSZ mandátumú tudományos 
szervezet (Intergovernmental Panel on Climate
Change = Éghajlatváltozási Kormányközi Panel; 
alapítva: 1988)





UN IPCC jelentés hatása

Szemlélet-

formálás!!

HATÁRHOZ 

érkeztünk!!



Új típusú gazdasági 
gondolkozásmód

A CO2 
kibocsátásának 
drasztikus 
csökkentése a 
cél!

Új nemzetközi 
egyezmények 
szükségesek!



Veszélyben az Északi-sark 
jégtakarója



A környezeti szemléletváltás
- nemzetközi egyezmények

Nemzetközi egyezmények – a Kyotói 
jegyz�könyv (1997) jöv�je – a cél: 2012-re az 
1990-es szinthez képest 5,2%-kal kell 
csökkenteni az üvegházhatást okozó három 
legveszélyesebb gáz kibocsátását!

EU – a 2020-ra az 1990-es szinthez képest  az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-
kal kell csökkenteni!



A környezeti szemléletváltás
- transznacionális vállalatok

A TNC-ék társadalmi szerepvállalása – a 
környezet megóvását szolgáló vállalati 
politika

A TNC-ék környezetvédelmi K+F ráfordításai, 
környezetvédelmi pályázatai (kutatóknak és 
civilmozgalmaknak)

A környezet megóvása ún. „mainstream” lett a 
közgazdaságtudományban



A környezeti szemléletváltás
- egyének és civil mozgalmak

Környezettudatos életmód – a fejlett 
országokban

A fejlett országokban a fogyasztási szokások 
átalakulása némileg megkezd�dött!

Környezeti nevelés kiemelt pedagógai
szempont!



Gazdasági fejl�dés az ún.Kondratyev-ciklusok alapján



A k�olajra épül� világgazdaság 
– új világgazdasági korszak?



�Világgazdasági korszakváltás?
�Energiakorszak-váltás?
�A megújuló energiaforrások 

kutatása!
�2006-ban az USA kormánya 

mindössze 3 milliárd USD-ét költött 
az új energiaforrásokhoz kapcsolódó
K+F-re – ez az USA másfél napi 
katonai kiadásának felel meg!



A világ öt legnagyobb k�olajtermel�
országa – millió barrel/nap, 2006

1. Szaúd-Arábia 10,7

2. Oroszország 9,7

3. USA 8,4

4. Irán 4,1

5. Kína 3,8



A világ öt legnagyobb k�olajfogyasztó
országa – millió barrel/nap, 2006

1. USA 20,6

2. Kína 7,3

3. Japán 5,2

4. Oroszország 3,1

5. Németország 2,6



2007. február 11. 
Putyin Szaúd-Arábiában



2007. február 11. 
Putyin Szaúd-Arábiában



2007. 2007. 
november 23. november 23. 
A szaA szaúúdi di 
trtróónnöörröökköös s 
lláátogattogatáása a sa a 
Kremlben Kremlben 



A k�olaj ára - 2006. januártól 2008. augusztusig - 
USD/barrel
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2008. augusztus 25-én: 115 USD/barrel 



A k�olaj ára – USD/barrel
2008. októberét�l 2009. áprilisáig



A k�olajfogyasztás alakulása
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Szén-dioxid kibocsátás, 1960-tól 2002-ig, milliárd tonna
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A világ tíz legnagyobb
CO2 kibocsátó országa, 2002-ben

millió tonna % 
Világ 24355 100

1 USA 5834 24
2 Kína 3507 14
3 Oroszország 1431 6
4 India 1219 5
5 Japán 1202 5
6 Németország 850 3
7 Egyesült Királyság 543 2
8 Kanada 516 2
9 Koreai Közt. 445 2
10 Olaszország 432 2

A 10 ország összesen 15980 66



Megoldatlan világméret�
társadalmi kérdések

� „20 a 80-hoz” társadalom
�A világ 6,6 milliárd f� lakosából 1 milliárd 

a szegénységi szint alatt él
�A világ 6 leggazdagabb emberének 

összesített vagyona megegyezik a világ 50 
legszegényebb országának összes GNI 
értékével

� Világélelmezési válság – b�ség és hiány 
egyidej� jelenléte  





A 2008. év szeptemberét�l
- amerikai pénzpiaci válság



Globális pénzügyi válság

2008. év októbere – Az 
amerikai kormány 700 
milliárd, majd további 
200 milliárd USD 
érték� „ment�öve” az 
amerikai pénzügyi 
rendszernek.

Globális pénzügyi válság           Globális reálgazdasági válság

Globális bizalmi válság



2008. év szeptemberét�l 
globális pénzügyi  - gazdasági válság

A Dow Jones Ipari Átlagindex
2008. év áprilisától a 2009. év áprilisáig



Barack Obama (2009-t�l)
Az USA 44. elnöke

Az USA új geopolitikai 
stratégiája?

A fegyver�s er�k 
kivonása Afganisztánból 
és Irakból?

Az USA új alapokra 
helyezett világgazdasági 
és világpolitikai vezet�
szerepköre?



Bush terror elleni 
háborújának lezárása



Hillary Clinton –
az új külügyminiszter

„Smart
power”

Nem a 
fegyveres 
er�re épül�
világhatalom

Új külpolitikai 
szemlélet



Új külpolitika 
– a diplomáciára alapozva?



Új külpolitikai célok

• A Guantanamói fogolytábor és a CIA többi 
tengerentúli börtönének bezárása

• A Közel-Kelet – az izraeli-palesztin 
konfliktus – a diplomáciai rendezés 
lehet�ségei

• Irán – kiemelt szempont!
• Irak – csapatkivonás
• Afganisztán – új stratégia!



2009. április 2.
G20 - London



2009. április 2. – G20 - London

Fordulópont a világgazdaság helyreállításában

1,1 billió USD a 
világgazdaság 

ismételt növekedési 
pályára állítására

1. 750 milliárd USD az 
IMF-nek

2 . 250 milliárd USD a 
nemzetközi 

kereskedelem 
fellendítésére



2009. április 2. – G20 - London

Kétoldalú
megbeszélések 
sora: 

�orosz-amerikai

�kínai-amerikai

�orosz-német

�orosz-kínai

�francia-német

Ban Ki-mun, az ENSZ f�titkára 
1 billió USD támogatást kér a 
szegény országok számára –
err�l döntés nem született! 



Az IMF új szerepköre

�Az IMF-nek mint a világ legf�bb bankjának  a 
meger�sítése

�Az IMF-nek nyújtott 750 milliárd USD – az 
IMF-nek hitelkeretének megháromszorozása

�IMF pénzügyi monitoring rendszerének 
meger�sítése

�Hitelek nyújtása a fejlett országoknak is – a 
feltételes hitelpolitika átalakítása



A nemzetközi pénzügyi rendszer 
reformjának f�bb elemei

�Az új globális pénzügyi rendszerre vonatkozó
szabályok megalkotása

�Egy új globális tartalékvaluta megteremtése –
orosz és kínai javaslat az USD helyett az IMF 
SDR-valutája

�Az off-shore területek szabályozása -
megszüntetése?

�A súlyosan eladósodott országok pénzügyi és 
gazdasági helyzetének rendezése

�Új nemzetközi pénzügyi intézmény létrehozása a 
lejárt pénzügyi tartozások kezelésére



A globális világgazdaság -
világpolitika új korszaka?

Meger�söd� nemzetállamok!
Meger�söd� nemzetgazdaságok!
A nagyhatalmi geopolitikai törekvések 

meger�södése!
A protekcionizmus jelenti a válságból a kiutat?
Többközpontú világ – feltörekv� piacok -

atlantizmus és eurázsiaiság – a kizárólagos, 
egyközpontú USA által dominált 
világgazdasági és világpolitikai korszak vége  



Az angolszász világgazdasági 
keretrendszer átalakulása?

�A szabadpiac megkérd�jelezhetetlen 
szerepe?

�A liberális gazdaságpolitika alapjai?
�Az állam átalakuló és egyre növekv�

gazdasági szerepe!
�Új gazdaságpolitikai modellek?



Új világgazdasági korszak? 
Új világméret� pénzügyi rendszer?

Az USD 
kizárólagos 

pénzügyi 
szerepének 

átalakulása!

Moszkva a világ 
leend� új pénzügyi 

központja!



Többközpontú világ – többféle 
társadalmi értékrendszer alapján!

Az angolszász értékrendszer
1. A globalizáció humanista megfogalmazása: 

egyenl�ségre, emberi jogokra, háború és 
er�szak nélküli fejl�désre épül� világ

2. A globalizáció neoliberális 
megfogalmazása: az egyéni jólét 
megteremtésének forrása a piac 



Többközpontú világ – többféle 
társadalmi értékrendszer alapján!

A nem angolszász értékrendszer
1. Neonacionalizmus – nemzeti populizmus
2. Az iszlám vallási és civilizációs kultúra – a 

globalizációval való szembenállás – a 
Nyugat és az iszlám civilizációs kultúra 
viszonya

3. Ázsiai vallások, kiemelten buddhizmus – a 
nyugati értékrend és a vallási hagyományok 
közötti konfliktus!



Köszönöm a figyelmet!


