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AA szerzõ igen szerteágazó témakör kifejtésére
vállalkozott. Nem csupán idõben (60 év, illetve a
magyar tagság közel 30 éve) kívánja követni a
Magyarország szempontjából legfontosabb nem-
zetközi pénzügyi intézmények szerepvállalását a
világ változó pénzügyi környezetében, hanem ki-
fejti a magyar tagsággal kapcsolatos legfontosabb
történéseket is, a hitelek felvételétõl kezdve a
kapcsolattartás intézményéig. A szerzõ a nem-
zetközi intézmények három eltérõ típusát veszi
górcsõ alá: az országok gazdasági és pénzügypo-
litikáját értékelõ-figyelõ Nemzetközi Valutaala-
pot (IMF), a fejlesztési banknak tekinthetõ Vi-
lágbankot és az Európai Beruházási Bankot
(EIB), illetve a fejlesztési bank és befektetési
bank szerepét egyszerre betöltõ az Európai Újjá-
építési és Fejlesztési Bankot (EBRD). Emiatt a

felvett kölcsönök értékelésén túl a szerzõ a gaz-
daság- és pénzügypolitika értékelésére is kitér.

Báger Gusztáv modellszemléletben elemzi az
együttmûködés mechanizmusait és területeit.
Ez újszerû megközelítés, ilyen átfogó értéke-
lésre még nem vállalkozott senki az utóbbi ti-
zenöt évben. A témát a 2011-ben elmélyülõ és
2012 elején is fennálló pénzügyi válság, vala-
mint az IMF-fel kezdõdõ tárgyalások különö-
sen idõszerûvé teszik.

A könyv négy részbõl és 17 fejezetbõl áll. Az
I. rész ismerteti a nemzetközi pénzügyi intéz-
mények két „globális zászlóshajója”, a Nem-
zetközi Valutaalap és a Világbank célrendszerét
és vázolja Magyarország integrációjának moti-
vációit. A II. rész a Bretton Woods-i intézmé-
nyek és Magyarország közötti együttmûködés
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mechanizmusának elemzése. A III. rész Ma-
gyarország és három európai pénzügyi intéz-
mény (az Európai Újjáépítési és Fejlesztési
Bank, az Európai Beruházási Bank és az Euró-
pa Tanács Fejlesztési Bankja) közötti együtt-
mûködést mutatja be. A IV. rész egy gazdaság-
politikai és együttmûködési modellszintézis,
amely egyrészt vázolja a magyar gazdaságpoliti-
kát és pénzügypolitikát a nemzetközi intézmé-
nyek követelményeinek tükrében, másrészt
egy általánosított modellt mutat be a nemzet-
közi intézményekkel való együttmûködésre. 

A bevezetésben (1. fejezet) a szerzõ leírja,
hogy milyen körülmények ösztönözték a téma-
kör elemzésére, illetve a könyv megírására. 

A Nemzetközi Valutaalap szerepvállalásával,
tevékenységével, illetve azok változásaival a 
2. fejezet foglalkozik. Az IMF létrejöttének
bemutatását követõen az intézmény négy sze-
repkörét emeli ki a szerzõ: az IMF, mint a nem-
zetközi gazdasági együttmûködés eszköze; vál-
ságmegelõzés; válságkezelés; valamint a sze-
génység csökkentésének elõsegítése. A szerzõ
árnyaltan mutatja be a Nemzetközi Valutaalap
válságmegelõzési és válságkezelési szerepkö-
rének ellentmondásos megítélését. 

Báger Gusztáv új fogalmat vezet be a nem-
zetközi pénzügyi intézményekkel történõ
együttmûködés elemzésében: a modell fogal-
mát. Modell alatt egy intézmény mûködésének
eltérõ idõszakaszait vagy a gyakorlati együtt-
mûködési készség változásait érti. Ennek alap-
ján az IMF esetében a következõ négy szakaszt
(modellt) különbözteti meg: 

likviditás és stabilitás a tagországok közre-
mûködésével (rögzített árfolyamok rendszere); 

likviditás és stabilitás az SDR létrehozá-
sával; 

az IMF mint pénzügyi közvetítõ és ta-
nácsadó; 

az IMF mint globális végsõ hitelezõ és
válságmenedzser.

A szerzõ kiemeli, hogy az 1970-es évtized
elején beindult az USA bankrendszerének de-

regulációja. Az évtized végére az offshore pia-
cok váltak a világ likviditásának legfõbb forrá-
sává, szilárd nemzeteken felüli pénzegység és
kellõ prudenciális ellenõrzés nélkül (2. mo-
dell). 

Az offshore piacok megjelenésével csökkent
a fejlett ipari országok függõsége az IMF forrá-
saitól (3. modell). A fejlõdõ országok viszont
eladósodtak, így elfogadták az IMF tanácsadó
szerepét. A Nemzetközi Valutaalap pénzügyi
közvetítõvé vált a tõkét exportáló országok és
a tõkeimportõr fejlõdõ, illetve feltörekvõ or-
szágok között. 

A délkelet-ázsiai és az orosz válság rámuta-
tott a pénzügyi globalizáció ellentmondásaira. 
A szerzõ szerint a pénzügyi válságokat kiváltó
belsõ tényezõk (mint például a gazdasági növe-
kedés lelassulása) mellett a pénzügyi globalizá-
ció elterjedése is fontos szerepet játszott. 
A Valutaalap a kihívásokra reagálva új stratégiai
elképzeléseket dolgozott ki: többek közt új irá-
nyokat jelölt ki a felügyeleti tevékenység javítá-
sára; fokozni kívánta a válságmegelõzõ és válság-
kezelõ tevékenységét a feltörekvõ országokban
(4. modell).

A Világbankcsoportot a 3. fejezet mutatja be.
A Világbank szerepköre egyrészt a fejlesztés
vagy strukturális felzárkózás támogatása, más-
részt a világszegénység mérséklésének elõsegí-
tése. A szerzõ az elõzõ fejezetben bevezetett
modellt alkalmazva a Világbank mûködését is
négy szakaszban mutatja be. 

Az 1. modell: az újjáépítés finanszírozása
Nyugat-Európában a második világháború
után, illetve fejlesztési célú hitelek nyújtása la-
tin-amerikai, ázsiai és afrikai országoknak. 

A 2. modell: szegénységellenes programok
finanszírozása 1970-es években. 

A 3. modell: az adósságválságba került fejlõ-
dõ országok támogatása ágazati szerkezet át-
alakítási és szerkezetkiigazítási kölcsönökkel
az 1980-as években. 

A 4. modell: az elõzõ modellen túlmenõen
világbanki kölcsönök nyújtása az ország-
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stratégiák és a szegénységmérséklõ keretprog-
ramok alapján az 1990-es évtized közepétõl. 

A szerzõ ebben a fejezetben röviden bemu-
tatja a Világbankcsoport következõ tagjainak
szerepvállalását: a Nemzetközi Fejlesztési Tár-
sulás (IDA), a Nemzetközi Pénzügyi Társaság
(IFC), a Nemzetközi Beruházásvédelmi Ügy-
nökség (MIGA) és a Beruházási Viták Rende-
zésének Nemzetközi Központja (ICSID).

Magyarország integrációját (4. fejezet) a
rendszerváltás elõtt a külsõ pénzforrásokhoz va-
ló hozzájutás motiválta, mégis a politika játszot-
ta a meghatározó szerepet. Az ország csatlako-
zása három alkalommal (1967-ben, 1973-ban és
1978-ban) a Szovjetunió támogatásának hiánya
miatt nem valósult meg. 1982 elején, amikor Ma-
gyarország fizetésképtelenné vált, az ország fi-
nanszírozási csõdjének elkerülése erõsebbnek
bizonyult a politikai szempontnál. A csatlakozá-
si kérelmek gyors elbírálását követõen Magyar-
ország 1982 májusában tagja lett elõbb az IMF-
nek, majd júliusban a Világbanknak. 

Magyarország és a Bretton Woods-i intézmé-
nyek közötti együttmûködés modellszerû
elemzésének módszerét a szerzõ az 5. fejezet-
ben vezeti be. Az együttmûködési formák telje-
sítményét közvetlen és közvetett megközelítés-
ben lehet értékelni a szerzõ álláspontja szerint.
A közvetlen megközelítés alkalmazása során
számos nehézség jelentkezik, ezért a szerzõ a
közvetett megközelítést választja, amely során
egy hatásvizsgálati modellt állít fel. A modell
teljesítménynek a széles értelemben vett gazdál-
kodási és intézményi rendszerek olyan korsze-
rûsítését vagy reformját tekinti, amely esélyt ad
arra, hogy a társadalom és a gazdaság tágabb ér-
telemben vett eredményei javuljanak. 

Eredeti gondolat, hogy a szerzõ egy mátrix-
ban foglalja össze a nemzetközi pénzügyi in-
tézmények öt alapfunkcióját és az intézmények
felõl érkezõ gazdaságpolitikai (rá)hatásokat. 
A mátrix oszlopaiban sorakoznak a funkciók: 

elemzés, elõrejelzés, gazdaságpolitikai fel-
ügyelet; 

nemzetközi (globális) szabályozás; 
hitelnyújtás, tõkebefektetés; 
multilaterális (fejlesztési) együttmûködés és 
technikai segítségnyújtás. 

Báger Gusztáv négy csoportba sorolja a
nemzetközi pénzügyi intézmények felõl érke-
zõ gazdaságpolitikai ráhatásokat: 

gazdaságpolitikai értékelés, minõsítés; 
gazdaságpolitikai ajánlások; 
közvetlen (kemény, puha és kereszt) be-

folyásolások; 
semleges hatású projektek. 

Ezek képezik a mátrix sorait. A mátrix felál-
lításával a szerzõ megalkotja a funkciók és tevé-
kenységek hatásvizsgálati modelljét. A funk-
ciómátrix kapcsolódási pontjai mutatják, hogy
az egyes befolyásolási formák mely funkciók
ellátásához és melyik pénzügyi intézményhez
kapcsolódnak. Egy-egy befolyásolási forma
több funkció eredménye is lehet, illetve egy-
egy alapfunkció ellátása több formában is hat a
gazdaságpolitikára. A következõ öt (6–10.) fe-
jezet a modellben szereplõ öt alapfunkciót (a
mátrix oszlopait) ismerteti részletesen.

Az elemzés, elõrejelzés, gazdaságpolitikai
felügyelet címû (6.) fejezet bemutatja a tagál-
lamok együttmûködését az IMF-fel az árfo-
lyamok nemzetközi stabilitása érdekében. Az
IMF feladata, hogy ellenõrizze a nemzetközi
pénzügyi rendszer hatékony mûködését, figye-
lemmel kísérje, hogy az egyes tagországok be-
tartják-e gazdaságpolitikai kötelezettségeiket.
A közpénzügyek átláthatósága és elszámoltat-
hatósága és ezen belül a jó kormányzás javítása
érdekében az IMF 1998-ban elfogadta a költ-
ségvetési transzparencia jó gyakorlatairól szóló
kódexet. A felügyelet bilaterális formája az or-
szágok gazdasági helyzetének rendszeres átte-
kintése (ezek az úgynevezett IV. cikkely szerin-
ti konzultációk) és ajánlások megfogalmazása.
A felügyeleti tevékenység az utóbbi évtizedben
nagy hangsúlyt fektet az egyes országok pénz-
ügyi szektorának elemzésére is (pénzügyi szek-
tor vizsgálati program – FSAP). A legutóbbi
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2005-ös FSAP-elemzés során például a külföldi
szakértõk Magyarországon a lakosság és a kis-
és közepes vállalkozások által felvett devizahi-
telek gyors bõvülését tartották kockázatosnak.

Az IMF nemzetközi (globális) szabályozási
tevékenységébõl (7. fejezet) ki kell emelni a vi-
lággazdasági kilátások (World Economic
Outlook) évente megjelenõ tanulmányát. Ez a
fejezet foglalkozik többek között azzal is, hogy
az IMF miként reagált a globális válság kitöré-
sére. Bár a szerzõ a válság részletes elemzését
nem tekinti feladatának, megemlíti, hogy az
IMF többek közt nem adott explicit jelzést a
válság kitörésének lehetõségérõl; meghiúsult a
multilaterális gazdaságpolitikai konzultáció és
csak lassan indult be az alulreprezentált orszá-
gok kvótáinak megemelése.

A 8. fejezet a hitelfelvételi együttmûködés
tapasztalatait tekinti át. Az IMF-hitelért folya-
modó ország szándéklevélben rögzíti, hogy mi-
lyen intézkedéseket fog tenni pénzügyi-gazda-
sági helyzetének javítása érdekében. A folyósí-
tás lényeges feltételei a teljesítménykritériu-
mok. A hitel ezen feltételekhez kapcsolása az
úgynevezett „kondicionalitás”. A feltételek le-
hetnek kvantitatívak (hagyományosan ezek kö-
zött szerepel a fizetési mérleg, a költségvetési
deficit, a devizatartalék konkrét alakulása), 
illetve strukturális jellegûek (például jogsza-
bályok változása, új intézmények felállítása
vagy hatáskörük módosítása). A monitoring-
tevékenység során ellenõrzik a program céljai-
nak a teljesülését. A kondicionalitás alkalmazá-
sára kidolgozott 2002. évi IMF-irányelvek ki-
emelik, hogy a Valutaalap által támogatott
programoknak elsõdlegesen a fizetési mérleg
problémáinak megoldására kell irányulniuk. 

A fejezet részletesen elemzi a Washingtoni
konszenzusnak nevezett neoliberális ihletésû
törekvéseket és azt, hogy ezek mennyiben érvé-
nyesültek az IMF, illetve a Világbank tevékeny-
ségében. A szerzõ megemlíti az IMF–Világbank
duót érintõ fontosabb kritikákat is. A Latin-
Amerikából érkezõ bírálat szerint például nem

kívánatos, hogy az adott ország növekedésének
fõ motorja a külföldi tõke legyen. A fejezet fel-
sorolja azokat a (zömében szerkezetkiigazítási)
világbanki hiteleket, amelyeket Magyarország
gazdaságpolitikai feltételek mellett kapott.
Táblázatszerûen bemutatja, hogy mik voltak
azok a fõbb feltételek (az árak liberalizálásától
a privatizáción át a bankszektor reformjáig),
amelyeket a Világbank elõírt a 15 év alatt ha-
zánknak. A szerzõ azt is ismerteti, hogy a Vi-
lágbank miként szorgalmazta Magyarországon
a privatizációt.

A multilaterális (fejlesztési) hitelezés kereté-
ben a Világbank az 1960-ban alapított leányin-
tézete, a Nemzetközi Fejlesztési Társulás
(IDA) nyújt a legszegényebb országok számá-
ra vissza nem térítendõ segélyt vagy fejlesztési
célú, hosszú távú kamatmentes kölcsönt (9. fe-
jezet). Magyarország Világbankba történõ be-
lépésével tagja lett az IDA-nak is és 1985-ben
csatlakozott a Nemzetközi Pénzügyi Társaság-
hoz (IFC).

Technikai segítségnyújtás szaktanácsadók
igénybevételét, hazai szakértõk továbbképzését
és a tapasztalatcsere lehetõségét jelenti (10. fe-
jezet). Az IMF oktatási központokat mûköd-
tet. Az IMF szakértõi 1994 óta különbözõ te-
rületeken (kincstár létrehozása, adóigazgatás,
PPP-k szabályozása, adóreform, középtávú
költségvetési tervezés stb.) adtak szakmai 
segítséget Magyarországnak. A Világbank segít-
ségnyújtásának programjait a 2–3 évenként ké-
szített úgynevezett országtámogató stratégiák
határozzák meg. 

Az együttmûködés gazdaságpolitikai hatása-
it (a mátrix sorait) a 11. fejezet foglalja össze.
Az IMF gazdaságpolitikai értékeléseit egyrészt
az évente készülõ Világgazdasági Kilátások
(WEO) címû kiadványban, másrészt a három-
évente elkészülõ országjelentésben teszik közzé.
A befolyásolás következõ fajtáit különbözeti
meg a szerzõ. A kemény befolyásolást legin-
kább az IMF alkalmazza. Amennyiben a hitel-
felvevõ valamely jelentõsnek tartott vállalása
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nem teljesül, akkor az IMF felfüggeszti a hitel
további folyósítását. A puha befolyásolás in-
kább a Világbankra jellemzõ. Keresztbefolyáso-
lásról akkor beszélünk, ha egy-egy kérdésben
(átmenetileg) eltérõ állásponton van a két in-
tézmény. Gazdaságpolitikai felügyeletet az
IMF a IV. cikkely szerinti bilaterális konzultá-
ciókon keresztül gyakorol. Az IMF arra törek-
szik, hogy nagyrészt olyan feltételeket fogadja-
nak el a hitelfelvevõ országok, amelyek az IMF
kompetenciájába, felügyeletébe tartoznak (mo-
netáris, fiskális politika, árfolyam-alakulás). Az
utóbbi 10–15 évben a költségvetéssel szemben
támasztott fontos követelmény az átláthatóság.
A Világbank sokrétû elemzési és értékelési
rendszerébõl a szerzõ a középtávú ország-
stratégiák kidolgozását és az országtanulmá-
nyok elkészítését emeli ki. 

A Világbank szerepét a piacgazdasági átme-
net idõszakában Magyarországon a 12. fejezet
értékeli. Az értékelés alapja a szerzõ által, a
Világbank felkérésre 2002-ben készített ma-
gyar országtanulmány. A 80-as évek közepétõl
számos világbanki kölcsönünkhöz társfinan-
szírozás is kapcsolódott, viszonylag kedvezõ
kondíciójú hitelforrásokat biztosítva. A 90-es
évek közepén az ország számára elérhetõvé
váltak az olcsóbb piaci források, így a világ-
banki hitelfelvételünk lecsökkent. A Világ-
bank tanácsadói jellegû tevékenysége néhány
évig volt jelentõs. Ez utóbbi révén jött létre a
közelmúltban jórészt államosított magán-
nyugdíjalapok rendszere. A szerzõ bemutatja
az úgynevezett SAPRI-projekt (1999–2000)
keretében készített tanulmányt, amely a civil
szféra véleményét összegzi a magyar piacgaz-
dasági átalakulásról. Eszerint számos esetben
a két intézmény ajánlásai csak bizonyos kere-
teket adtak meg, a reformokat a kormányok
sokkal radikálisabban és türelmetlenebbül haj-
tották végre, mint ahogy azt a nemzetközi in-
tézmények elvárták volna. Egyébként a nem-
zetközi intézmények elsõdlegesen nem a köz-
vetlen javaslataikkal, hanem a gazdaságpoliti-

kai gondolkodás orientálásán keresztül hatnak
a döntéshozatalra. A Világbank eddig összesen
közel 4 milliárd dollár kölcsönt nyújtott Ma-
gyarország részére, amelynek 61 százaléka
kapcsolódott közvetlenül beruházáshoz, a
többi úgynevezett szerkezetátalakítási köl-
csön volt. 

Magyarország és három európai pénzügyi 
intézmény közötti együttmûködés elemzésé-
rõl szól a következõ három (13–15.) fejezet. 
A szerzõ kiemeli, hogy az Európai Beruházási
Bank (EIB) tisztán beruházásokat finanszíroz,
mindenféle gazdaságpolitikai feltételek kiköté-
se nélkül. Részünkre 2008-ig 7 milliárd euró 
folyósítására került sor. Miután az EIB AAA-
minõsítésû adós olcsón jut hitelhez, és sok
esetben vállalja az EU-projektek kötelezõ ön-
részének megfinanszírozását is.

Magyarország szempontjából különösen ér-
dekes, hogy a nemzetközi pénzügyi intézmé-
nyek miként értékelték az országot. Errõl szól
az a szintetizáló elemzés, amely az IMF, a Vi-
lágbank és az OECD 2005 és 2008 közötti
helyzetértékeléseit mutatja be (16. fejezetet).
Ezek a nemzetközi intézmények az eredmé-
nyek elismerése mellett több kritikai értékelést
és konkrét javaslatot fogalmaztak meg Magyar-
országgal szemben a gazdaságpolitika, a költ-
ségvetési politika, a strukturális reformok és a
monetáris politika területén.

A szerzõ az utolsó (17.) fejezetben teszi tel-
jessé a könyv elején kitûzött célját, az együtt-
mûködés modellszerû elemzését. Itt az együtt-
mûködési modell fogalmát még átfogóbban 
értelmezi és kiterjeszti az együttmûködés
mindkét oldalára, azaz az intézményekre és a
kedvezményezett partnerországra, valamint a
köztük folyó együttmûködési párbeszéd feltét-
eleire, menetére és eredményességére. Báger
Gusztáv szerint a kialakult együttmûködés in-
tenzitása, jellege és megvalósulása négy ténye-
zõtõl függ: az együttmûködési kapacitástól, 
az együttmûködés folyamatának jellemzõitõl,
az együttmûködés eredményességétõl és a
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graduálástól (a kölcsönfelvevõi státusz meg-
szüntetése). A szerzõ az ismertetett négy té-
nyezõ kritériumainak áttekintésével elõbb álta-
lános síkon elvégzi az öt nemzetközi pénzügyi
intézmény összehasonlítását, majd esettanul-
mányszerûen összefoglalja a Magyarországgal
való együttmûködés legfontosabb tapasztalata-
it. Az együttmûködés folyamatának jellemzõi
között említi a kölcsönnyújtás mennyiségi kor-
látait. E korlátok miatt az egyébként rendkívül
nehéz pénzügyi helyzetben lévõ Magyarország
nem juthatott volna elegendõ finanszírozási
forráshoz az IMF–Valutabank kettõstõl az
1990-es évek elején. Ugyanakkor azt is meg
kell említeni, hogy 2008-ban az IMF nagyará-
nyú hitelnyújtásával sikerült elkerülni az állam-
csõdöt. 

A szerzõ mindvégig tudatosan törekszik ar-
ra, hogy a tények és az összefüggések bemuta-
tására szorítkozzon, olykor kiegészítve azokat
a kívülállók számára nem ismert háttér-infor-
mációkkal. A gyakran vitatott kérdésekben
(például eladósodás vagy privatizáció) bemu-
tatja a különbözõ álláspontokat, bírálatokat, ér-
veket és ellenérveket. Megemlíti például, hogy
a magyar nyugdíjrendszer 1997. évi, a Világ-
bank által szorgalmazott átalakítását késõbb a
Világbank szakértõi maguk is megkérdõjelez-
ték. A Bretton Woods-i intézmények kelet-eu-
rópai tevékenységének hiányosságaiként említi
többek közt, hogy az indokoltnál gyorsabb pri-
vatizációs folyamatot szolgalmaztak; illetve a
hitelnyújtás rövid távú megfontolásokon ala-
pult, miközben a recesszió elhúzódása nagyará-
nyú eladósodáshoz vezetett. Ugyanakkor azt is
leszögezi, hogy a nemzetközi pénzügyi intéz-
mények több alkalommal is végsõ hitelezõi sze-

repet töltöttek be Magyarország számára. 
A szerzõ véleménye szerint a Világbank, majd
az európai pénzügyi intézmények által nyújtott
hitelek pozitív gazdaságfejlesztési hatásokkal
jártak Magyarország számára.

Báger Gusztáv a 1980-as és 1990-es évtized-
ben az Országos Tervhivatal és a Pénzügymi-
nisztérium munkatársaként szerzett saját ta-
pasztalataiból merít, jó aránnyal ötvözi az 
elméleti alapokat a gyakorlati ismeretekkel. Az
adott témát több oldalról közelíti meg, példá-
kat és véleményeket sorakoztat fel, ezzel színe-
síti a könyvet. 

A szerzõ jól oldotta meg a modellszerû
elemzés nehéz feladatát. A könyvben található
széles körû ismeretanyagot logikusan egymásra
építve, követhetõ szerkezetben adja közre. 
A kötet külön erõssége, hogy nem terheli az 
olvasót túl sok részlettel, különösen a nemzet-
közi pénzügyi intézmények bemutatása során.
Csak annyi információt közöl, amennyi az ösz-
szefüggések megértéséhez szükséges. 

A könyv közelebb hozza az olvasóhoz a nem-
zetközi pénzügyi intézmények mûködését és se-
gíthet felismerni az ezen intézményekkel való
együttmûködés során Magyarország elõtt a kö-
zeljövõben kínálkozó lehetõségeket. A kötet 
illeszkedik abba a célkitûzésbe, hogy a nemzet-
közi pénzügyi intézmények saját kutatásainak
közzététele mellett a hazai értékelõ elemzések is
szolgálják a széles társadalmi nyilvánosság tájé-
koztatását. Báger Gusztáv átfogó munkája segít-
het megérteni a nemzetközi pénzügyi intézmé-
nyek szerepvállalásában a globális válság nyomán
bekövetkezõ változásokat is.
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