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„Habár felül a gálya…”
kezdte a kérdését egy vitázó a reál és pénzvilág kapcsolatára irányítva a vers 
mondandóját

Financializáció ..”fölül a gálya” a reálgazdaság a 
víznek árja?

vagy inkább Kőművel Kelemen mondája éledt fel,

az élet befalaztatik?

Jegyezd vele az égre
Örök tanulságúl:
Habár fölül a gálya,
S alul a víznek árja,
Azért a víz az úr!

A financializáció egyenlő azzal, hogy a 
pénzhatalom beépül a mindennapi élet 
falazatába – a társadalomgazdaságba

• A financializáció számára a terepet a a 
a Bretton Woodsi rendszer

• a dollár aranyfedezetének 
felszámolása, majd

• a  Washingtoni konszenzus (lásd: 
liberalizáció, dereguláció) 
teremtették meg.  



Megtörténik a  társadalmi javak és intézmények „bevonása” a 
pénzvilágba

A hagyományos társadalmi javak kiszorítása a pénzzel értelmezett gazdaságból 

The financialization of housing (a ház nem élettér, hanem befektetés).

The financialization of Food? (Termelés, elosztás, fogyasztás teljes 
láncolatában)

The Financialisation of Universities

Financialisation of families (outsourcing a családgazdaságban)

Történik a hagyományos közösségi gazdasági formák lebontása 



A financializA financializA financializA financializáááácicicicióóóó „„„„ttttúúúúllllééééltelteltelte”””” öööönmagnmagnmagnmagáááát, a GDP egyre nagyobb rt, a GDP egyre nagyobb rt, a GDP egyre nagyobb rt, a GDP egyre nagyobb réééésze psze psze psze péééénzbnzbnzbnzbőőőől l l l áááállllllll
Lásd: A gazdaság ágak részvétele a GDP létrehozatalában az Egyesült Államokban 2020-ban

Statista. "Percentage Added to U.S. GDP by Industry 2019 (as a Percentage of GDP)." Accessed June 6, 2021.



A fiancializáció túlélte önmagát  
A gazdasági vagyon értéke többszörösen meghaladja a GDP értékét

• https://www.tni.org/en/publication/financialisation-a-primer#15

Jelenleg a pénzügyi vagyon értéke 250 trillió dollár, a világ GDP-je 80 trillió



Gyökeresen átalakult tőkeviszony a financializációval
Shareholder kapitalizmus átalakult stakeholder kapitalizmusra

A tőkeviszony eredetileg egyéni tőke tulajdonra épül – a munka 
embere a rendszeren kívül van

A részvénytőke (shareholder) viszony – a munkát és kistulajdont a 
tőke részlegesen bevonja a rendszerébe 

inkluzivitás 1. stádiuma)

Fanancializáció: stake holder viszony 

inkluzív kapitalizmus 2. stádiuma

A tőkeviszony több trillió dolláros átrendezése: 

INKLUZÍV KAPITALIZMUS meghirdetése

Nem nyílt válsággal  --- hanem  „zöld” és szociális pénz vezérléssel  



Első lépés: építő rombolás?

A finánckapitalizmus lerombolása  ---

a tőke szintjén 

A finánckapitalizmus lerombolása  -

a munka (bérmunka) szintjén 

A helikopter javakkal 

globális alapjövedelem és alapellátás

A helikopter pénzzel 

https://www.rt.com/op-ed/484307-capitalism-bankruptcy-buybacks-fail/



Az inkluzív kapitalizmus harmadik szakaszának kialakítása 
Mi, tömegemberek részesei leszünk a kapitalizmusnak

A tömegember és az üzletember új felállásban kapcsolódik egymáshoz?



The Business Roundtable
A befektető társaságok felügyeleti hatalmat szerveznek, a társadalomgazdaság 
többi szereplőit bevonó, inkluzív módon  

A Financial Times a globális tőke új 
szerveződéséről 

A  tőkebefektetők társulásával és további négy szereplő
bevonásával az ESG kapitalizmus meg hirdetése 

A bevont szereplők: a munkavállalók, a beszállítók, a 
fogyasztók és közösségi szerveződések

„Ez jelentős eltérés attól az alapvető

meggyőződéstől, hogy a vállalatok a tőkéjük 
tulajdonosait szolgálják –

mely  filozófia a Nobel-díjas közgazdász, 

Milton Friedman által támogatott filozófia, amely 
évtizedek óta a korporatív Amerika motorja”



Szabályozás  és hitelesítés új intézménye: 
„társított” világkormányzással és pénzkibocsátásával 

FELÜLBÉLYEGZETT KÖRNYEZETHATALMI PÉNZZEL  



Mikroglobális alkalmazkodás   
Az emberi világ belső, innate immunrendszerével 

A föld makroglobalizációs hatalmi erőkkel szorgalmazott átrendezése a pénz 
finanszírozási erejével ezer éves történettel rendelkezik

Az ember biológiai és társadalmi-természeti immunrendszere 
működött és működik

A makroglobális környezethatalmi pénzzel szemben a mikrovilág eszközeként 
kínálkozik

a kripto pénzrendszer és 

a váltó logikájára épülő kvázi belső elszámoló pénzek  

Ezek tiltására irányuló törekvések mutatják a mikrorendszerek erejét 



Béka legyen az, aki majd tudja, mitől lesz a pénzvilág zöldítően 
szédítő

.


