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Ifjabb Arthur E. Wilmarth 1986-ban csatlakozott a George Washington Egyetem Jogi Karához, 

ahol szerződéses és vállalati témakörökkel foglalkozott, valamint banki jogot, szakmai 

felelősséget és amerikai alkotmánytörténetet tanított.  

Wilmarth professzor a ‘Taming the Megabanks: Why We Need a New Glass-Steagall Act’ avagy a 

“Megabankok megszelídítése: Miért van szükségünk egy új Glass-Steagall-törvényre” (Oxford 

University Press, 2020) című könyv szerzője, valamint a ‘The Panic of 2008: Causes, 

Consequences, and Implications for Reform’ avagy a “2008-as pánik: A reform okai és 

következményei” (Edward Elgar, 2010) című mű társszerkesztője. Több mint 40 jogi cikket és 

könyvfejezetet írt a pénzügyi szabályozás és az amerikai alkotmánytörténelem témakörében.  

Wilmarth professzor felszólalt pénzügyi szabályozási kérdésekben az Egyesült Államok 

Kongresszusa, a kaliforniai törvényhozás és a DC Tanács bizottságai előtt is. 2008-2009 folyamán 

az Amerikai Jogi Iskolák Szövetségében a Pénzügyi Intézmények és Fogyasztói Pénzügyi 

Szolgáltatások szekció elnöke volt, 2010-ben pedig a kongresszus által létrehozott Pénzügyi 

Válságkutatási Bizottság tanácsadójaként tevékenykedett. Ezen kívül Wilmarth professzor a 

’Journal of Banking Regulation’, valamint az ’American Antitrust Institute’ tanácsadó testületének 

tagja. 1 

  

 

1 https://www.law.gwu.edu/arthur-e-wilmarth-jr 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3702556
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Taming the Megabanks: Why We Need a New Glass-Steagall Act avagy a “Megabankok 

megszelídítése: Miért van szükségünk egy új Glass-Steagall-törvényre.” 

A könyv bemutatja, hogy az univerzális bankok - amelyek betéteket fogadnak el, hiteleket 

nyújtanak és értékpapírokkal kapcsolatos tevékenységet folytatnak - központi szerepet játszottak 

az 1930-as évek eleji nagy gazdasági válság és a 2007–09-es recesszió kialakulásában. 

Ezek a bankok az 1920-as években az Egyesült Államokban elősegítették a hitelboom és a tőzsdei 

buborékok kialakulását, ami a nagy gazdasági válsághoz vezetett. Erre a kongresszus 1933-ban a 

Glass-Steagall-törvény elfogadásával válaszolt, amely szétválasztotta a kereskedelmi és 

a befektetési banktevékenységeket. Glass-Steagall banki, értékpapír- és biztosítási szektorának 

strukturális szétválasztása több mint négy évtizeden keresztül megakadályozta a pénzügyi pánik 

kialakulását az Egyesült Államok pénzügyi rendszerében. 

A Glass-Steagall sikere ellenére az Egyesült Államok nagy bankjai húszéves kampányt folytattak a 

prudenciális pufferek megszüntetése érdekében. A szabályozók az 1980-as és 1990-es években 

kiskapukat nyitottak a törvényben, és a kongresszus 1999-ben hatályon kívül helyezte a Glass-

Steagallt. Az Egyesült Királyság és az Európai Unió is hasonló deregulációs intézkedéseket 

fogadott el, amely újra lehetővé tette a bankok számára a pénzügyi piacok feletti uralmat. 

Ezenkívül Amerikában úgynevezett „árnyékbankok” jöttek létre, mivel a szabályozók lehetővé 

tették, hogy rövid lejáratú betétpótló eszközök kibocsátásából lehessen hosszú távú hiteleket és 

befektetéseket finanszírozni. Az univerzális bankok és árnyékbankok a toxikus hatású subprime 

hitelek fellendülését váltották ki az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Európában a 

2000-es évek során, ami később a nagy recesszióhoz vezetett. A recesszió utáni reformok nem 

voltak megfelelőek a bankrendszerre nézve, ezáltal olyan pénzügyi rendszert hagytak életben, 

amely hajlamos a túlzott kockázatvállalásra és érzékeny a pánikokra. Emiatt sürgősen új Glass-

Steagall-törvényre van szükség a kevésbé kockázatos, stabilabb és ellenállóbb, gazdaságunk és 

társadalmunk igényeit jobban kiszolgáló pénzügyi rendszer létrehozásához. 2 

Összességében a könyv:  

• Részletes és gondosan dokumentált leiratot mutat be az új Glass-Steagall-törvényről. 

• Átfogó és részletes elemzés a bankok szerepéről az elmúlt évszázad két legsúlyosabb 

pénzügyi válságában. 

• Világos stratégiát vázol fel a pénzügyi rendszer stabilabbá tétele és a hétköznapi 

fogyasztók és a vállalkozások jobb működése érdekében.3 

 

2 https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780190260705.001.0001/oso-9780190260705 

3 https://global.oup.com/academic/product/taming-the-megabanks-9780190260705?cc=hu&lang=en&# 


