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A projekteredmény a használat
bavétel után a szervezet napi mű
ködésének a része lesz, s teljesíti a 
stratégiában kijelölt feladatokat. A 
használatbavételt a működési pró
ba és az utóelemzés követi. A pro
jektzárás feladataiért rendszerint a 
projektvezető a felelős; a zárás az 
összefoglaló jelentés elkészítésével 
és a projektzáró értekezlettel feje
ződik be. Végül a szerző áttekinti a 
projekt sikeres teljesítéséhez szük
séges (technikai, jogi, vezetési) 
dokumentumokat, megjelölve azok 
célját, lényegét. Formai követelmé
nyeit és a köztük lévő összefüg
géseket. Megismerjük a projektve
zetést közvetlenül támogató számí
tógépes programcsomagok alkal
mazásának lehetőségeit, alkalma
zásuk szempontjait is. A szerző 
beszámol a projektvezetési isme
retek standardizálására irányuló 
törekvésekről, majd arról szól, 
hogy hogyan javítható a projekt
vezetési mesterség tudományos 
megalapozottsága.

A projektvezetés eszköztárának 
sikeres gyakorlati alkalmazását és 
annak elméleti-módszertani lapjait 
-  a szerző saját kutatási eredmé
nyeinek a felhasználásával -  bemu
tató könyvet Fogalomtár és Iroda
lomjegyzék egészíti ki.

R. I.

Vigvári András
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A közgazdaságtudományok kö
zé tartozó pénzügytan a pénz-ügyi 
rendszerek működését és azoknak 
a gazdaságra gyakorolt hatásait 
vizsgálja. A pénzügyi rendszer 
fejlődésével foglalkozó pénzügy-
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tan az egyik legdinamikusabban 
korszerűsödő tudományág; jelentős 
helyet foglal el a felsőoktatásban 
is. A gazdaság részét képező pénz
ügyi rendszer kialakulása hosszú 
fejlődési folyamat eredménye, 
hatással van a többi társadalmi 
alrendszerre (politika, kultúra, 
technológia) is. Funkciói sokfélék: 
a gazdaság pénzellátásának a biz
tosítása, a megtakarításoknak a be
ruházókhoz történő továbbítása, a 
bizonytalanságok és a kockázatok 
kezelése, gazdaságpolitikai funk
ciók stb. A könyv szerzője átfogó 
ismereteket kíván nyújtani a mai 
gazdaságban központi szerepet be
töltő pénzügyi rendszer folyama
tairól, szereplőiről, a monetáris és 
fiskális rendszer működéséről, az 
információ jelentőségéről stb. Rá
mutat arra, hogy a rendszerelmé
leti megközelítés szorosan kapcso
lódik a történeti tárgyalásmódhoz, 
mert a pénzügyi rendszer is folya
matosan változik. Az újszerű tár
gyalásmódban közreadott ismere
tek elsősorban az egyetemi okta
tásban résztvevők számára készül
tek; a közgazdaságtant tanulókon 
kívül a könyv a mérnök, a jogász, a 
történész hallgatók és a pénzügyek 
iránt érdeklődő olvasók számára 
egyaránt ajánlható. A leírtak jobb 
megértését ábrák és táblázatok, il
lusztrációk és mátrixok stb. segítik.

A pénz fogalmának meghatá
rozása során kifejti a szerző, hogy a 
pénz társadalmi intézmény s ezért a 
társadalom fejlődésével a pénz, a 
pénzrendszer is változik. Megjele
nése, működése szorosan össze
függ a gazdasági fejlődéssel, azzal 
együtt a pénz funkciói is fejlődtek. 
Alapvető funkciói: a gazdasági el
számolások, a különféle gazdasági 
tranzakciók lebonyolításának az 
eszköze és a vagyontartás egyik 
eszköze is. Az ún. világpénz nem 
önálló funkció, hanem arra utal, 
hogy egyes pénzek, pénzrendsze
rek lokálisan, mások globálisan is

betölthetik a pénzfunkciókat. A 
pénzügyi jog szerint a pénzrend
szer az állam pénzforgalmának 
törvényes formája; a törvényes 
fizetőeszköz elfogadását az állam 
szavatolja. Kibocsátása állami mo
nopólium. A pénzrendszer fogal
mába így az állami szabályozás is 
beletartozik.

Az aranynak a pénzfunkciókból 
történő kiszorulása (demonetizáló- 
dása) összefüggött a tőkés piac- 
gazdaság vegyes gazdasággá való 
átalakulásával. Nyilvánvalóvá vált, 
hogy egy belső értékkel nem ren
delkező dolog (papírpénz) is be
töltheti a pénz funkcióit. A to
vábbiakban megismerjük a mai 
pénzrendszereket (a bankszektor 
által biztosított hitelpénzrendszer), 
a pénz és a bizalom összefüggését, 
a pénznek a reálgazdaságra gyako
rolt hatását, az infláció és a deflá
ció lényegét, a pénzmennyiség és 
az infláció közti kapcsolatot, majd 
a szerző foglalkozik a pénz várható 
jövőjével, a nemzetközi fizetési 
forgalom felgyorsulásával is.

A monetáris rendszer a gaz
daság vérkeringésének is nevez
hető. Intézményrendszere a két
szintű bankrendszer, amelynek fel
ső szintjét a monetáris hatóság 
képezi, alsó szintjén pedig a ke
reskedelmi vagy betéti bankok és a 
nem monetáris pénzintézetek 
vannak. Megismerjük ezek funk
cióit és feladatait, majd a pénzte
remtő bankműveletekről, a mone
táris politika cél- és eszközrendsze
rérői, a jegybanki (személyi, mű
ködési, pénzügyi) függetlenségről 
olvashatunk a könyvben. Ismerte
tést kapunk a magyar belföldi fize
tési rendszer főbb jellemzőiről is.

A pénzügyi piacok rendszere 
meghatározza a hitelek mennyisé
gét, a kamatlábat és az értékpa
pírok árfolyamát. A szerző bemu
tatja működését, a tökéletes piac 
modelljét, a hatékony piac fogal
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mát, a pénz- és a tőkepiac közötti 
különbséget (rövid- és hosszúle
járatú hitel), valamint a fejlődését 
kiváltó tényezőket. A fiskális rend
szer állami pénzalapok összefüggő 
halmaza; kiemelt szerepe van 
benne a költségvetésnek. A külön
böző szintű kormányzatok vagyona 
alkotja az államháztartás rendsze
rét. Szó van itt a különböző kor
mányzati funkciók finanszírozásá
ról; a fiskális rendszer intézmény- 
rendszeréről, bevételeiről, köztük 
az adózásnak a gazdasági folyama
tokra gyakorolt hatásáról, az 
egyensúlyi és a korrekciós hatások
ról, a vámok és a vámpolitika sze
repéről. Nemzetközi kitekintést 
találunk a könyvben a globalizá
lódó világ adózási kérdéseiről és a 
fiskális politika finanszírozási ha
tásainak elemzési szempontjairól, 
köztük a deficit finanszírozásának 
és az államadósságnak a kérdé
séről. Megvilágításra kerülnek a 
költségvetésen kívüli pénzalapok 
(társadalombiztosítás, helyi önkor
mányzatok) finanszírozási jellem
zői, a helyi kormányzatok sajátos
ságai is.

A pénz kialakulásával egyidő- 
ben a pénzügyi ellenőrzés is meg
jelenik, a pénzügyi rendszer zavar
talan működéséhez hozzátartozik a 
pénzügyi fegyelem. A pénzügyi el
lenőrzés a gazdaságban rejlő bi
zonytalanságok eszközeként össze

tetten (az alkalmazott technika, az 
ellenőrzés szemlélete, a tevékeny
ség eredményét felhasználó érdek
hordozók szerinti csoportosítás
ban) fejti ki funkcióit. Megismer
jük a pénzügyi ellenőrzés típusait, 
rendszerét és szerepét a pénzügyi 
rendszerben, majd ez utóbbinak a . 
gazdasággal való összefüggéseiről 
olvashatunk (devizagazdálkodás, 
fizetési mérleg, árfolyam, konverti
bilitás stb.). A gazdasági nyitottság 
és pénzügyi rendszer című fejezet
ben a szerző a nemzetközi fizetési 
mérleg, a devizagazdálkodási tí
pusok, a konvertibilitás, a deviza- 
árfolyamok, a valutaparitás, a de
vizapiacok, a nemzetközi fizetési 
rendszerek, az országkockázat tud
nivalóiról számol be.

A nemzetközi pénzügyi rend
szer fejlődéséről (táblázat kíséreté
ben), a belföldi aranyalapú pénz- 
rendszereken alapuló aranystan
dard nemzetközi pénzügyi rend
szerről, a nemzetközi pénzügyi 
rendszernek a globalizáció korában 
kialakult szakaszáról szintén képet 
kapunk a könyvben. Szó van itt a 
Nemzetközi Valutaalap (IMF), a 
Világbank (IBRD) szervezetéről, 
az Európai Unió pénzügyi rend
szerének sajátosságairól. Az utób
bival kapcsolatban megismerjük a 
közös pénz bevezetésének a törté
netét, előnyeit, a Maastrichti Szer
ződés és a Gazdasági és Monetáris

Unió (EMU) idevonatkozó rendel
kezéseit. Az Európai Unió fiskális 
rendszere ismertetésénél bemuta
tásra kerül a közös költségvetés ki
alakulásának folyamata, annak mű
ködése is, majd a szerző a pénzügyi 
stabilitás jelentőségét s ezen belül a 
globális szabályozás és felügyelet 
kísérleteit világítja meg.

Áttekintést kapunk a közgazda
ságtudományok rendszerében fon
tos és sajátos helyet elfoglaló pénz
ügytan fejlődésére ható tényezők
ről a kialakulásától a globalizált 
világban, a monetáris gazdaság
tanban betöltött szerepéig. A szerző 
beszámol a pénzügyi rendszer és a 
gazdasági növekedés összefüggé
seiről, a tőkepiaci és finanszírozási 
döntések elméleteiről és az Ang
liában száz évvel ezelőtti pénzel
méleti vita során kialakult vélemé
nyekről. Végül a könyv utolsó (10.) 
fejezete a rendszerek típusairól, az 
információnak a pénzügyi rend
szerben betöltött fontosságáról, a 
pénzügyi egyensúly meghatározá
sairól, a pénzügyi folyamatok bi
zonytalanságairól és kockázatáról 
szól.

Valamennyi fejezet végén a 
kulcsfogalmak felsorolását talál
juk, amelyeket az ellenőrző- és vi
takérdések, internetes feladatok és 
irodalomjegyzék követnek

Rubóczky István
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