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A gyorsan globalizálódó világ- 
gazdaságban egyre nagyobb sze
repe van a nemzetközi munkameg
osztásnak; növekszik az államok 
egymásrautaltsága és kölcsönös 
függése. Hazánknak is fontos érde
ke a nemzetközi kereskedelemben 
való aktív részvétel és igazodás a 
külső piacokhoz. Az elmúlt évtized 
külgazdasági tapasztalatai bizo
nyították, hogy a kapcsolatrend
szerben a stratégiai gondolkodás és 
szemlélet nélkülözhetetlen. A 
könyv szerzője régóta foglalkozik 
a nemzetközi gazdasági kapcso
latok problémakörével, ebben a 
témakörben számos könyve és ta
nulmánya jelent meg; a gyakor
latban is alkalma volt a nemzetközi 
kapcsolatrendszereket megfigyel
ni, tapasztalatait rendszerezni és 
elemezni. Ebben a munkájában a 
külgazdasági politikánk haté
konysága iránt érdeklődő olvasóit 
igyekszik ösztönözni, megnyerni a 
stratégiai gondolkodás és cselekvés 
számára. Ehhez nem tudományos 
értekezést, nem tankönyvet írt, ha
nem gondolatainak kifejtésére a 
könnyebb műfajú esszét választot
ta. Ennek megfelelően könyvének 
mottóját is az esszé műfaját meg
teremtő XVI. századi francia 
moralista írótól Montaigne-től 
(1533-1592) kölcsönözte: „Nem 
tanítok -  csak úgy elmondom”.

A nemzetközi gazdasági kap
csolatrendszer egyrészt külkeres
kedelmet, másrészt termelési té

nyezők (tőkék) és jövedelmek 
nemzetközi áramlását jelenti. A 
nemzetközi piacon nemcsak válla
latok versenyeznek egymással, 
hanem nemzetgazdaságok is. A 
szerző foglalkozik az árakra ható 
tényezőkkel, a nemzetközi árucsere 
szerkezetével, a nemzetgazdaság 
nyitottságának, a versenyképesség
nek a kérdéseivel. Bemutatja 
azokat a közgazdasági összefüggé
seket, amelyeket a gazdasági poli
tikának figyelembe kell vennie, 
amikor külgazdasági kapcsolat- 
rendszere hosszú távú kialakítását 
meghatározza. A társadalompo
litikának szerves részét képezi a 
gazdaságpolitika; a külgazdaság
politika nem kerülhet konfliktusba 
a belpiaci gazdaságpolitikával, sem 
a külpolitikával, mert mindkettő
nek szerves részét képezi és mind
kettőnek fontos összetevője.

Teljesen önellátó gazdaság ma 
már nem létezik, még a legfejlet
tebbek sem képesek maguk min
dent gazdaságosan előállítani. A 
többleteit a más nemzetgazdaságok 
piacain -  hiányainak fedezésére -  
elcserélő nemzetgazdaság szerke
zetileg nyitott; az a nemzetgazda
ság pedig, amely a nemzetközi piac 
hatásait közvetlenül a vállalatokra 
engedi hatni, az kereskedelem
politikai nyitottságú. Ezekkel a 
nyitottságokkal ellentétes gazda
ságpolitika esetén lehet zártságról 
beszélni. A szerző részletesen meg
vizsgálja a nyitás-zárás mozgatóru
góit a versenyképesség, a nemzet
közi cserearányok, a tőkemozgások 
és a külgazdasági kapcsolatok ha
zai jövedelemre gyakorolt hatásai 
(technológia, volumen, termelé
kenység, költség) szempontjából. 
A nemzetgazdaság nyitottsága ösz- 
szetett, annyi export- és import
szerkezetből áll, ahány partnere
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van. A partnerkapcsolatok lehetnek 
jelentősek, preferáltak, esetlegesek, 
intenzitásban egymástól különbö
zőek.

A könyv módszertani kérdések
kel foglalkozó részében a gazda
ságpolitika feladatáról, a külső kör
nyezet feltételeihez alkalmazkodó 
külgazdaságpolitika célkitűzései
ről, szerepéről és eszközeiről ol
vashatunk. A szerző kifejti, hogy a 
külgazdasági stratégia olyan rugal
mas koncepciórendszer, amely 
meghatározza a nemzetközi pia
cokhoz való kapcsolódás fő irá
nyait és minőségét, a vállalati és 
gazdaságpolitikai magatartás köve
telményeit. Választ kell adnia a 
nagy nemzetközi rendszerekbe va
ló beilleszkedésekre, a növekedési, 
műszaki és üzleti fejlődések lehe
tőségeire, a vállalati menedzsment 
kialakítására s arra, hogy milyen 
intézkedések szükségesek a nega
tív hatások lecsökkentéséhez. Ki
formálása szakmai alkotómunka, 
szakértői kollektív tevékenység. 
Alapfeltétel a nemzetgazdaság 
erőinek részletes ismerete (termé
szeti adottságok, állóeszközök a 
nemzeti vagyonban, a műszaki 
gazdasági kreativitás foka, a mun
kaerő szakmai színvonala).

A prognóziskészítés során a fej
lődés és a nemzetközi piaci mozgás 
jövőbeni alakulására, a nemzetgaz
daság külső illeszkedési szempont
jaira kell támpontokat keresni. A 
szerző rámutat, hogy a külgazda
sági stratégiát a hely és a kor köve
telményeinek megfelelő logikai 
sorrendben és súllyal kell összeál
lítani; felsorolja az ehhez szükséges 
logikai lépéseket, a kiemelt akció
kat. Megismertet a külgazdasági 
stratégiák alaptípusaival (expanzív, 
erőgyűjtő, pozícióvédő, aktívan al-
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kalmazkodó, beletörődő straté
giák), majd egy egyszerűsített stra
tégiai modellt mutat be.

A következőkben történeti át
tekintést találunk a könyvben a 
külgazdasági stratégiák kialakulá
sáról a legrégibb időktől a modern 
társadalmakig. Képet kapunk a brit 
birodalom sajátos modelljéről, a 
francia és német „felzárkózási” 
modellekről, valamint a kis európai 
nemzetgazdaságok szelektív kivá
rásos-kitörési stratégiáiról, a mo
dellek gyengéiről. Szó van a te
lepes gyarmatokból fejlődött nem
zetgazdaságok fejlődés-illeszke
dési modelljeiről, az európai kö
zéphatalmak XX. századi expan
ziós stratégiáiról, valamint a távol
keleti kitörési „sikermodellekről“ 
is. A próbálkozások, az illeszkedési 
és kitörési kísérletek szemléltetése 
a félperiférikus régiókban végbe
ment folyamatok, a sikertelenségek 
okainak bemutatásával zárul.

A magyar gazdaság külgazda
sági illeszkedési próbálkozásai ke
retében részletesen megismerjük 
azokat a kihívásokat, amelyek 
Magyarországot érték történelme 
folyamán. Szó van itt először ha
zánk korai nemzetközi kapcsola
tairól, külgazdasági akcióiról a 
középkor végén és az újkor haj
nalán, majd a török időkben be
következett kedvezőtlen változá
sokról, köztük a termelőerők nagy
méretű pusztulásáról. A török meg
szállás megszűntével hazánk a 
Habsburg birodalom gyarmatává, 
élelmiszerforrásává vált. A máso
dik kihívás a reformkori törekvé
sek meghiúsulását követő korszak 
volt, amikor az 1848-49-es sza
badságharc bukása után a magyar 
gazdaság nem Európába, hanem a 
Monarchiába épült be; a Monarc
hia piacához illeszkedett. A har
madik kihívás Trianon volt, ami

nem volt tekintettel a gazdasági 
szempontokra sem az új határok 
megvonásánál. Ennek következté
ben a nemzetközi piaci környe
zetet teljesen újjá kellett építeni; 
importhelyettesítő fejlesztés vált 
szükségessé. A német politikai 
befolyás erősödésével az ország a 
német hadigazdaság érdekkörébe 
került.

A negyedik kihívást a II. világ
háborút követően a szovjet politi
kai befolyás alá jutott ország kül
gazdaságának a nyugati centrumtól 
való elszakadása jelentette. A szer
ző felvázolja a fejlődési korláto
kat, a műszaki-minőségi követel
mények alacsony fokát, a kereske
delempolitikai zártságot, a KGST 
szerepét és az 1968-as magyar 
gazdasági reformpolitika stratégiai 
korlátáit. Az ötödik kihívás a ma
gyar gazdaság nemzetközi kap
csolatrendszerének válsága volt az 
1974-től 1990-ig terjedő időszak
ban. Az ún. olajrobbanás a nemzet
közi piaci szerkezet alapos válto
zásait okozta s ezek igen kedve
zőtlen hatással voltak a magyar 
gazdaságra is. A kormányzat szer
kezeti és külgazdaságpolitikai mó
dosításokkal (nyugati kapcsolatok
kal) válaszolt a kihívásokra. A gaz
daságszervezeti és irányítási rend
szer azonban ezekhez nem kap
csolódott megfelelően, így a straté
giaváltás sem lehetett sikeres. Je
lentős eladósodási folyamat indult 
meg... Magyarország a világpiac 
által elavultnak ítélt gazdaságszer
kezettel érte meg a szocialista 
kísérlet összeomlását. Kedvezőtlen 
adottságok mellett innen kellett 
visszafordulnia Nyugat-Európa fe
lé. Megismerjük a magyar gazda
ság világgazdasági helyzetét rontó 
tényezőket, amelyek miatt forrás- 
bevonásra lett szükség. Végül a vi
lággazdaság jelenlegi képének sok
oldalú bemutatása után a magyar
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gazdaságpolitika és külgazdasági 
stratégia kialakításánál megfonto
landó szempontokról olvashatunk 
Kozma Ferenc könyvében.

R. I.

Szabó Katalin

KOMMUNIKÁCIÓ
FELSŐFOKON
Kossuth Kiadó,
Budapest, 2001. 406. p.

A kommunikáció a társadalom
ban lezajló információcserét, az 
információk átadását, átvételét je
lenti közvetítőrendszerek segítsé
gével (nyelv, sajtó, könyv, rádió, 
televízió, internet stb.). Hogyan be
széljünk, hogy meghallgassanak? 
Hogyan írjunk, hogy megérthesse
nek? Hogyan levelezzünk, hogy 
válaszoljanak? -  ezekre és a hason
ló kérdésekre kapunk választ Sza
bó Katalin újabb kiadásban megje
lent könyvében. A szerző az 1997- 
ben először megjelent könyvét két 
új fejezettel bővítette; ezek az in
ternetes keresőrendszerek bemuta
tását (harmadik fejezet), illetve a 
dokumentumok, pályázatok szer
kesztését (hetedik fejezet) tartal
mazzák. Ezen kívül még újabb bő
vítésekkel is gazdagodott a könyv 
második kiadása.

A stílussal és a beszédmodorral 
foglalkozó első fejezetben a szerző 
rámutat arra, hogy az emberi ma
gatartásról, viselkedésmódról árul
kodó stílus a kultúránkról is tanús
kodik. Stílusunkat a családi hátté
ren kívül az iskola, a lakóhelyünk, 
a munkahelyünk is befolyásolja. 
Nem lehet közömbös, hogy milyen 
szavakat használunk mondaniva
lóink kifejezésére; a szókincs meg-
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