
Könyvismertetések

vállalati pénzügyek korszerű irányí
tásában is ezzel a megközelítéssel 
kell kezelni a banki tevékenységet, 
és így lehet megtalálni vele a köl
csönösen elfogadható konstrukció
kat és feltételeket.

Másodszor, a bankoknak a tel
jes pénzügyi-szolgáltatás iparágat 
átfogó szemlélettel kell kezelniük 
azt a két kérdést, amely megha
tározó súlyú minden cég számára a 
stratégiai tervezésben: „merre ha
lad” és „hogyan jut el odáig”. A 
banknak a stratégiai tervezés ki
indulásaként mindenkor tudnia 
kell, hogyan alakul az adott pilla
natban értéke, hol áll jövedelmező
ségben és a tőkemegfelelés terén. 
Tudnia kell, hogy a hagyományos 
pénzügyi közvetítői tevékenységen 
túl -  amelyben betéteket fogad és 
azokból hiteleket nyújt -, hogyan 
növelheti az értékét és -  ennek 
nélkülözhetetlen előfeltételeként -  
hogyan lehet versenyképes a pénz
ügyi-szolgáltatás iparágban a XXI. 
században. Ehhez megfelelő vízió
val kell rendelkeznie mind a straté
gia, mind a banki technológia terén.

Hérakleitosz évezredekkel ez
előtti híres elve ma tökéletesen illik 
a bankokra: „minden mozgásban 
van, semmi nem áll mozdulatlanul. 
Csak a változás állandó.” A bankok 
számára a mozgás forrásai nagy- 
számúak, és olykor igen változé
konyak. Ez jelenik meg egyebek 
közt a kamatlábakban, az árfolya
mokban és a piaci árakban. A válto
zás folyamatának és a pénzügyi 
innovációk terjedésének megérté
séhez jó keretet ad néhány alapvető 
tényező elemzése. Ezek a követke
zők: ❖  Transzparencia ❖  Kockázati 
kitettség ❖  Az alkalmazott infor
mációs technológia Az ügyfele
kért folytatott versenyben elfoglalt 
pozíció Tőkemegfelelés. Ezt a 
megközelítést alkalmazza a könyv. 
Ha pedig ezekhez még hozzáadjuk 
az ésszerű önérdeket, akkor elju-
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tünk a pénzügyi innovációk hajtó
erejéig. így átláthatjuk a pénzügyi 
innováció szerepét a banki tevé
kenységben, és szélesebb értelem
ben a pénzügyi-szolgáltatás szek
torban. A korszerű piaci munka 
egyik fontos elemeként megérthet
jük, mit jelent „az első megvalósító 
előnye”. Ez utóbbi jelen összefüg
gésben abban áll, hogy az inno
vatív bankokat hozzásegíti a piaci 
részesedésük növeléséhez, s szint
úgy annak a nagyon is közvetlen, 
gyakorlati jelentőségű tőkéjüknek 
a növeléséhez, amelyet bizalmi tő
kének nevezünk, és amely nagy
részt az üzleti jóhírükből és a szak
mai tekintélyükből táplálkozik.

A korszerű bankolás egyik leg
fontosabb területe a kockázatkeze
lés eszközrendszerében rejlő lehe
tőségek kiaknázása. A kockázatke
zelés hagyományos eszközei mel
lett -  mint pl. az eszköz-forrás 
megfelelőség biztosítása, a lejárati 
összhangok fenntartása, a hitelt ké
rő fizetőképességének elemzése -  
igen fontos szerepet kapnak ebben 
az új eszközök, így különösen a 
kockázatok megosztását segítő kü
lönféle derivatívák alkalmazása, 
valamint az ilyen céllal alkalmazott 
értékpapírosítás. Nem csekély rész
ben ez a hajtóereje a pénzügyi ter
mékek területén végbemenő erőtel
jes innovációnak, amelynek hatásá
ra az utóbbi évtizedekben igen lát
ványosan gyarapodnak az új pénz
ügyi termékek, eszközök, és mind
inkább fel is gyorsul az ilyen új
donságok megjelenésének üteme. 
Ennek megfelelően a könyv egyik 
középponti témája a kockázat- 
kezelés és annak eszközrendszere.

A könyv magyarázatai, elemzé
sei, felvetései részletes és szakmai
lag mélyreható kitanítást adnak a 
témakör mind elvi, stratégiai, mind 
banktechnológiai kérdéseiben, be
leértve a legújabb fejleményeket is, 
mint amilyen az elektronikus és

információtechnológia alapú ban
kolás. Magas szakmai minőségére 
garancia a nagynevű, igényes kia
dója, a sikerét pedig jelzi, hogy ez 
már a mű hatodik, teljesen felfris
sített kiadása.

Osman Péter
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Az elmúlt évtizedek nyugati ta
pasztalatai azt bizonyítják, hogy 
ma már nem az egyedi, hagyomá
nyos vállalati ( társasági) szervezet 
tekinthető a gazdálkodás alapegy
ségének, hanem egyre inkább az 
üzleti hálózat, a vállalatcsopor
tosulás. Utóbbiak adaptációs, inno
vációs készsége, versenyérzékeny
sége felülmúlja a hagyományos 
vállalati szervezetekét, ami a fel
gyorsult változások követése szem
pontjából fontos előny.

Magyarországon -  habár az 
1968. évi reform nyomán is történ
tek változások, különösen a sok te
lephelyes nagyvállalati szervezet
ben -  1988-89-ben kezdődtek el a 
vállalati szférában forradalminak 
mondható átalakulások. A privati
záció és a liberalizáció nyomán fel
lazultak a szocialista állami nagy- 
vállalati keretek és szervezetek, ki
alakultak a nyugati konszern szer
vezetek hazai mutációi. Ezzel pár
huzamosan a magángazdaságban is
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jó néhány társas vállalkozás jutott 
el a vállalatcsoport-formához.

Az új formák megjelenése, 
időnkénti szétesése egyre erőseb
ben vetette fel az igényt, hogy a tu
domány is adjon magyarázatot 
ezekre a kérdésekre. A Budapesti 
Közgazdaságtudományi és Állam
igazgatási Egyetem Vezetési és 
Szervezési Tanszékén a kilencve
nes évek eleje óta folytak kutatá
sok, együttműködésben a Passaui 
Egyetem Szervezési és Emberi 
Erőforrás Tanszékével a hazai és 
külföldi konszernstruktúrák jelleg
zetességeinek feltárása céljából, 
így született az ötlet egy közös 
könyv készítésére az üzleti háló
zatokról, pontosabban annak egy, 
de nagyon fontos szegmense, a vál
lalatcsoportok (konszernek) bemu
tatásáról. Átfogó jellegű, a kon
szernek belső strukturális vonásait, 
valamint működésük elméleti és 
gyakorlati kérdéseit egyaránt tár
gyaló mű magyar nyelven ugyanis 
még nem jelent meg. A hazai folya
matok elemzését nehezíti, hogy az 
új hálózatos szervezeti forma ha
zánkban még csak most van ki
alakulóban, a fejlődési tenden
ciákat, tapasztalatok híján nem 
könnyű megragadni. Egy további, 
a kutatást hátráltató körülmény, 
hogy a magyar statisztika nem 
szolgáltat adatokat a vállalatcso
portok nemzetgazdasági súlyáról, 
szerepéről, működési jellegzetes
ségeikről. Ezt a problémát a szer

zők úgy próbálták enyhíteni, hogy a 
hazai gyakorlati tapasztalatok 
érzékeltetése végett esetpéldákat 
mutatnak be, vállalati dokumentu
mok, felsőszintű vezetőkkel folyta
tott személyes interjúk felhaszná
lásával.

A több mint 350 oldalas könyv 
három fő részre, egyben tematikai 
blokkra tagolódik. Az első rész fe
jezetei a konszern szervezetek ki
alakulásának, fejlődésének elvi 
kérdéseivel foglalkoznak, mint a 
szerzők fogalmaznak, a konszern, 
illetve a holding fogalmát szerve
zetelméleti és jogi aspektusból 
közelitik meg. Német és angol pél
dák alapján mutatják be a konszer
nek kialakulását és fejlődését, is
mertetik a konszerntípusokat, az 
ezekben a szervezeti formákban 
érvényesített irányítás módozatait 
és szervezetét. A könyvnek ezt a 
részét egy Magyarországon is jelen 
lévő nemzetközi vállalat, a Siemens 
története zárja.

A könyv második része a kon
szernformák hazai fejlődéséről és 
alkalmazásáról ad áttekintést, a 
spontán privatizáció időszakától az 
ezredfordulóig. A szerzők bizonyos 
értelemben korlátozzák vizsgáló
dásaik körét, amennyiben alapvető
en a belföldi tulajdonú céghálózati 
szervezeteket állítják vizsgálatuk 
középpontjába. Nem foglalkoznak 
a külföldi cégek által privatizált 
honi vállalatokkal, valamint a zöld

mezős külföldi beruházásokként 
létrejött új társaságokkal. Vélhe
tően azért, mert a multinacionális 
konszernstruktúrához Magyaror
szágról kapcsolódó leányvállalatok 
nem igazán alkalmasak a hazai me
nedzserek hálózatfejlesztési törek
véseinek bemutatására. Miként ve
zettek a nyolcvanas évtized végén 
kibontakozott nagyvállalati válság- 
helyzetek a belső társaság alapítá
sok spontán módon elindult hullá
mához, majd ezen képződmények 
felbomlásához és hazai konszernek 
alakulásához? Miként segítette a 
társasági törvény megújítása és a 
magyar konszernjog kiterjesztése a 
magánérdekeltségű vállalkozáscso
portok képződését? Ezekre a kér
désekre kaphatunk választ a tanul
mánykötetnek ebben a részében, 
amelyet egy magyar szoftver-ma
gánvállalkozás, a Graphisoft cso
port bemutatása zár.

A könyv harmadik része a válla
lati versenyképesség növelése 
szempontjából értékeli a vállalat
csoportosulások tevékenységének 
nemzetközi és hazai tapasztalatait, 
a konszernformák további alkalma
zási lehetőségeit. A szerzők kieme
lik, az erőforráskorlátok leküzdé
sében, a rugalmas piaci magatartás 
kialakításában, a tudásmegosztás
ban kitüntetett szerephez juthat a 
konszernforma.

Becsky Róbert
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