
géseit. E tekintetben a munka szinte 
kézikönyv, a gyakorlati tudás tára.

A könyv 13 fejezetben fejti ki 
mindazon ismereteket, amelyek szük
ségesek a nemzetközi menedzsment 
aktuális témaköreinek megisme
résére. A könyv szerkezete lefedi 
azokat az ismeretköröket, amelyeket 
ebben a tárgykörben fontos megem
líteni. A könyv aktualitását jól jelzi, 
hogy több fejezetet szentel a globális 
gazdaság kérdésköreinek -  a borító 
tragikus aktualitását nem is említve!

A könyv 1. fejezetében megis
merhetjük a mű alaphangját és a té
ma legfontosabb összefüggéseit. Fo
galmaknak, kategóriáknak a könyv 
számára mértékadó értelmezését -  
esetleg függetlenül attól, hogy az 
egyes fejezetek szerzői részben vagy 
egészben eltérő értelmezést érvénye
sítenek -  itt találhatjuk meg. A globa
lizációról például szinte mindenki 
mond valamit, ami nagyon helyes, és 
az is az, hogy ezek a vélekedések 
nem es(het)nek egybe. Azt, hogy a 
könyv mit mond erről, az első fe
jezetből tudjuk meg. A 2. fejezet a 
nemzetközi kultúrák közötti különb
ségeket és ezek hatásait írja le. A 3. 
fejezet érezhetően nagy dilemma elé 
állította a szerzőt azzal, hogy teljes 
körű áttekintést nyújtson-e a rendel
kezésre álló terjedelemben -  ami a 
lehetetlennel határos vállalkozás -  
vagy pedig valamely jellegzetes ál
láspontot jelenítsen meg annyira 
markánsan, amennyire csak lehet a 
nemzetközi stratégia elméletei közül. 
A 4. fejezetben a könyv egyik szer
kesztője -  Farkas Ferenc -  ad bete
kintést a nemzetközi vállalatok szer
vezeti rendszerébe, példákkal színe
sítve az elméleti hátteret. Az 5. feje
zetben a hosszabbak közé tartozik. A 
szerző így is lehetetlennel birkózott 
meg, é s adott részletes áttekintést a 
nemzetközi marketing fogalmi köré
ről. A 6. fejezetben a nemzetközi ter
melésmenedzsment egy klasszikus
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területét a Just-in-Time rendszereket 
ismerhetjük meg.

A 7. fejezet nagyon egyedi és ala
pos. A nemzetközi menedzsment té
makörével foglalkozó könyvek szinte 
mindegyike nélkülözi az informatika 
tudományát és a hozzá kapcsolódó is
mereteket. E fejezet külön is jelzi e 
könyv egyedülálló értékét. A hiány
pótláson túl arra is vállalkozik, hogy 
olyan területeket tárjon fel és mutas
son be az olvasóknak, melyek ilyen 
összeszedettségben általában egy 
könyvben sem jelennek meg.

A 8. fejezet a nemzetközi emberi 
erőforrás menedzsment alapfogal
main túl, ennek befolyásoló tényezőit 
és sajátosságait is bemutatja. A 9. fe
jezet -  szorosan követve a 8. fejezet
ben megismert összefüggéseket -  a 
munkaügyi kapcsolatok összefüggé
seire világít rá. Ismét sokszor nélkü
lözött, de napjainkban nagyban meg
határozó összefüggés-rendszerben 
mélyedhet el az olvasó. A fejezet ön
nön aktualitását alátámasztandó ki
emelten foglalkozik a kérdés EU-t 
érintő összefüggéseivel. A 10. fejezet 
a fejlett Világ meghatározó szereplői
re, a kisvállalatokra fókuszál. A 11. 
fejezet beiktatása szerintem az egyik 
legjobb ötlet, és maga a szöveg is na
gyon tetszik. Azt emelném ki, hogy a 
szerző a lehető legjobban jön ki a 
„nemzeti” és „nemzetközi” lehetséges 
ellentmondásaiból, amelyek éppen az 
agrárszférában olyan erősek, hogy e 
pillanatban feloldhatatlannak látsza
nak a világgazdaság minden szintjén. 
Nagy erénye a könyvnek, hogy a le
hetőségek végső határáig „objektív”, 
másképpen fogalmazva, a „nemzeti 
elfogultság” csak a legszükségesebb 
mértékig van jelen a szövegben.

A 12. fejezet ismét olyan anyag
rész, aminek megjelenését külön 
üdvözölni érdemes; nagyon helyén
való, hogy a regionális összefüggé
sek taglalása is helyet kap ebben a 
könyvben.

Könyvism ertetés ---------

A 13. fejezet a korábbi témakörö
ket mintegy összegezve jövőképet tár 
az olvasó elé. Tematikusán nagy 
szükség van rá, s kézenfekvő lezárá
sát képezi a könyvnek.

A könyv nagy érték -  nemcsak a 
korábban már utalt szerzői gárda ki
magasló színvonalára tekintettel -, 
hanem azért is, mert minden olyan té
mát érint, ami feltehetőleg fontos lesz 
majd a jövőben is: a globális korporá
ciók és a nemzetgazdaságok viszo
nya, a kormányzati stratégia szerepe a 
multinacionális vállalkozásokban, az 
etikai kérdések, a technológiai dimen
zió, a tudásgazdaság stb. Ezen témák 
érintése lehetőséget ad a további el
mélkedésekre, az oktatás keretein be
lüli megtárgyalásukra.

Úgy érzem, az olvasó egy olyan 
könyvet tarthat a kezében, amely a 
mai magyar tudományos elitnek, a 
nemzetközi menedzsment területén 
megszerzett tudásáról ad -  színvona
lasan elkészített formában -  összeg
zést.

A könyvnek ott kell lenni mind
azoknak a polcán, akik kellőképpen 
kívánnak felkészülni globalizálódó 
világunk kihívásaira.

Lipi Szabolcs

Todd G. Buchholz

A GAZDASÁGON 
INNEN ÉS TÚL____
Közgazdasági Gyorstalpaló 
Európa Könyvkiadó, 2000

A szerző bevezetőjéből fontos 
információkat kapunk e művéről: „A 
legtöbben úgy találják, a közgazda
ságtan olyan, mint egy rossz bifsz- 
tek: száraz, szívós és ízetlen. Köny
vem egyik célja, hogy egy kicsit 
átsüssem, megpuhítsam e rágós húst. 
Mai példákkal próbálok életet lehelni
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a sivár diagrammokba és grafikonok
ba. Nem ósdi példákról sepergetem 
le a port, hanem televíziós műsorok
ra és népszerű dalokra hivatkozom. 
Végül is az a feladatom, hogy olyan 
gondolatokat közöljek, amelyeket az 
olvasó érdemesnek tart arra, hogy 
megőrizze emlékezetében. (...) Re
mélem, hogy e könyv nemcsak infor
matív, hanem szórakoztató is. A köz- 
gazdaságtan természetesen kulcs
fontosságó ahhoz, hogy anyagilag 
sikeresek legyünk. A könyvből az 
olvasó megtanulhatja a kőkemény 
valóságon alapuló elméleteket, ame
lyek minden gazdasági tevékenység 
mögött meghúzódnak -  a részvény- 
vásárlástól kezdve a szappaneladá
sig. De ez még nem elegendő az élet- 
benmaradáshoz. Woody Allen egy
szer így mélázott: „Miért öl az em
ber? A betevő falatért. De nem csak 
azért. Még valamilyen ital is kell”. 
Szándékaim szerint a könyvben leírt 
elméletek és történetek némi humor
ral megspékelve adnak muníciót az 
anyagi jólét eléréséhez. (...) Köny
vemben arra teszek kísérletet, hogy 
az alapelvek leegyszerűsített magya
rázatával megfosszam a közgazda
ságtant misztikus aurájától.

Tény, hogy megfelelő közgaz
daságtani ismeretek nélkül nem lehet 
eligazodni a modern világban, nem 
tudjuk megérteni, hogy mi miért 
történik a gazdaságban és mindazok
ban a szférákban, amelyek ahhoz 
kapcsolódnak. Márpedig mi nem 
kapcsolódik a gazdasághoz? És 
ugyan igaz, hogy a dolog nagyrészt a 
fejünk felett megy végbe, de néha 
valamit reánk is potyogtat, tehát 
legalább értsük, hogy mi miért van.

A közgazdaságtani szakmunkák 
és tankönyvek általában nem kínál
nak könnyed olvasmányt, és a ben
nük rejlő ismeretek elsajátítása meg
lehetős erőfeszítéseket kíván a témá

ban kevésbé jártas tudni vágyóktól -  
ezért is keltheti fel az olvasókedvün
ket a szerző itt kinyilvánított szándé
ka. hogy igyekszik ezt a valóban fon
tos ismeretanyagot könnyed, jól 
emészthető formában feltálalni ne
künk. Tegyük rögtön hozzá: híven 
betartja ígéretét. Könyve jól érthető, 
olvasmányos. Fontos erénye, hogy 
lényegretörő és amit mond, azt 
igyekszik a mai gazdaság viszo
nyaira alkalmazva előadni, hogy lás
suk is, aminek a hatásait mindenkép
pen megérezzük. Ez is segít abban, 
hogy a laikus ráérezzen a dolog ízére 
és nagyobb kedvvel olvasson tovább. 
Emellett kifejezetten kedvére lesz 
azoknak, akik szeretik a csevegő elő
adásmódot.

Mindebből már azt is megsejtjük, 
kiknek számíthat a figyelmére ez a 
mű. Elsősorban azoknak, akik meg 
akarnak valamelyest ismerkedni a 
közgazdaságtannal, annak lényegé
vel, tartalmával, gondolkodásmódjá
val, ebben legalább is első lépésként 
megelégszenek egy nagyvonalú be
vezetéssel, viszont színes, könnyen 
olvasható tananyagot kívánnak. Amit 
itt kapnak, az kétségtelenül elegendő 
ahhoz, hogy valamennyire belelás
sanak a dolgok lényegébe és alapvető 
összefüggésekbe. Ha ezek alapján el
mélyült ismeretekre is igényük tá
mad, azokat már könnyebben meg
szerzik a szakirodalomból. Cégek 
napi munkában elfoglalt szakem
bereinek pedig, akiknek sem idejük, 
sem energiájuk nincs igazán elmé
lyedni a közgazdaságtan tanulmá
nyozásában, első gyorssegélyként 
szolgálhat -  és valóban sokat adhat 
közgazdasági szemléletük mega
lapozásához, ill. fejlesztéséhez. Túl 
ezeken, segíthet a könyv a hagyo
mányos előadásmód színesítésében 
is. Közismert mesterfogás, hogy egy 
hosszabb előadás során könnyed ele

mek beiktatásával lehet élénkíteni a 
hallgatóság lankadó figyelmét.

Fontos kérdés, mennyire meg
alapozott magának a szerzőnek a tu
dása a gazdaságtanról, s főként van
nak-e figyelemreméltó ismeretei, 
tapasztalatai a gazdaság működéséről 
Buchholz évekig a Fehér Ház (USA) 
Gazdaságpolitikai Tanácsának főtit
kárhelyetteseként és gazdaságpoli
tikai aligazgatójaként dolgozott, így 
közvetlen és mélyreható betekintése 
volt a világ legnagyobb gazdaságá
nak működésébe, annak és az azt for
máló erők elemzésébe, és szintúgy az 
USA kormányzat gazdaságpoli
tikájának kialakításába.

Könyvében kifejtett nézetei erő
sen kritikusak. Jellemző erre, aho
gyan a szövetségi költségvetésről be
szél: „Tulajdonképpen arra szolgál, 
hogy levegye a felelősséget a politi
kusok válláról. Ezért szokták a szö
vetségi kormányt egy gyerekhez ha
sonlítani: egyrészt korlátlan az étvá
gya, másrészt nincs semmiféle fele
lősségérzete. Az adófizető a szülő 
helyzetében találja magát, egyfoly
tában etet valakit, s közben el kéne 
takarítania, ami lent összegyűlik.”

A nézetek persze óhatatlanul is 
kötődnek helyhez és időhöz. Buch- 
holz Franklin Roosevelttől idézi a 
felkészültség hatalmáról: „aki soha 
nem járt iskolába, ellophat valamit 
egy tehervagonból, de akinek egyete
mi diplomája van, ellophatja az 
egész vasutat”. Vannak tapasztalatok, 
hogy vadabb vidékeken, ill. korok
ban nem a diploma az eszköz vasu
tak, cégek és egyéb különösen nagy 
értékek lenyúlásához.

Gondolatai, fejtegetései és értéke
lései korunk legújabb fejleményei kí
sérik az olvasót. Ilyen az externáliák 
problémaköre is, ami egyre inkább 
fenyegeti életünk minőségét, s még-
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inkább a jövőnket, s aminek még a 
világ fejlettebb országai is inkább 
csak most kezdenek nagyobb figyel
met szentelni.

Buchholz szellemes és nagyon ta
láló összegezése szerint externália 
akkor keletkezik, ha valaki úgy cse- 

1 lekszik, hogy annak hatása van má
sokra, akiknek nem áll módjában be
folyásolni a helyzetet. Externáliát 
hoz tehát létre minden környezet- 
szennyezés. Másik, nekünk fájdal
mas példa, hogy valahol kiirtják az 
erdőt, ennek következményeként pe
dig a mi vidékeinket önti el rendsze
resen az árvíz. Szintúgy a legújabb 

I fejlemények izgalmas példája a kör- 
. nyezetszennyezési jogosítványokkal 

most kialakulóban levő kereskede
lem, amely minden valószínűség sze
rint igen gyorsan kiemelkedő üzlet
ággá fejlődik. Az USA kongresszusa 
az 1990-ben hozott. „Tiszta levegő 
törvényiben bevezette az átruház
ható kibocsátási engedélyek intézmé
nyét. Ennek lényege, hogy a cégek 
bizonyos kvótákat kapnak az általuk 
kibocsátható szennyezések mértéké
re, és amelyik nem használja ki a ma
ga kvótáját, az a felhasználatlan részt 
eladhatja másnak. A konstrukció ren
deltetése annak előmozdítása, hogy a 
nemzetgazdaság érdekeinek megfe
lelően elsősorban azok csökkentsék a 

' szennyező anyag kibocsátásukat, 
amelyek ezt a legjobb gazdasági ha
tékonysággal képesek megvalósítani, 
hasonló szabályozás és hasonló ke
reskedelem kialakulóban van az Eu
rópai Unióban is, sőt már formálódik 
az üzleti alapon végzett közvetítői 
tevékenység is. Amint felvesznek, 
mindez nyilvánvalóan komoly té
nyezővé válik a mi számunkra is.

A közgazdaságtan kialakulása 
iránt érdeklődőknek örömére szol
gálhat a mű „Közgazdaságtan-törté
neti útikönyv’’ része. Fénylő nevek
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és híres elméletek sorakoznak, ha 
csak rövid összegzésekkel is, az 
oldalain. Amit Bucholz itt elmond 
róluk, ahhoz feltétlenül elég, hogy 
legalább tudjunk a létükről, és rájöj
jünk: érdemes őket jobban is megis
merni.

Régi fogás, hogy hogyan lehe
tünk gazdagok és sikeresek: úgy 
hogy sokaknak adunk el könyvet ar
ról, hogy hogyan lehetünk gazdagok 
és sikeresek. A szerző bevezetőjében 
levőkkel szemben arra azért ne na
gyon tessék számítani, hogy aki a 
közgazdaságtant jól megtanulja, az 
bizton eléri az anyagi jólétet. Arra 
viszont a laikusok valóban számít
hatnak, hogy sok alapismeretet kap
nak innen a gazdaság működésének 
megértéséhez.

O. P.

-  Könyvism ertetés -

Nicholas Dunbar

A TALÁLT PÉNZ
-  EGY PÉNZGYÁR 
TÜNDÖKLÉSE
ÉS BUKÁSA -  __
A PÉNZPIACOK___
TERMÉSZETRAJZA
Pgnem-John Wiley & Sons, 2000 
(Magyar nyelven)
INVENTING MONEY 
The story of Long-term Capital Ma
nagement and the legends behind it
-  John Wiley & Sons 
(Angol nyelven)

Lélegzetelállító utazás a legmo
dernebb pénzügyi termékek terve
zése és a reájuk épülő pénz- és tőke
piaci ügyletek világában. Mire a 
könyv végére érünk, rádöbbenünk,

hogy a világ legfélelmetesebb bo
szorkánykonyhájába kaptunk betek
intést. Az itt létrehozott tudásalapú 
pénzügyi eszközök a klasszikus Go
lem legendát idézik: dollár milliár- 
dokat hozhatnak a gazdájuknak, ha 
képes uralma alatt tartani őket, de ha 
elszabadulnak, el is pusztíthatják. 
Igen érzékletesen szemlélteti ezt a 
reájuk épülő Long-Term Capital 
Managementnek, a világ legjelen
tősebb fedezeti alapjának itt bemuta
tott története, amely hatalmas kezde
ti sikertől a hollywoodi katasztró
fafilmeket felülmúló összeomlásig 
ívelt.

A könyv középpontjában az a fej
lesztőmunka áll, amelynek egyik fő 
célja a különféle pénzügyi deriva- 
tívák árazásának kimunkálása, ezzel 
párhuzamosan pedig olyan összetett 
konstrukciók kialakítása, amelyek 
segítségével a szóban forgó terméket 
kedvezőbb költséggel le lehet cserél
ni és ezzel arbitrázs nyereséghez jut
ni. Köznapi nyelven ez azt jelenti, 
hogy a számítások, ha valóban jól 
működnek, hozzásegítenek az érték
papírokkal, egyéb hagyományos 
tőzsdei cikkekkel -  köztük devi
zákkal -  és a tőzsdei származékos 
termékekkel való kereskedés alap
vető kockázatainak minimalizálá
sához.1 Ezek egyike a határidős ügy
leteknek a volatilitásból következő 
kockázata, azaz annak eshetősége, 
hogy az adásvétel tárgyát jelentő 
értékpapír vagy egyéb termék ára 
másként alakul, mint amire az eladó, 
ill. a vevő számított. A tőzsdei szár
mazékos termékekkel való kereske
dés egyik fő célja éppen az, hogy a 
felhasználásukkal fedezeti ügylete

1 A  s z á r m a z é k o s  t e r m é k e k r ő l  s z ó l  a  
n a g y n e v ű  P r e n t i c e - H a l l  k ia d ó  h a t a l 
m a s  t u d á s a n y a g o t  f e l v o n u l t a t ó ,  k i v á l ó  
k ö n y v e ,  J o h n  C . H u ll :  O p c i ó k ,  h a tá r 
id ő s  ü g y l e t e k  é s  e g y é b  s z á r m a z t a t o t t  
t e r m é k e k .  E z t  m a g y a r u l  a  P A N E M  
K i a d ó  j e l e n t e t t e  m e g .
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