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A ljubljanai egyetemet kitüntetéses diplomával végző szerző  az  Augsburg  College-ban 
(Minneapolis) kezdte tanulmányait, majd a Princetonban szerzett mesterfokozatot. Számos 
díj, európai és amerikai kutatói ösztöndíjak, könyvrészletek, tudományos folyóiratokban 
közölt cikkek után sikerrel védte meg Embedded Economies: Foreign Direct Investment in 
Central and Eastern Europe című disszertációját, és szerezte meg PhD-fokozatát 2003-ban 
a Princeton University szociológiai tanszékén. A fiatal kelet-európai társadalomtudósok 
számára példaszerű pályán a következő állomás az University of California Irvine, ahol 
Bandelj tanársegéd a szociológia tanszéken. 

A köszönetnyilvánítások, valamint a hasonló cím arra utalnak, hogy a Princeton Uni
versity Press által 2008-ban megjelentett könyv a díjnyertes disszertáció továbbfejlesz
tett változata. 

A doktorandusz színvonalas munkáját, témavezető  és  tanítványa  sikeres  együttmű 
ködését jelzi, ha egy tudományos kiadónál (különösen egy nemzetközi hírű kiadónál) 
könyv alakban is megjelenik a disszertációja. A végéhez közeledő (mások szerint befe
jezett) kelet-közép-európai átalakulás egyre kevesebb egyetemi előadás, kurzus tárgya. 
Ritkábban szerveznek konferenciákat, munkaértekezleteket, szemináriumokat erről a 
témáról, és a közgazdaságtudomány térségünk iránt néhány éve még érdeklődést mutató 
csillagai már új, izgalmasabb témákkal foglalkoznak. Az átmenet leírására, elemzésére 
szánt kutatási pénz is egyre kevesebb. Nina Bandelj tehát csökkenő érdeklődést kiváltó 
és ezért folyamatosan nehezebben publikálható témáról írt könyvet – ez tovább növeli 
teljesítményének értékét. 

Tudatosan használtuk az előbb a könyv alakban kifejezést. A tudományos és szakköny
vek jó esetben új kutatási eredményeket mutatnak be, vagy a szerző újrarendezett tudását 
adják közre. A könyv formában kiadott disszertációk gyakran más információkat is hor
doznak, a tudásátadás mellett más célokat is szolgálhatnak. A disszertáció-könyv ugyanis 
jó alkalom a pályája kezdetén álló doktorandusz munkaerő-piaci helyzetének meghatáro
zására, javítására. A feldolgozott szakirodalomból kiderítheti a gondos olvasó (például egy 
munkatársat kereső egyetemi tanszék illetékes vezetője), hogy milyen kurzusok tartására 
alkalmas a pályakezdő szerző. A sarkos megfogalmazások, elkötelezett állásfoglalások 
pedig tájékoztatják a tudományos piac versenyeztetőit, hogy a doktorandusz kinek lesz, 
lehet a szövetségese vagy vetélytársa. 

A piaci helykeresésre/kijelölésre kitűnő példákkal szolgálnak a könyv első fejezetei. Új 
információt, összefüggést többnyire nem tartalmazó, de a szerző tájékozottságát jelző rö
vid ismertetéseket olvashatunk ezeken az oldalakon a szocializmus elméleti modelljeiről, 
a vizsgálatba bevont 11 volt szocialista ország (illetve szovjet tagköztársaság) második 
világháború utáni történetéről, a létező szocializmus felemás reformjairól, a rendszer ösz
szeomlásáról. (Magyarországra legfeljebb két-három bekezdés jut.) A szocializmus utáni 
átmenet legfontosabb mozzanatait és folyamatait is naprakész irodalomjegyzékre támasz
kodó, egy-két oldalas összefoglalókban ismerteti a szerző. Privatizáció, globalizáció, csat-
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lakozás az Európai Unióhoz, demokratikus fejlődés, nacionalizmus – a tömör szövegek 
jelzik, hogy igényes egyetemeken is nyugodtan taníthatná a szocializmus utáni átmenet 
korszakát.  Kevesebb  bizonyíték  is  igazolná  a  szerző jártasságát. Miért kell például egy 
működőtőkéről szóló könyvben önálló fejezetet szánni a fokozatos és a gazdasági sokkolás 
hívei közötti vitának? (43–46. o.) 

A doktoranduszi helymeghatározás másik mozzanata sem hiányzik a könyv bevezető 
fejezeteiből. A szerző itt megkülönbözteti a társadalomtudomány (a közgazdaságtudo
mány) instrumentalista és konstruktivista szemléletét. Az előbbi irányzat képviselői úgy 
vélik, hogy „a gazdasági cselekvés tökéletesen lehetséges a társadalmi struktúrák, a poli
tika vagy a kultúra kölcsönhatása nélkül” (5. o.) A társadalmi-konstrukcionista szemlélet 
képviselői szerint viszont a társadalmi hálókba beágyazott, érdekek és a politika befolyá
solta gazdasági szereplőket kulturális preferenciáik és célok is vezérlik. 

A szerző értelmezésében az instrumentalisták – a közgazdaságtan főárama – további 
fontos feltételezése, hogy a racionálisan viselkedő gazdálkodók (háztartások, vállalatok) 
a lehető legnagyobb hatékonyság elérésére törekednek. A konstruktivisták szerint viszont 
a gazdaság szereplői gyakorlatiasan viselkedve, többféle, gazdasági és gazdaságon kívüli 
célt is követnek. 

Bandelj elkötelezett  konstruktivista.  Fontos  és  provokatív  állítása,  hogy  a  külföldi 
működőtőke-beruházások megjelenését és terjedését nem magyarázzák kielégítően a 
mainstream képviselői, amikor feltételezik, hogy a pontos fontossági sorrendet felállító, 
maximális nyereségre törekvő vállalatok csupán a haszon, a költségek és a kockázat 
mérlegelése alapján döntenek, amikor belépnek egy számukra új piacra. Felfogásában 
a működőtőke-beruházás (foreign direct investment, FDI) „a gyakorlatias gazdasági 
szereplők által társadalmilag létrehozott, összefüggő folyamat … a tranzakcióban részt 
vevő két fél, a beruházó és a befogadó közötti csere. Nem csupán a beruházó, hanem a 
befogadó akciói is fontos szerepet játszanak a külföldi működőtőke-beruházások alaku
lásában.  Nem az  váltja  ki  az  működőtőke  beáramlását,  hogy  az  összeomló  szocialista 
rendszerbeli állam visszavonul a gazdaságból. Ellenkezőleg: elkerülhetetlen a szocia
lizmus utáni állam jelentős részvétele a működőtőke-beruházások piacának a létrehozá
sában, a külföldiekkel folyó cserének mint helyénvaló és kívánatos tevékenységnek az 
intézményesítésében és legitimálásában.” (7. o.) A működőtőke-beruházás a társadalom 
által működtetett folyamat, amelynek az üzleti és személyes hálózatokba beágyazódott, 
politikai és hatalmi érdekektől és kulturális értékeiktől befolyásolt résztvevői kidolgoz
zák és alkalmazzák stratégájukat. 

Az előbbi közlések és gesztusok alapján pontosan bemérhető Bandelj helye a tudomá
nyos piacon. Ám milyen új és/vagy rendszerezett tudást szerezhet a könyvből a munka
csoportot éppen nem szervező, munkatársat nem kereső, ám a működőtőke-beruházások 
kelet-európai fogadtatása iránt érdeklődő  olvasó?  (Ilyenek  is  léteznek.)  Könyve  –  mint 
Róna-Tas Ákostól idézik a borítón – valóban „jelentős hozzájárulás a gazdasági szociológi
ához és a kommunizmus utáni átmenetkutatáshoz”? Ha igen, akkor „az alkotó és alapvető 
elméleti állítások és a meggyőző/átütő tapasztalat” mennyiben az általa szenvedélyesen 
képviselt szemlélet és módszer hozadékai? 

A konstrukcionalista szemlélet hozadékai 

A bevezető fejezetek szerencsére nem csupán a pozíciókijelölés dokumentumai. Az itt kö
zölt idősorokból például megtudjuk, hogy a külföldi közvetlen beruházások dinamikus nö
vekedésének évtizedeiben a szocialista országokba nem áramlott ilyen tőke. A nyolcvanas 
évek második felének magyar és a lengyelországi reformjai során hoztak ugyan működő-
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tőkét vonzó intézkedéseket és szabályokat, ám az állami-szövetkezeti tulajdon dominanci
ája, a gazdaság pártirányítása nem tette lehetővé a „rendszeridegen” tőkemozgásokat. 

Ügyesen szerkesztett táblázatok mutatják, hogy a volt szocialista országok a rendszer
váltás után gyorsan beléptek a fejlett piacgazdaságokat tömörítő nemzetközi szervezetek
be (62. o.), hogy egymástól függetlenül, kivétel nélkül felállították a működőtőke-beruhá
zásokat felügyelő  és szabályozó állami intézményeket,  ügynökségeket.  (71. o.)  A szerző 
– többek között ezekkel a táblázatokkal és leírásokkal – meggyőzően dokumentálja, hogy 
a működőtőkével kapcsolatos szokatlan (évtizedekig nem alkalmazott) tranzakciók elter
jedése nem spontán folyamat, hanem a rendszerváltás utáni parlamentek és kormányok 
tudatos piacépítő és szabályozó tevékenységének is a következménye. 

A hasonló céllal és időben hozott törvények, szabályok, felállított intézmények azonban 
országonként eltérő hatékonysággal működnek. Nemcsak a vizsgált országok működőtő 
ke-befogadó képessége különbözött jelentősen, de az egyes országokba beáramló működő 
tőke mennyisége is erős hullámzást mutatott. Többváltozós (esetenként csupán becslésekre 
alapozott) regressziós számításai alapján Bandelj azt találta, hogy „a politikai szövetségek, 
kulturális kötelékek a migrációs és kereskedelmi hálózatok jelenléte ösztönözte a műkö
dőtőke-beáramlást a szocializmus utáni zűrzavaros Kelet-Európába. Az országok közötti 
formális intézményi megállapodások befolyása – úgy tűnik – nem volt jelentős.” (127. o.) 

Ezt a fejleményt a jogi-intézményi rendszer óhajtott és valóságos teljesítményének kü
lönbségeivel, a politikai, a kulturális és a kapcsolati-hálózati tényezők, a „beágyazottság” 
eltéréseivel magyarázza. Egyes befogadó országok belpolitikai feszültségei, instabil nem
zetközi kapcsolatai például éppúgy okozhattak különbségeket a befogadási teljesítmény 
terén, mint a nacionalista, a külföldi tőkével szemben bizalmatlan politikai pártok orszá
gonként vagy politikai ciklusonként eltérő befolyása. 

A hazai és a külföldi vállalatok közötti korábbi üzleti kapcsolatok során felhalmozódott 
bizalmi, kapcsolati tőke is nagyban elősegíthette egy-egy működőtőke-tranzakció létrejöt
tét. Egy szlovéniai vállalat példáján – sajnos nem alapos esettanulmány, hanem anekdoti
kus közlések alapján – bemutatja, hogy a befogadó ország és a beruházó üzleti, vállalat
irányítási kultúrájának eltérései gátolták, egy másik országból érkező befektető esetében 
viszont a hasonlóságok nagyban elősegítették a külföldi befektetést. 

(Sajnos) vissza az elméletekhez! 

A külföldi működőtőke szocializmus utáni elfogadásának és beáramlásának további le
írása és elemzése, majd az eredmények összefoglalása helyett a szerző a könyv befejező 
fejezeteiben e jelenség elméletének továbbfejlesztésére tesz kísérletet. 

Magyarázatai számos, a főáramú közgazdaságtannal szembenálló vagy annak egyes té
teleit pontosító, tagadó irányzathoz, iskolához tartozó közgazdász, szociológus, antropoló
gus művein alapulnak. A főáram racionális és nyereségmaximáló döntéshozót feltételező 
elméleteivel és modelljeivel szemben felvonultatja Herbert Simon korlátozott racionalitás 
elméletét (Simon [1957]), March–Cohen–Olsen-szerzőhármas az egymást zavaró, kizáró 
problémáknak a vállalati célokra és döntésekre gyakorolt hatásait vizsgáló „szemetestlá
da-modelljét” (March–Cohen–Olsen [1972]). Idézi Frank Knight és John Maynard Key
nes eszmefuttatásait a bizonytalan és nem kellően informált döntéshozóról (Knight [1921], 
Keynes [1965]), említi a neoinstitucionalista iskolának (Di Maggio–Powell [1991], Garfin
kel [1967]) a rutinokról, konvenciókról a praktikus cselekvésről írt műveit. Nem maradnak 
ki a sorból a többféle (például az elkötelezettségen alapuló) racionalitás egyidejű jelenlé
tén alapuló elméletek, vagy az evickélés és az improvizáció döntésekre gyakorolt hatásait 
elemző szerzők. És azok a társadalomtudósok sem, akik a profit maximalizálása helyett a 



386 Könyvismertetés 

túlélést, a méltányos profit szerzését tekintik a vállalat céljának. Az alternatív értelmezés 
kulcsfogalma – Bandelj szerint – a társadalmi jelenségek, esetünkben a működőtőke-beru
házások, hálózati, kulturális, politikai, makrointézményi beágyazottsága. A beágyazott
ság e fajtái nemcsak „elemzési eszközök, amelyek leegyszerűsítik a tranzakciók komplex 
valóságát” (162. o.), de különféle, a működőtőke-jelenséget is kielégítően magyarázó, szer
kezeti-hatalmi-kulturális alakzatokat, szerkezeteket képeznek. 

A szerző alternatív elméletekről szóló egyetemi kurzusának a vázlatát olvasnánk ezeken 
az oldalakon? 

Ha igen, akkor a tanterv még igencsak kiforratlan. Hiányzik a (jól-rosszul) időrendbe 
szedett nézetek egymásra hatásának, egymást cáfoló, kizáró vagy éppen erősítő állításaik
nak az elemzése. Másként: annak a bemutatása (beismerése?), hogy az izgalmas és színvo
nalas alternatív elméletek és megközelítések ma még elsősorban a jelenségek tényezőkre 
bontására alkalmasak, a közgazdaság főárama életidegen feltételezéseinek újragondolásá
ra serkentenek (nem mindenkit). Ezért több módszer és elmélet párhuzamos alkalmazása 
szerencsés esetben javíthatja a társadalmi jelenségek, például a szocializmus utáni műkö
dőtőke-beruházások történetének értelmezését és bemutatását. 

A könyv megítélésében tehát nem osztjuk Róna Tas Ákos lelkesedését. A helyenként 
nem kellően dokumentált dekonstrukció még nem (bármilyen névre is hallgató) új elmélet, 
legfeljebb adalék az elmélet kétségtelenül szükséges továbbfejlesztéséhez. 
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