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sadalmi jólét. Az országok – és ehhez

minden joguk megvan – szükségle-

teik és értékrendjük alapján nagy va-

lószínűséggel eltérő döntéseket hoz-

nak, hogy a különböző intézményi

alternatívák közül melyiket választ-

ják.

Ezek az elgondolások óriási hatást

gyakorolnak a globalizációra és a

demokráciára, valamint arra is, hogy

milyen messzire mehetünk el az egyik

tekintetében, figyelembe véve, hogy a

másikkal is számolnunk kell. Ha egy-

szer megértjük, hogy a piacok haté-

kony működéséhez állami intézmé-

nyekre és szabályozásra van szükség,

és ha elfogadjuk, hogy a különböző

országoknak eltérő nézeteik vannak

ezeknek az intézményeknek és szabá-

lyoknak a konkrét formáit illetően,

akkor kialakíthatjuk azt a narratívát,

ami egészen új eredményre vezet.

Először is megérthetjük azt, amit én

A globalizáció
paradoxona
Osman Péter könyvajánlója

Szóljon ő: „Annak érdekében, hogy a

világgazdaságot biztosabb alapokra

helyezzük, jobban meg kell értenünk

annak az érzékeny egyensúlynak a

természetét, ami a piacok és a kor-

mányzás között áll fenn. Ebben a

könyvben alternatív narratívát szeret-

nék ajánlani, ami két egyszerű elgon-

doláson alapul. Először is a piac és az

állam kiegészítik, nem pedig helyet-

tesítik egymást. 

Ha több és jobb piacot akarunk,

több (és) jobb kormányzásra van

szükség. A piacok nem ott működnek

a legjobban, ahol az állam a leg-

gyengébb, hanem ott, ahol erős.

Másodszor, a kapitalizmusnak nem

egyetlen modellje van. A gazdasági

gyarapodás és stabilitás az intéz-

ményrendszerek többféle kombiná-

ciójában képzelhető el olyan terü-

leteken, mint a munkaerőpiac, a

pénzügyek, a vállalatirányítás és a tár-

a világgazdaság politikai „trilem-

májának” nevezek: nem lehet egy-

szerre akarni a demokráciát, a nem-

zeti szuverenitást és a gazdasági glo-

balizációt. Ha tovább akarjuk folytat-

ni a globalizációt, vagy a nemzeti szu-

verenitást, vagy a demokratikus poli-

tikai berendezkedést kell feladnunk.

Ha ragaszkodunk a demokráciához,

és ki akarjuk teljesíteni, választanunk

kell a nemzetállam és a szoros nem-

zetközi gazdasági integráció között.

Ha a nemzetállamot és az önren-

delkezést választjuk, akkor a demok-

rácia elmélyítése és a globalizáció

további bővítése között kell választa-

nunk. 

A gondjaink abból adódnak, hogy

vonakodunk szembenézni ezekkel az

elkerülhetetlen választásokkal.

Így hát választásra kényszerülünk.

Szeretném egyértelművé tenni az én

választásomat: a demokrácia és a

nemzeti önmeghatározás felülírja a

hiperglobalizáció szempontjait. 

A demokráciáknak joguk van a saját

társadalmi berendezkedésük védel-

méhez, és ha ez a jog ütközik a

globális gazdaság érdekeivel, ez utób-

binak kell meghátrálnia.”

Rodrik könyve alapmű. Nem mert a végső igazságot
mondaná – óvakodjunk azoktól, akik ezt teszik –, hanem
mert világos, alapos elemzésekkel és következte-
tésekkel segít érteni a problémákat, és a társadalmak
számára optimális megoldást találni.
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Új szinttel bõvült az International Express tankönyvcsalád. A sorozat azok számára készült,
akik gyorsan szeretnének megtanulni angolul, de nem csak az általános, hanem az üzleti,
kommunikációs nyelvet is el szeretnék sajátítani. Munkahelyi és szabadidõs (utazás,
közösségi élet) helyzetgyakorlatok egyaránt vannak benne, friss, aktuális témakörökkel,
népszerû, tanuló-központú megközelítésben. A kettõ az egyben tankönyv kombinálja a
hagyományos osztálytermi csoportos tanulást és az egyénileg (otthon, de akár az osztály-
ban is) elvégezhetõ munkafüzet feladatokat. A DVD mellékleten interaktív gyakorlatok
vannak, valamint minden fejezethez egy videoklip. A Pocket Book méreténél fogva alka-
lmas az út közbeni tanulásra. A hanganyag mp3 formátumban rajta van a DVD-n is, de
kapható külön Class CD-n is.

Oxford Angol Nyelvtan (+CD-ROM) kulcsos
Coe/Harrison/Paterson
Az Oxford Angol Nyelvtan magyar nyelven nyújt megbízható segítséget az angol nyelv tanulásához.
Különösen hasznos a nyelvvizsgára vagy az érettségi vizsgára készülõk számára, hiszen áttekinti és
gyakoroltatja az angol nyelvtan minden területét. Megoldó kulcsos és kulcs nélküli változatban is
kapható. Használható középiskolában és nyelvtanfolyamokon kurzuskönyvek kiegészítõjeként, de
hasznos segítõje lehet azoknak is, akik otthon, egyéni tanulás során kívánják nyelvtudásukat
fejleszteni. Példákkal illusztrált magyar nyelvû magyarázatokat tartalmaz. Bõséges gyakorlási
lehetõséget ad mind a magyarázatokat követõ feladatok, mind pedig a rendszeresen beiktatott ismétlõ
leckék révén.

Oxford Learner's Dictionary of Academic English+CD-ROM
Az Oxford kiadó új szótára azoknak készült, akik már középfokú szinten tudnak angolul, de pon-
tosabban, választékosabban, szabatosabban szeretnék kifejezni magukat. Megtanítja, hogyan kell jól
összekapcsolni a szavakat, hogy épül fel egy kifejezés vagy egy mondat, hogyan kell meggyõzõen
érvelni. A CD-ROM mellékleten példákkal és tippekkel mutatják be, hogyan szerkesztünk és írunk
meg pl. esszéket, disszertációt. A függelék hasznos nyelvtani, stilisztikai kiegészítõ információkat ad.
80 szócikk mellett utalások vannak, - Thesaurus, Grammar Notes, and Which Word? és Language
Bank címen - ezek segítenek a helyes szó megválasztásában, illetve az esetleges helytelen szó
kiszûrésében, nyelvtani magyarázatot illetve példákat adnak.
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