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ABSTRACT
The information society as a knowledge based society had generally adopted eBusiness by the turn of the
century, and it has become the basis of the eCommerce. On the Stock Exchanges, especially in the USA
high-tech shares are on the rise, these are the shares of the so called dotcom-companies. After the
dotcom bulb is exploding the stock boom is declining but the stock market is still optimistic. We can
speculate, but how long?
Az információs társadalom, úgy mint tudás alapú
társadalom, az ezredfordulóra általánosan alkalmazza az eBusiness-t, melynek alapja az
elektronikus kereskedelem (eCommerce). A
tĘzsdéken, fĘleg az USA-ban, szárnyalnak a
high-tech-részvények, az ún. dotcom-cégek papírjai. Bár a dotcom-lufi kipukkanása után megtört a lendület, a tĘzsde (NYSE) még mindig
optimista. De vajon meddig?

Új, elektronikus gazdaság
Az új gazdaság és a gyárkéményes régi gazdaság szóhasználat elĘször a 2000 éves ezredforduló tájékának információs társadalommal
kapcsolatos publikációkban jelent meg, amelyekkel a szerzĘk igyekeznek rámutatni a kétféle
gazdaság közötti különbségekre. Állítják, hogy
az információs társadalom tajtékai már olyan
magasra csaptak, hogy a gazdaság mĦködése
már nem írható le a hagyományos gazdasági
logika mentén [1]. A folyamat egybeesett azzal
az idĘszakkal, amikor a tĘkepiac is kettévált: a
csúcstechnológiai részvényeket tartalmazó
NASDAQ-index 1998. október 8. és 2000. március 10. között 256%-kal növekedett, míg a DJIA
ebben az idĘszakban csak 28%-kal. Az új gazdaság szóhasználat az új évezredben maga is
egyfajta divattá vált [2].

2

Az Európai Unió többször is deklarálta, hogy
információs társadalommá akar válni, ki akarja
küszöbölni a közte és az USA között ma még
meglévĘ információs rést, és az elĘzĘ akcióterv
információs társadalmat mindenkinek szlogenjét
megtartva megalkotta az eEurope 2002, majd az
eEurope 2005 akcióterveket [3]. Ezeket az akcióterveket kiegészítette azzal, hogy az eléréshez kiemelten fontos a biztonságos, gyors és
nagy átviteli képességĦ infrastruktúra kiépítése,
valamint az eGovernment, az eLearning, az
eHealth és az eBusiness fejlesztése.
Az eBusiness felöleli az elektronikus kereskedelmet, illetve a vállalati rendszerek teljes átépülését (irányítás, logisztika, kapcsolattartás, ügykezelés, döntéshozatali mechanizmusok stb.). Az
eBusiness fejlesztését azonban nemcsak a
jogalkotáson keresztül kívánja elérni, hanem
számos egyéb kezdeményezéssel is, mint például a kis- és középvállalkozások elektronikus
piacon történĘ helytállását elĘsegítĘ Go Digital
program.
Napjainkban már közhely, hogy az információs
társadalomba elsĘnek belépĘk (államok, vállalatok, intézmények, egyének) jelentĘs elĘnyre
tesznek szert, míg a lemaradás azonos az üzleti
befektetések drámai hanyatlásával valamint a
munkanélküliség emelkedésével, azaz „aki el-
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marad, az lemarad” [4]. Az információs társadalom egyik legfontosabb pillére épp az eBusiness, éspedig ennek az elektronikus kereskedelem területe [5].

Az új gazdaság és a tęzsde

Az elektronikus gazdaság fejlĘdése a ’90-es
évek közepén indult meg, és jellegzetes evolúciós állomásokkal meghatározott fejlĘdési utat
járt be. Ezt az utat járhatják be a vállalatok is,
átugorva vagy összevonva egyes szakaszokat
[6]. Mondható, hogy az ezredforduló a digital
economy jegyében telik el, szinte minden tele
van eBusiness-szel1. A vállalati beruházási listákat az informatikai projektek vezetik, a tĘzsdéken, fĘleg az USA-ban, szárnyalnak a
high-tech-részvények, a GDP-növekedés az
információs iparon alapul [8], a hangulat szinte
mániákus, a tĘzsdéken pedig inkább mámoros
[2]. A helyzet árnyoldala: ahol a gazdaság mutatóit a high-tech-szektor húzta meg, ott annak
megtorpanása negatívan hathat az egész gazdaságra, vagy az USA mint vezetĘ gazdasági
világhatalom esetében, a világgazdaságra.

Ha komolyan vesszük, hogy a tĘzsdeindex a
gazdaság egyik legfĘbb indikátora, akkor
emögött a szárnyalás mögött hasonló reálgazdasági teljesítményeknek kellene lenniük.
Ezek azonban elmaradtak ettĘl. Míg a DJIA
1994 és 1999 között háromszorosára nĘtt, addig
például a GDP alig 30%-kal, a vállalatok nyeresége pedig alig 60%-kal.

Az USA-ban gombamódra szaporodtak az internetes vállalkozások. A versenyt az új technológiák határozták meg, létrejött a NASDAQ, a
technológiai papírok tĘzsdéje, az NYSE vezetĘ
részvényei között pedig megjelentek az informatikai cégek is [9]. A NYSE sikersztoriját az ún.
B2B-vállalatok produkálták, a Commerce One
részvényeinek az árfolyama például az 1999-es
nyári bevezetés óta szĦk egy év alatt 854%-os
(!), az Aribáé 588%-os emelkedést produkált
[10]. Ma már tudjuk, hogy csak egy részük volt
életképes, az ún. dotcom-lufi kipukkadt, a fejlĘdés a dotcom-cégek tömeges bukásával
megtört.

A fogalomra egyébként véleményem szerint a legpontosabb definíció: elektronikus üzletvitel, egy új szervezeti
gondolkodás, amely az eCommerce, az extranet és a
World Wide Web által összekapcsolja az üzleti rendszereket az üzleti szereplĘkkel, lásd [7].
1
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De folytassuk a technológiai papírok ezredfordulói tĘzsdei szárnyalásával!

Az elĘbbi tények alapján is költĘinek tĦnik a
kérdés, hogy a befektetĘk által a piacnak tulajdonított érték a valóságban is létezik-e? Nyilvánvaló, hogy a rendkívüli növekedés nemcsak
egy ún. tĘzsdei buborék, az árfolyamok pedig
hosszú távon nem tarthatók fenn. A nyugati
mintára szervezĘdött gazdaságokban ui. nem
feltétlenül a munkateljesítmény az úr (lásd Távol-Kelet), hanem a tĘzsde és a tĘzsdei játékokon szerzett spekulatív tĘke [11], az ún. kreatív könyvelést folytató nagy cégek pedig sorra
tönkremennek [12].
Az Egyesült Államok tĘzsdéinek történetében
hasonló tendencia csak az 1920-as években
fordult elĘ, amely a hírhedt 1929-es tĘzsdeöszszeomlásba torkollott. Számítások igazolták,
hogy az árfolyam-nyereség hányadosa 2 és a
hosszú távú hozamok között történelmi összefüggés van. Ha az R.J. Shiller és J. Campbell
által kifejlesztett szórásdiagramot nézzük, akkor
jól látható, hogy a pontok balról jobbra lefelé
lejtenek (lásd 1-1. ábra). A diagram azt érzékelteti, hogy a P/E-index mennyire jól elĘrejelzi a
hosszútávú (tízéves) hozamokat. A diagram a
vízszintes tengelyen 1881 és 1989 között januári
hónapokra mutatja a P/E-hányadost, a következĘ tíz év tĘzsdei reálhozamát pedig a függĘleges tengely. A diagram egyes pontjainál lévĘ
kétjegyĦ számok az adott naptári év két utolsó
számértékei, a csillag nélküliek az 1900-as évek,
a csillaggal jelöltek pedig az 1800-as évek adatai.
A P/E-index megmutatja, mennyire drága a piac a vállalatok profitszerzĘ képességéhez képest.
2
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Forrás: [2; 27. old.]

1-1. ábra Az árfolyam-nyereség hányados mint a tízéves hozam elĘrejelzĘje

A diagram tanulsága, hogy azokat az éveket,
amelyekben a P/E-hányados alacsony, igen
gyakran magas hozamok követik, magas P/E-hányadosú évek után pedig alacsony, nem ritkán negatív hozamok következnek. Shiller
megemlíti, hogy hasonló összefüggéseket kaptak, amikor ezt a módszert más tĘzsdékre, illetve
más országokra alkalmazták [2;28. oldal], vagyis
azok a befektetĘk, akik akár tíz évre is be tudnak
befektetni a tĘzsdén, akkor járnak jobban, amikor egy tízéves periódus kezdetén az árak alacsonyak a nyereségekhez képest, és amikor az
árak magasak, akkor már nem annyira. Vagyis a
hossszútávú befektetĘ inkább maradjon távol a
piactól akkor, amikor az szárnyal, és akkor lépjen be, amikor az árfolyam alacsony.

4

A 2000. évi árfolyam-nyereség hányadosának
az értéke 40 fölötti, meghalad minden eddigi
éréket (ez az érték az elĘbbi grafikonra rá sem
férne). A nagy kérdés: milyen hozamot valószínĦsít a diagram a következĘ tíz évre? Ez attól is
függ, hogy a pontokra illesztett vonal alakja
görbe vagy egyenes-e. Ez azonban részletkérdés, ugyanis a diagram „messzirĘl“ nézve is
negatív hozamot jósol a következĘ, 2000–2010
közötti tíz évre.
Ha a DJIA-t nézzük az egyes tízéves periódusokban, akkor az indexgörbe 1980 utáni alakját
szemlélve óhatatlanul felvetĘdik a kényelmetlen
kérdés: mi következik azután, ha a piac túl
magasan áll? (lásd 1-2. ábra –1-6. ábra)

GIKOF Journal 3. évf. 5. szám

eMánia 

Forrás: [13] http://averages.dowjones.com/jsp/avgDecades.jsp?decade=1910-2000

1-2. ábra A Dow Jones index alakulása 1980–1989 között

Forrás: [13] http://averages.dowjones.com/jsp/avgDecades.jsp?decade=1910-2000

1-3. ábra A Dow Jones index alakulása 1990–1999 között
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Forrás: [13] http://averages.dowjones.com/jsp/avgDecades.jsp?decade=1910-2000

1-4. ábra A Dow Jones index alakulása 2000-tĘl napjainkig

Tény, hogy mivel az árfolyamok zuhanni kezdenek, a tĘzsdei befektetések népszerĦsége
csökken. De lehet még ennél rosszabb is! Ha a
DJIA görbéjére tekintünk, akkor az 1920–1929
közötti dekádban3 egyfajta korabeli „high-tech--

Az ábrák nagyon tanulságosak, szemléltetik az egyes
dekádokban bekövetkezett lényeges gazdasági, politikai,
technikai eseményeket, mint például az elsĘ nyilvános
televízióadás, vagy a rádió tömegtermelésének a meg-

optimizmus” látható. Az 1930–1939 közötti dekád ábrája azonban már kiábrándítóbb, nem is
szólva a periódus végérĘl, a második világháború kirobbanásáról!

3

6

kezdése, Lindbergh repülĘútja, no és az 1929-es krach,
vagy a kormányon lévĘ elnökök nevei.
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Forrás: [13] http://averages.dowjones.com/jsp/avgDecades.jsp?decade=1910-2000

1-5. ábra A Dow Jones index alakulása 1920–1929 között

Forrás: [13] http://averages.dowjones.com/jsp/avgDecades.jsp?decade=1910-2000

1-6. ábra A Dow Jones index alakulása 1920–1929 között
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Akkor rendülünk meg csak igazán, amikor a
DJIA indexgörbéit mutató 1920–1929, a 1930–1939 közötti grafikonokat az 1980–1989, 1990–1999 közöttiekkel, valamint a 2000 utáni periódusok görbéivel vetjük össze (például fóliára
másolva és egymásra helyezve Ęket). Markánsan látható az a tény, amirĘl már az elején is
szóltam: az eddig soha nem látott, hosszú idejĦ,
a piaci csúcspontokat illetĘen is drámai hausse,
ami elĘször az ezredfordulón törik meg, de ami
kisebb, fĘleg rövid távú emelkedésekkel, azóta
is azonos tendenciát mutat. Ha az ábrákon jelzett azonos szálakra (gazdasági, politikai,
high-tech) felfĦzhetĘ események sorát az utóbbi
húsz évben végiggondoljuk, akkor úgy tĦnik,
hogy ezek részben ismétlĘdnek, részben pedig
súlyosabb formában jelennek meg4.
Vannak azonban, akik szerint a 2002-es esztendĘ emlékezetes tĘkepiaci botránysorozatait,
minden idĘk eddigi legnagyobb amerikai vállalati
összeomlás-sorozatát nem kell feltétlenül negatívan értékelni, az lehet akár a pozitív megtisztulási folyamat jele is [14]. A vállalati vezetés
ugyanis mindig képes manipulálni a vállalati
eredményeket, beszámolókat és ezen keresztül
a részvényárfolyamokat. Az igazi kérdés az,
hogy a vállalatvezetés felül tud-e emelkedni a
szĦk látókörĦ, rövid távú érdekeken. Ha nem,
akkor leleplezĘdnek és megbuknak, egyik napról a másikra is eltĦnhetnek óriások, alapvetĘen
éppen az európaihoz képest mindenképpen
másfajta nyilvánosság, valamint a nagy cégeknek az európainál kisebb USA-beli befolyása
miatt. „Az Egyesült Államok azonban éppen
abban képvisel követendĘ modellt, hogy amikor
1980–1989 között például beindul, majd a periódus
végére összeomlik a bóvlikötvény-piac, 1990–1999 között
a munkanélküliségi ráta 4,8%, 2000 után egymást követik
a nagyvállalatok botrányai: Enron, Apple, World Com,
Global Crossing stb, 2002 után pedig bekövetkezik a DJIA
történetének második legnagyobb esése. Vagy más:
a ’90-es évek elején az Öböl-háború, végén a NATO
bombázza Jugoszláviát, az új évezredben az USA és
szövetségese(i) megtámadják Irakot. 1993-ban merényletet követnek el a WTC-ben, 2001-ben a WTC már meg is
semmisül, de sajnos azóta is újabb és újabb súlyos fenyegetések hallhatóak.

4

8

egy vállalat nem tud eleget tenni a hitelezĘk
követeléseinek, akkor már nem érdekes, hogy ki
mindenki az elnök barátja, ki származik Texasból, ki kinek volt az osztálytársa, kivel mikor ittak
együtt, vagy mennyit fizettek be a választási
kasszába. Ilyenkor elĘbb-utóbb elzárják a csapokat.” [14;4. oldal balra lent]
Az 1920-as évekre jellemzĘ szituáció valamint
az 1990-es években a technológiai papír buborékja fedezetlen pénzteremtéssel alátámasztott
értékpapír-buborék volt. Ezek közül csak az
elsĘt követte világgazdasági válság, bár igaz,
hogy azóta a világgazdaság kölcsönös függĘsége szorosabbá vált. A ’90-es évek végén kiderült, hogy a tĘzsdék által dominált gazdaságok ingatagabbak mint a bankok dominálta gazdaságok, tehát az ilyen gazdaságoknak aktív
stabilizációs állami gazdaságpolitikára van
szükségük [15]. A pénzügyi piacok az ezredfordulóra világméretekben összekapcsolódtak
és liberalizálódtak. Ebben a rendszerben bármikor felhalmozódhatnak olyan kockázatok,
amelyek a rendszer egészének vagy jelentĘs
részének az összeomlását eredményezik [16].
Az egyik legfontosabb kérdés, hogy a világgazdaságban, annak meghatározó gazdaságaiban, illetve régióiban makroszinten vajon a
stabilizáció irányába mutató fejlemények következnek-e be, és vajon képesek-e szabályozni
a kumulatív piaci folyamatokat. Hogy ez menynyire sikerül nekik, az még nem tudható biztosan,
tehát történelmi távon szemlélve a „világindex“ alakulását, feltehetĘ a kérdés: quo vadis
tĘzsdeindex, quo vadis világ?!
A DJIA-grafikont az utolsó, 2000-ben kezdĘdĘ
dekádban vizsgálva látható (lásd 1-4. ábra): a
tĘzsdemámor-lelkesedés a dotcom-buborék kipukkanásával elvégzett korrekciók ellenére még
tart, ezt Shiller a tĘzsde hamis optimizmusának
nevezi, ami veszélyt jelent az üzleti döntéshozókra (például azokra, akik kockára teszik
megtakarításaikat azzal, hogy koncentráltan
fektetnek be a tĘzsdén, veszélybe sodorva ezzel
saját és családtagjaik jövĘjét).
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Már Tarafás Imre is figyelmeztetett erre a veszélyre [16] az ún. „katasztrófa-rövidlátás”- jelenségre utalva: A gazdasági-pénzügyi események nagyobb része inkább bizonytalan, mint
kockázatos, azaz semmit sem tudunk a bizonytalan események bekövetkeztének valószínĦségérĘl. Mivel azonban nem számítható
objektív valószínĦség, ezért szubjektív valószínĦséget tulajdonítunk nekik, és ennek alapján
hozzuk meg döntéseinket; valószínĦbbnek tartjuk annak az eseménynek a bekövetkeztét,
amely a múltban, fĘleg a közelebbi múltban
gyakran elĘfordult, és amelynek elĘfordulására
még élénken emlékszünk (lásd 1-4. ábra). Ezt a
feltevést erĘsíti a bankok közötti verseny is:
félnek, hogy a prudens bank versenyhátrányba
kerül a kevésbé prudenshez képest („nyakló
nélkül” hiteleznek, míg a gazdaságban általánossá válik a túlzott eladósodás, és így egy-két
riadt hitelezĘ vagy adós könnyen okoz pénzügyi
válságot). Mindezt infrastrukturálisan segíti az
információtechnológia szédítĘ fejlĘdése, aminek
következtében a pénztĘke példátlan nemzetközi
mobilitásra tett szert, és világméretekben akadálytalanul áramlik (többek között az adminisztratív szabályozás lebontása miatt is).
Amilyen könnyen beáramlik egy országba a
pénztĘke, olyan könnyen és olyan gyorsan el is
hagyhatja azt. Ez a rendszer olyan kockázatokat
halmozhat fel, amelyek az egész rendszernek
vagy egy részének az összeomlását eredményezheti. Mások is említik [15], hogy a tĘzsdék
által dominált, alapvetĘen a tĘkepiacról finanszírozó gazdaságok ingatagabbak, mint a bankok által domináltak. Ez is egyfajta paradoxonja
a tudástársadalomnak, amely egyre jobban
szabványosított, miközben törékenyebbé válik,
éppen amiatt, hogy tudáson alapul. A cselekvĘképesség azonban a tudástársadalomban nem
mindenki számára bĘvül egyenlĘen [17]!
Mániákus, mámoros túlzásokba esni tehát semmi okunk! Bár igaza van BĘgel Györgynek [8],
aki idézi Irving Fisher 1929-es véleményét az
akkori autóipari (korabeli high-tech) részvényárfolyamok tartós csúcsonmaradásáról, a követĘ események mégis azt igazolták, hogy „a
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világ nem annyira racionális, mint amilyennek
néha látszik, és kevesebbet tudunk róla, mint
gondolnánk. Drukkoljunk az internetnek, mert a
tét igen nagy!” [8; 45. old.]
A tét valóban nagy! Ne tétlenkedjünk!!!
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