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Kreatív rombolás

a legjobb válasz néha nem az, ha kitérünk a „szürke rinocérosz” útjából, 
hanem ha teljesen átalakulunk, vagy kecsesen elillanunk. így tesznek a 
kreatív rombolás útján járó vállalatok.
  a  kodak 1975-ben találta fel az első digitális fényképezőgépet, de 
polcra tette a találmányt, hogy megóvja a filmes üzletét, egészen a kilenc-
venes évekig, amikor szembe kellett néznie az elkerülhetetlennel, ugyan-
is a filmjei hanyatlásnak indultak. 1994-ben eladta a vegyi üzletét, hogy 
kifizethesse adósságait, és határozottan a digitális világba lépjen. digitá-
lis fényképezőgépekkel kezdett foglalkozni: a kilencvenes évek végétől a 
kétezres évek közepéig vezető szerepet töltött be ezen a területen. 2005-
ben a kodak gyártotta a legtöbb digitális fényképezőgépet, és majdnem 
6 milliárd dolláros forgalmat bonyolított. Ám ahogy a digitális fényképe-
ző egyre hétköznapibb tárggyá vált, az olcsóbb ázsiai fényképezőgépek 
elkezdték elorozni a piaci részesedését. 2007-re a kodak negyedik hely-
re csúszott, majd folytatta esését. ahogy a digitális fényképezők helyét 
átvették a telefonok és a táblagépek, a vállalat piaci részesedése tovább 
zsugorodott.
  Mindenféle magyarázat létezik a kodakot ért csapásokra, amelyek 
arra vezethetők vissza, hogy az ügyvezetői nem vették észre és vállalták 
fel elég gyorsan a változást. Felmerül azonban a kérdés, hogy a felismerés 
vajon megváltoztatta volna-e a cég sorsát.
  „a régi kodaknak minden szempontból el kellett tűnni, hiszen már 
nem volt hasznos, és nem töltötte be a szerepét” – írta Erik sherman a 
Money-Watch weboldalon. rámutatott, hogy a Fortune 500 vállalati top-
listájának cégei átlagosan negyven-ötven évig maradnak fenn. a kodak 
ezt már így is sokkal túlélte: George Eastman és Henry strong 1881-ben 
alapította az Eastman dry Plate Company vállalatot, a kodak fényképe-
zőt pedig 1888-ban dobták piacra, megteremtve vele a pillanatfelvételt.
  a kodak 2012 januárjában csődeljárást indított. digitális nyomtatás-
ra váltott, eladta jó pár szabadalmát, s belevágott a képalkotói üzletbe. 
a  new York-i tőzsde 2014-ben kodk részvény néven újrajegyezte, és 
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immár új vezérigazgatót és látásmódot tudott a magáénak. a webolda-
lán a cég történetéről két mondatot találunk: „a kodak nevét világszerte 
elismerik a képi innovációt meghatározó hosszú története miatt. a cég 
jelenleg a története legújabb fejezetén dolgozik: technológiai vállalatként 
az üzleti képalkotásra koncentrál.”
  vajon az ületi fenyegetés, amellyel a cég szembenéz, elavultsághoz fog 
vezetni? Ha igen, létezik olyan irány, amellyel hű maradhat a céljához? 
vagy túl nagyok a kreatív rombolás erői? Ha egy cég ilyen helyzettel néz 
szembe, változtatnia kell, vagy összeomlik. Egyes „szürke rinocéroszok” 
olyan erősek, hogy szinte lehetetlen kitérni az útjukból, és minél hama-
rabb ismerjük fel őket, annál kevesebbe fog kerülni, hogy megküzdjünk 
az elkerülhetetlennel.

Azonosítatlan rinocéroszok

Miközben a „szürke rinocéroszokról” gondolkodtam és beszéltem, meg-
lepődtem, hogy az emberek milyen gyakran vétik el a már „fekete hattyú-
ra” hasonlító helyzetet. Egy barátom említette annak veszélyét, hogy egy 
hatalmas aszteroida becsapódik a Földbe. a kihalt kréta időszaki dino-
szauruszok lehet, hogy más véleményen lennének, de számomra ez nem 
hangzott túl valószínűnek, vagy olyasminek, aminek elkerüléséért bárme-
lyikünk is tehet valamit.
  Más problémák összezavartak, és nem voltam biztos benne, meny-
nyire ítéljem őket valószínűnek. a  mesterséges intelligencia egy másik 
rejtély. amikor valaki először kijelentette, hogy a robotok valószínűleg 
nagy fenyegetést jelentenek, nem vettem tudomást róla. Utána azonban 
stephen Hawking és Elon Musk is figyelmeztetett, ezért újra elgondol-
koztam rajta. Egy dolog, ha egy barát hívja fel a figyelmünket a mestersé-
ges intelligencia veszélyére. Hawking és Musk azonban sokkal többet tud 
a témáról, mint bármelyikünk. Hawking, akinek az elméleti fizikában, 
valamint az általános relativitáselmélet és kvantummechanikák megér-
tésében végzett munkájával csak az kelhet versenyre, milyen képességgel 
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tudja a tudományt a nagyközönség számára is érthetővé tenni, azt nyilat-
kozta a bbC-nek, hogy a mesterséges intelligencia felválthatja az emberi 
fajt. Hasonló véleményen van a tesla alapítója és technológiai befektető 
Elon Musk, aki szerint a mesterséges intelligencia „a legnagyobb egzisz-
tenciális fenyegetés az emberre nézve”. Ő egészen addig ment, hogy öt–tíz 
évet adott annak, hogy valami veszélyes történjen. „a mesterséges intel-
ligenciával foglalkozó vezető vállalatok nagy lépéseket tettek a biztonság 
garantálása érdekében – írta az Edge.org weboldalon. – Ők felismerik a 
veszélyt, de azt hiszik, hogy alakíthatják és ellenőrizhetik a digitális szu-
perintelligenciákat, és megakadályozhatják, hogy a rosszindulatú intelli-
genciák az internetre szökjenek. Ezt majd meglátjuk.”
  a világgazdasági Fórum 2015-ös globális kockázati jelentése szintén 
küszködött a témával, de kimértebb álláspontot vett fel. „a közvélemény 
és a hollywoodi forgatókönyvek ellenére nem valószínű, hogy a fejlett 
mesterséges intelligencia hirtelen tudatára ébred, és rosszindulatúvá vá-
lik” – összegezte a jelentés.
  Még mindig nem tudom eldönteni, milyen természetű az a fenye-
getés, amelyet a mesterséges intelligencia jelent az emberi faj számára. 
amikor vivek Wadhwa, aki a singularity University kutatását felügyeli, 
Chicagóba látogatott, hogy előadást tartson egy konferencián, feltettem 
neki a kérdést, hogy mi lesz az exponenciálisan fejlődő technológiákkal, 
amelyek hamarosan megváltoztatják a világunkat. Felhúzta a szemöldö-
két, majd elgondolkodva beszámolt egy olyan kihívásról, amely még nem 
öltött formát. „nem vagyunk felkészülve a bekövetkező változások mére-
tére – vélekedett. – teljesen új fajt teremtünk anélkül, hogy tudnánk, ez 
mit jelent. Mentálisan nem tudjuk tartani az ütemet. ahogy a számítógé-
pek egyre gyorsabbak lesznek, újabb számítógépeket építenek majd. va-
jon saját magukat fogják megépíteni? vajon hálásak lesznek, hogy megte-
remtettük őket? békén hagynak majd minket?”
  Wadhwa olyan világról festett képet, amelyben a robotsebészek sok-
kal ügyesebbek, mint az emberek; a genomszekvenciák feltérképezése 
nem kerül többe egy csésze kávénál; az önműködő autók biztonságosab-
bak, mint az emberek által vezetettek; vertikális gazdaságok jönnek lét-
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re; a digitális oktatókat mesterséges intelligencia vezérli; a prezentációkat 
holofedélzeten tartják; az orvosi érzékelők folyamatosan naprakészen 
tartják a telegyógyászati szolgáltatásokat, és diagnózist készítenek. sze-
rinte a technológia demokratizálja a világot, mivel lecsökkenti az orvosi 
ellátás, a kommunikáció, energia, szállítás és sok egyéb dolog költségét.
  Ugyanakkor egy potenciálisan sötétebb képet is festett, miszerint a 
robotok átvesznek számos olyan repetitív feladatot, amelyet jelenleg ala-
csony képzettségű munkások végeznek. „aggódom, hogy munkanélküli 
jövő felé tartunk” – jegyezte meg. a gazdagok gazdagabbak lesznek, de 
milyen munka marad a szegényeknek? Wadhwa olyan lehetséges forgató-
könyvekről beszél, hogy a robotok sztrájkba kezdenek, mert a 3d nyom-
tatók elveszik a munkájukat, vagy az emberek egy új luddita mozgalom-
ban felégetik a technológiai cégeket. „az egyetlen biztos dolog, hogy a 
változás beindult” – tette hozzá.
  a roomba robotok már átvesznek bizonyos házimunkákat; a legtöb-
bünk inkább atM-ből vesz fel pénzt, mintsem a bankpénztárostól, és 
úgy tűnik, a mindennapi technológia egyre több dolgot automatizál.
  számomra a dilemma még mindig az a fenyegetés, amelyet a mester-
séges intelligencia jelent az emberi faj számára. azzal is egyetértek azon-
ban, hogy a technológia munkahelyekre és társadalomra gyakorolt hatása 
„szürke rinocéroszt” rejt: ezzel szembe kell néznünk. az oxfordi Egyetem 
2013-ban kiadott egy tanulmányt, amely úgy becsüli, hogy a számítógépek 
az elkövetkezendő két évtizedben az amerikai munkahelyek 47 százalékát 
elvehetik. a  kérdés, hogy mit hoz létre a munka újabb automatizálása, 
hogyan változtatja meg a csakis emberi képességek értékelését, és fel va-
gyunk-e készülve arra, hogy az embereket ezekre a készségekre oktassuk.

Elhibázás

nem mindig megfelelően diagnosztizáljuk az előttünk lévő „szürke ri-
nocéroszt”. néha az elhibázás vezet a megértéshez. a Coca-Cola vezetői 
az 1980-es évek elején gyakorlatilag egy „szürke rinocérosz” alatt talál-
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ták magukat: a Pepsi 1983-ra a második világháború utáni 60 százalék-
ról 24 százalékra vitte le a Coca-Cola részesedését az üdítőitalok piacán. 
a fiata labb fogyasztók az édesebb italokat kedvelték, mint a Pepsi. a Co-
ca-Cola vakteszteket végzett rendes kólával, Pepsivel és egy új, titkos 
recepttel, amely kiütötte mindkét meglévő ízt. a  tíztagú fókuszcsopor-
tokból kilenc azt válaszolta, hogy az új italt választaná, ha Coca-Cola len-
ne belőle. a kutatás alapján a társaság 1985 áprilisában megváltoztatta 
a receptet, ám ez a márkahű fogyasztókból nagy ellenkezést váltott ki. 
a Coca-Cola három hónapon belül visszatért az eredeti recepthez, amely 
hamarosan maga mögött hagyta a new Coke italt, és visszaszerezte a pi-
aci részesedést a Pepsitől. a  vállalat észrevette a fenyegetést, felkutatta 
és megvizsgálta a lehetőségeit, majd lépett. Ekkor egy teljesen új válság 
sújtotta, mert nem értette meg legnagyobb erősségét, de a felkeltett figye-
lem miatt helyreállt a helyzet. Ez rámutat, milyen nehéz „helyes” döntést 
hozni, ha „szürke rinocérosszal” állunk szemben.
  a  Coca úgy talált rá a helyes megoldásra, hogy először elhibázta. 
Más vállalatokkal előfordult, hogy nem sokkal azután hibázták el a dol-
gokat, hogy jól döntöttek: először idejében és bölcsen cselekedtek, utána 
viszont elbizakodottá váltak. a  netflix például hamar észrevette, hogy 
meg kell küzdenie, és a dvd-ről streamingre kell váltania, majd meré-
szen és stratégiai módon lépett fel, hogy szembenézzen a kihívással. ak-
koriban hatalmas meglepetés volt, hogy a vállalat nagyot bukott, amikor 
2012-ben bejelentette, az előfizetőknek külön kell fizetni a dvd-kért és a 
streamingért. E hiba miatt a netflix elvesztette az előfizetői egyharmadát, 
és elgondolkodtatott, hogy egy látszólag ilyen biztos talajon álló vállalat 
miért követ el egy ilyen baklövést.

Özvegyteremtő rinocéroszok

Habár az emberek erősen hajlamosak figyelmen kívül hagyni az olyan 
„szürke rinocéroszokat”, amelyeket szemmel kéne tartani, gyakran túl 
sok figyelmet fordítanak az olyan problémákra, amelyek nem a legvaló-
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színűbb fenyegetések: ez a hajlam megakadályozza a valódi kihívások 
kezelését. a „szürke rinocérosz” leküzdésére irányuló stratégia gyakran 
magában foglalja, hogy olyan lehetséges kimenetek közül kell választani, 
amelyek szöges ellentétben állnak egymással, és amelyeket külön-külön 
stratégiákkal kell kezelni. Hogy felismerjük-e a „szürke rinocéroszt”, attól 
is függ, hogy eldöntjük, a veszély nem az, amit mások annak gondolnak.
  a világ központi bankjai például dilemmával néztek szembe, amikor 
két ellentétes „szürke rinocérosz” között próbáltak manőverezni: az inf-
láció és a buborék rinocéroszával szemben a defláció és recesszió rinocé-
roszával. Ha túl sokáig túl alacsonyan tartják a kamatlábakat, akkor bu-
borékok keletkezhetnek, amik a kipukkadáskor még nagyobb pénzügyi 
válságot idézhetnek elő. (Gondoljunk csak a kétezres évek elejére!) Más-
részről, ha túl hamar és túl gyorsan emelik meg a kamatlábakat, akkor 
megfojthatják a gazdasági fellendülést és növelhetik a deflációs nyomást, 
amely bizonyos közgazdászok szerint veszélyesebb, mint az infláció. 
a  kamatlábemelés ezenkívül növeli a nemzeti államháztartási hiányo-
kat, hiszen megnő annak a költsége, hogy a kormányok továbbgörgetik 
a lejáró adósságokat. Mindkét lehetőség tartalmaz kényszerítő elemeket, 
és nagy kockázatokkal jár. Hibának pedig nincs helye. Ha azonban a 
monetáris politikát külön tárgyaljuk, mintha az lenne az egyetlen mód 
az összetett gazdasági kihívások kezelésére, akkor még nehezebb meg-
találni a helyes választ. alapvető fontosságú, hogy a kamatlábak mögött 
húzódó gazdasági kulcskérdéseket összekössük azzal, amit mások ten-
ni tudnak, vagy azokkal a módokkal, amelyek a kamatlábak homályos 
eszközénél pontosabban pukkasztják ki a buborékokat. Ugyanez igaz az 
 államadósságokra, illetve egyéb gazdaságpolitikai kihívásokra is: a vála-
szok igen különbözőek, ha a kérdéseket a kapcsolódó tényezőktől elkülö-
nítve vizsgáljuk.
  nem mindenki képes megoldani, ha „szürke rinocéroszt” lát, vannak, 
akik csupán próbálják elkerülni a katasztrófát, amely bekövetkezésében 
biztosak. dan alpert, a Westwood Capital new York-i befektetési bank 
alapítója tud egy-két dolgot a bajba jutott cégek és kormányok adósságá-
ról, valamint annak fontosságáról, hogy felismerjük a bajt, átszervezzük 
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az adósság struktúráját, és visszaálljunk a növekedési pályára. alpert, aki 
a The Age of Oversupply: Overcoming the Greatest Challenge to the Global 
Economy című könyv szerzője, valamint a Century Foundation tagja, sok 
energiát fordított arra, hogy olyan módszereket találjon ki és népszerű-
sítsen, amelyekkel meg lehet oldani a közpolitikában felmerülő „szürke 
rinocéroszokat” a túlzott eladósodottságtól az infrastruktúráig.
  alpert 2000 tavaszán tokióba utazott, hogy új irodát állítson fel a 
Westwood számára. a japán miniszterelnök másnap reggel elhunyt, ez a 
szomorú esemény pedig meghatározta az ország mélyen gyökerező prob-
lémáinak megítélését. a nikkei tőzsdeindex az év folyamán 26 százalék-
kal esett. „Japán ekkor csapódott neki a falnak” – emlékeztetett alpert 
a Fifth avenue-i fényes irodájában. Miután a gazdaság nyolc évvel ko-
rábban összeomlott, úgy tűnt, semmi sem működik, amivel a kormány 
próbálkozik. sem a laza monetáris politika, sem az infrastrukturális pro-
jektek nem tudták beindítani a növekedést. Japán próbálta újraindítani a 
hajdan virágzó exportgazdaságát, de nem sikerült, mert többé már nem 
volt versenyképes számos olyan területen, ahol korábban az élen járt. 
Átvette hat ingadozó bank vezetését, ez a politika pedig megnövelte az 
államadósságot (amely ma a világ egyik legnagyobb államadóssága, és 
Japán gazdaságának körülbelül a kétszeresére rúg).
  Japán ásítozó adóssága katalizálta az özvegyteremtő üzletet, vagy-
is a fogadást, hogy Japán államadóssága elsüllyeszti az ország kötvény-
piacát. azon befektetők számára, akik shortolták a kötvényeit – vagyis 
kölcsönzött értékpapírokkal kereskedtek abban reménykedve, hogy az 
ár leesik, mielőtt még fizetniük kell a kölcsönvett kötvényekért –, Japán 
egy mindenképp bekövetkező katasztrófa volt. sajnos az államkötvény-
piac összeomlása, amelyre a befektetők számítottak, sosem történt meg: 
ez egy vagyonba került e befektetőknek. Egyes megfigyelők még mindig 
azt gondolják, hogy a diagnózis helytálló volt, csupán az időzítés csúszott 
el. alpert nem ért egyet ezzel: szerinte az emberek azért vesztettek eny-
nyi pénzt, mert a diagnózis teljesen téves volt. rámutatott, hogy számos 
más erősen eladósodott országgal szemben Japán előnyt élvez: kölcsön-
zői nagy része saját állampolgárai közül kerül ki, más szavakkal olyanok 
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közül, akik érintettek az ország gazdasági sikerében. „Ha veszed Japán 
összes háztartási és vállalati megtakarítását, és összehasonlítod a banki 
adóssággal, az egyenlet körbeér – magyarázta. – az ország nem fizetés-
képtelen. Japánban nincs adósságválság. Csak viccesek a könyvei.”

Repedés a falon

néha teljesen világos, mit kell tennünk, hogy kitérjünk a „szürke rinocé-
rosz” útjából. Például, hogy nem küldünk munkásokat egy veszélyes épü-
letbe. amikor a bangladesi épület 2013. április 24-én összeomlott, a gyár 
1800 munkása megsérült, és 1132-en vesztették életüket (a hivatalos ver-
zió szerint): ez a történelem egyik legszörnyűbb ipari katasztrófája. nem 
ért azonban meglepetésként: az épületben négy másik gyár és egy bank 
bezárt, amikor az előző napon óriási repedések jelentek meg a hetedik 
emelet falán. az ipari rendőrség felszólította a rana Plazát, hogy tartsák 
zárva az épületet, amíg a helyzet stabilizálódik. a főnökök először arra 
utasították a munkásokat, hogy maradjanak távol az épülettől, de később, 
miután a tulajdonos azt hangoztatta, a repedések „nem komolyak”, visz-
szaküldték őket dolgozni. sok dolgozó jobban féltette a munkáját, mint az 
életét: ők a lehető legmagasabb árat fizették azért, hogy rávették magukat, 
ne figyeljenek az egyértelmű veszélyre.
  a kormányhivatalnokok évekig szemet hunytak az illegális építkezés 
felett egy olyan rendszerben, amely kevéssé ösztönzött a törvény betartá-
sára. kiderült, hogy az eredeti hatemeletes épület engedély nélkül épült, 
majd szintén illegálisan két másik emeletet húztak rá, a kilencedik eme-
letet pedig az összeomlás idején építették. az épület ruhagyárai vezető 
amerikai és európai cégek számára gyártottak, amelyek közül sok ta-
gadta, hogy engedélyezte az épületben való gyártást. tizenkilenc vállalat 
elismerte, hogy kapcsolatban állt a rana Plaza valamelyik gyárával. Fél 
tucat másik nem volt hajlandó beismerni, hogy engedélyezte a gyártást 
az épületben; két másik pedig nem nyilatkozott, hogy dolgozott-e ottani 
gyárral, habár a címkéjüket megtalálták a törmelékben. nem volt olyan 
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rendszer, amely segítségével a gyártulajdonosokat vagy ügyfeleiket fele-
lősségre lehetett volna vonni.
  2005-től 2013-ig több mint 1800 munkás vesztette életét banglades-
ben olyan tragédiák miatt, amelyek megelőzhetőek lettek volna: 2005-ben 
összeomlott a spectrum ruhagyár, amely a Gap, a JC Penney és a target 
számára gyártott, és 29 munkás vesztette életét; egy 2012-es tűzvész a 
tazreen Fashions gyárban – amely a Walmart és a sears beszállítója – 
112 embert ölt meg; és ott van a rana Plaza összeomlása is. „kerüljük a 
»baleset« szó használatát, hiszen elismerjük, hogy ezeket a tragédiákat 
megfelelő tűzvédelmi és épületbiztonsági intézkedésekkel meg lehetett 
volna előzni, valamint ha tiszteletben tartják a munkások jogát, hogy 
visszautasíthatják a veszélyes munkát” – írták a Clean Clothes Company 
jelentésének szerzői, akik hat hónappal a rana Plaza összeomlása után 
összefoglalták a helyzetet.
  világossá vált, hogy struccpolitika működtet egy olyan iparágat, 
amely csupán bangladesben több mint négymillió ruhagyártó munkást 
alkalmaz, amelyek egyhetede nő.
  nem mintha bangladesben nem lenne törvény. a  tuba Group, a 
tazreen gyár tulajdonosa a profiljában azt állítja, hogy „szigorúan betart-
ja az iLo által, valamint a bangladesi munkatörvénykönyv szabályaiban 
és rendeleteiben lefektetett biztonsági, egészségügyi és higiéniai rendel-
kezéseket”.
  a jelentések szerint a Walmart 2011 májusában ellenőrzést végzett a 
tazreennél, és narancssárga minősítést adott neki, rámutatva a szabály-
sértésekre, és arra utasította a gyárat, hogy hozzon létre egy tervet e prob-
lémák orvoslására. (nem egyértelmű, hogy a gyár ezt valaha megtette-e.) 
a cég megkapta a Worldwide responsible apparel Production tanúsító 
tanácsának minősítését.
  semmi sem hasonlítható azon következményekhez, hogy a munká-
soknak az életükkel kellett fizetniük. a tuba Grouppal közvetlenül vagy 
alvállalkozók útján üzletelő vállalatok azonban nem úszták meg sértetle-
nül. tizennégy fő nemzetközi cég – Európából, az Egyesült Államokból 
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és Hongkongból – komoly hírnévromlást kockáztatott. néhányan azt ál-
lították, hogy az alvállalkozóik tovább szerződtek a tazreennel az enge-
délyük nélkül, így ők nem felelősek.
  a  Clean Clothes Campaign becslései szerint a rana Plaza esetén 
71 millió dollárba kerülne teljes kártérítést fizetni a családoknak és a túl-
élőknek, a tazreen esetén pedig 5,7 millió dollárba. az érintett cégek hír-
névromlásának költségét nehéz kiszámolni, már csak azért is, mert sokan 
próbálták tagadni a felelősségüket.
  az érintett márkákból nyolc vállalta, hogy összeül a nemzetközi Mun-
kaügyi szervezettel Genfben, és megállapodtak, hogy létrehoznak egy ala-
pot a rokonokat vesztett családok és a túlélők kártalanítására; más válla-
latok semmilyen felelősséget nem voltak hajlandók vállalni. Harmincöt 
nemzetközi cég pár héttel a rana Plaza-eset után aláírta az új bangladesi 
tűz- és épületvédelmi egyezményt, amelyhez 2013 végére több mint szá-
zan csatlakoztak. Ugyanebben az időszakban másik tizenhat ruhagyári 
munkás vesztette életét épülettűzben.

A diagnózis átalakítása

van egy cég, amely úgy próbálja megakadályozni a rana Plazához ha-
sonló esetek megismétlődését, hogy megváltoztatja a diagnózist: a prob-
lémát megoldássá alakítja. a  tau investment Management alap arra a 
feltételezésre épít, hogy a vállalatoknak nehezebb lesz dönteni, ha nem 
lépnek fel az egyértelmű fenyegetés ellen. a vállalatok vagy észlelik a fe-
nyegetést, vagy felismerik, hogy azok a cégek, amelyeknél a legkisebb az 
esély a rana Plaza-eset megismétlődésére, jelentős előnyre tesznek szert 
egy olyan világban, amelyben egyre nehezebb elfedni a munkásokkal 
szembeni visszaéléseket, a gyenge minőségű árukat és a hírnevükön esett 
egyéb fekete foltokat. a tau terve az, hogy az egész ruhaiparban nyuga-
ti stílusú irányítást vezet be, valamint a vállalatokat termelékenyebbé és 
jövedelmezőbbé teszi azáltal, hogy modernizálja a munkakörülménye-
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ket és felszereléseket, és olyan vásárlókkal teremt kapcsolatot, akik nem 
akarják vállalni a kockázatot, hogy meg kell küzdeniük egy másik olyan 
katasztrófával, amelyet elkerülhettek volna.
  „Jelenleg egy olyan törékeny rendszerrel állunk szemben, amely az 
átláthatóság hiányára épül” – mondta nekem a tau vezérigazgatója, oli-
ver niedermaier. a közösségi média sebessége és kiterjedtsége azonban 
gyors változást ígér. a vállalatok egyre nehezebben rejtik el gátlástalan 
 viselkedésüket, és egyre nehezebben ússzák meg jelentős következmé-
nyek nélkül.
  Egyre több vállalat tartja a növekvő átláthatóságot lehetőségnek, hogy 
jól teljesítsen, miközben helyesen cselekszik. „Minél átláthatóbb a felszín, 
annál inkább összekapcsoljuk a fogyasztót a bangladesi munkással, a be-
fektetőkkel és a 401k számlatulajdonosokkal* – magyarázta niedermaier. 
– a legjobb társaságok felkészülnek az ilyen szintű átláthatóságra.”
  niedermaier azokra a társaságokra gondol, amelyek nem csupán a 
rana Plaza-tragédiát vették tudomásul, hanem azt, ami a Haitin és má-
sutt a nike-val, a kathie Leevel és a disney-vel történt: ezt a három je-
lentős márkát erőteljes kampánytámadások érték, amiért a cipőket és 
ruhákat gyártó munkásaikat kizsákmányoló munkakörülmények között 
dolgoztatják. rájöttek, hogy a veszélyes munkakörülmények sokkal na-
gyobb „szürke rinocéroszt” takarnak, mint egy épület összeomlásának 
gazdasági költségei.
  „a dolgok meg fognak változni, ahogy a kínai és indiai fogyasztók 
száma növekszik, és az összes fogyasztó kifinomultabbá válik” – mondta 
ben skinner, a tau kutatási igazgatója, akinek a feltáró újságírói munkája 
rámutatott, hogy a világszintű ellátási láncban elképzelhetetlen emberi 
jogi visszaélések történnek. (niedermaierrel és skinnerrel is találkoztam, 
hiszen mindketten Fiatal világvezetők.)
  „a kormányok egyre inkább elismerik, hogy az embereknek elegük 
van abból, hogy palackozott vizet kell inniuk, mert a folyókban disznók 
úszkálnak – vélekedett skinner, megjegyezve, hogy a cégek már nem szá-

*  amerikai nyugdíj-előtakarékossági számla. (A fordító megjegyzése.)
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míthatnak a homályos működésre. – Ha én egy nagy értékesítő fogyasztói 
vállalat vagyok, akkor valószínű, hogy amikor felhúzzák a függönyt, talá-
lok valamit, ami rosszat tesz a márkámnak, és amitől meg kell szabadul-
nom. a legtöbb vállalat számára ez nagy valószínűséggel így lesz.”
  skinner Új-Zéland példáját említi, amely három évtizeden keresz-
tül tudta, hogy a halászipara rabszolgatartásban bővelkedik. az ágazat 
vezetői megpróbálták kimagyarázni az ügyet. Utána megkísérelték az-
zal eltussolni, hogy nem vethetnek véget a helyzetnek anélkül, hogy el-
vesztenék a versenyképességüket. amikor a történet napvilágot látott, 
egy vállalat, amely nem vett tudomást a problémáról, csődbe ment. Egy 
másik vállalat piaci értéke milliókkal esett, a vezérigazgatója pedig távo-
zásra kényszerült. Új-Zéland parlamentje betiltotta azokat a fajta hajókat, 
amelyek megengedték a rabszolgatartást. „a vezérigazgató, aki látta, mi 
közeledik, kihasználta a lehetőséget, és új szerződésekre tett szert – ma-
gyarázta skinner. – a többi hajó azt gondolta, kína »szürke rinocérosza« 
olcsó munkaerővel halmozza el őket. nem értették azonban, hogy nem 
alacsonyíthatják le az új-zélandi hal márkáját, hogy versenyképesek ma-
radjanak, különben több ezer dollárt vesztenek.”
  Hasonló történet esett meg egy ruhaipari céggel, amely fenyegetést 
látott, és lehetőséggé alakította: a Mas Holding nevű vállalatról van szó, 
amely a colombói tőzsde legnagyobb vállalatainak egyike. a srí Lanka-i 
cég, amelyet az 1980-as években alapítottak, biztos lábakon álló üzletet 
hozott létre. Egy maréknyi amerikai cégnek gyártott szintetikus anyag-
ból készült ruhákat, az Egyesült Államok ugyanis a Multifibre egyezmény 
alapján kedvező bánásmódot biztosított bizonyos országoknak. a  kvó-
táknak 2005-ben le kellett volna járniuk, aminek következményeként a 
Mas-nak és más harmincöt centes órabért fizető srí Lanka-i vállalatok-
nak a jelentősen alacsonyabb, huszonöt centes kínai és a tizenhat centes 
bangladesi fizetéssel kellett volna versenyre kelnie. Ez valódi, 100  szá-
zalékos valószínűségű fenyegetést jelentett, amely elpusztíthatta volna a 
Mas-t. a vállalat úgy reagált, hogy az üzemeit a költségcsökkentés ér-
dekében vidékre költöztette, és nagy nemzetközi cégeknek reklámozta 
magát azzal, hogy a munkakörülményei sokkal jobbak a fejlődő országok 
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tipikus munkakörülményeihez képest: helyszíni egészségügyi ellátást és 
gyermekfelügyeletet biztosít, korlátozza a túlórát, biztos munkakörnye-
zetet kínál, tiszteletteljes a vezetők és alkalmazottak közötti kapcsolat, in-
gyenes közlekedést és oktatást nyújt, biztosítja a nők tiszteletét, és betart 
egyéb, szociálisan felelős üzleti gyakorlatokat, amelyek nem gyakoriak. 
Ez segített, hogy olyan fogyasztó óriásokkal kössön szerződést, mint a 
victoria’s secret és a Marks & spencer. Habár a munkaerőköltségei nem 
voltak olyan olcsók, mint kínáé, a Mas megnyerte a jobban fizető fo-
gyasztókat, mivel megmutatta, azt kapják, amiért fizetnek.
  az olyan cégek, mint a Mas és a tau, ugyanazon elvek alapján mű-
ködnek, mint anno a legendás autógyártó, Henry Ford: „az iparos számá-
ra egy szabály van: a lehető legjobb minőségű terméket kell létrehoznia a 
lehető legalacsonyabb áron, a lehető legmagasabb béreket fizetve.” Ezek a 
vállalatok értik, hogy a költségek nemcsak a napi kiadások, hanem sokkal 
nagyobb potenciális költségekhez és veszteségekhez vezethetnek, az apró 
költségekkel való garasoskodás és a nagy összegek elherdálása miatt.

Figyelmen kívül hagyni vagy befektetni

a  portugál parafadugó-gyártás egy másik olyan iparág, amely világos 
utat látott maga előtt, amíg szembe nem jött egy egyértelmű, azonnali ve-
szély: a szintetikus palackzárak miatti verseny. Mint sok más üzlet esetén 
is, válságnak kellett felráznia a dugógyártókat tétlenségükből. a parafá-
nak az 1990-es években majdnem 95 százalékos a palackzárpiaci része-
sedése: évente több mint 17 millió üveghez használják. évszázadokon ke-
resztül a parafa dugó volt az egyetlen elfogadható borospalackzár, pedig 
nem mindig volt tökéletes. a borkedvelők mindig is bizalmatlanok voltak 
a „dugóbetegség” miatt, amelyet a dugón megtelepedő gombák okoznak, 
és amelyek miatt a bornak ázott kutyához hasonló szaga lehet, még akkor 
is, ha csak parányi mennyiség van jelen. a borivók sokáig panaszkodtak, 
hogy sok üvegben találtak dugóbetegséget, de észrevételük a parafaipar-


