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ELŐSZÓ 

Az Általános Vállalkozási Főiskola 2000. november 20-án immár másodszor rendezett tudományos kon

ferenciát a Magyar Tudomány Napja alkalmából. A Konferencia alaptémája ezúttal a nemzetközi verseny

képesség volt: a globalizációs körülményei közepette (erről szólt az ÁVF I. Tudományos Konferenciája, 

melynek anyagait az ÁVF Tudományos Közleményei 2000. 1. számában adtuk közre) globális, azaz a 

világgazdaság minden szereplőjét érintő, minden szereplőre - tehát minden nemzetgazdaságra - kiható 

verseny folyik. Verseny folyik az erőforrásokért - ezen belül különösen éles verseny folyik a képzett és 

kreatív munkaerőért, a piacokért, a hosszú távú jövedelmezőségért: napjaink világgazdaságát a ver

senyképességért folytatott kíméletlen verseny jellemzi. Magyarországnak, a magyar gazdaságnak az 

Európai Uniós csatlakozási folyamatban kell helytállnia ebben a versenyben: minél versenyképesebb 

lesz a magyar gazdaság - makro- és mikroszinten egyaránt, annál nagyobbak lesznek uniós csatlako

zásunk előnyei és annál kisebb hátrányokat kell majd elviselnünk. Ennek megfelelően, a Konferencia 

előadásai kiemelt fjgyelmet fordítottak a versenyképesség és a magyar EU-csatalkozás kapcsolatrend

szerére - nem feledkezve meg a versenyképesség „nem gazdasági" (társadalmi, jog biztonsági) elemei

ről sem. 

A Konferencia részvevői, előadói a nemzetközi gazdaságtan legjelesebb hazai szakemberei és az ÁVF 

oktatói közül kerültek ki. Kiadványunkba fölvettünk néhány olyan, az ÁVF oktatói által írt kéziratot is, ame

lyek tematikusán kapcsolódnak a Konferencián elhangzottakhoz, ott azonban - idő hiányában - nem 

kerülhettek előadásra. A kéziratok közlésének sorrendjét a tematikus kapcsolódások határozták meg -

semmiképpen sem a kéziratok értéke (melyet amúgy is egyenletesen magasnak érez az elfogult szer

kesztő...) 

A Konferencia szervezői és jelen kötet szerkesztői őszintén remélik, hogy a hagyomány folytatódik, s 

2001 őszén az Általános Vállalkozási Főiskola újabb sikeres tudományos konferenciával emlékezhet majd 

meg a Magyar Tudomány Napjáról. Ennek jegyében közöljük - immár „hagyományosan" - az ÁVF-en az 

elmúlt évben született (2000. november 13.) és az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (2000. 

november 27-28.) sikerrel bemutatott hallgatói dolgozatok rövid tartalmi összefoglalóit. Újdonság ugyan

akkor - amiből ugyancsak hagyományt kívánunk teremteni - hogy kiadványunkat angol nyelvű összefog

lalóval egészítettük ki, illetve anyanyelvi lektorálás után angolul közöljük a Konferencián angolul elhang

zott előadás szövegét, illetve egy kollegánk külföldi tudományos konferencián bemutatott, angol nyelvű 

előadásának szerkesztett szövegét is. 

Kötetünket az Általános Vállalkozási Főiskola egyik, talán legjellemzőbb „sajátosságáról" az ÁVF portfolió 

módszerről írott kutatási beszámoló zárja. 

A szerkesztő 





Török Ádám* 
A VERSENYKÉPESSÉG 
MÉRÉSE ÉS ÉRTELMEZÉSE 
- egy kis ország szempontjából - a globalizálódott világban 

Az alábbiakban a versenyképesség mérésének és értelmezésének néhány dilemmáját vetjük föl. A 
magyar gazdaságnak az utóbbi néhány évben tapasztalt teljesítményjavulása talán ezen a területen az 
egyik leglátványosabb. Azt is mondhatjuk, hogy bizonyos versenyképességi számítások nagyobb magyar 
pozíciójavulásra utalnak, mint mondjuk a növekedési, az egyensúlyi vagy az állampénzügyi mutatók. A 
versenyképesség kategóriája meglehetősen bonyolult, pontosan nehezen értelmezhető fogalom. 

Tanulmányunk az alábbi három részből áll: 
Elméleti bevezető a versenyképesség fogalmáról és méréséről; 
A második rész főleg a versenyképesség alanyait veszi sorra, ami újabban viták tárgya: a klasszikus 

közgazdaságtantól a tökéletlen piacok elméletén keresztül a mai közgazdaságtanhoz érkezve változnak 
a versenyképesség alanyai, illetve hogyan változnak azok, akikről úgy gondoljuk, hogy a versenyképessé
get rájuk vonatkoztathatjuk. 

A harmadik pedig az empirikus rész, ahol - túl sok számadat nélkül - azt mutatjuk be, hogy milyen 
kép rajzolódik ki most az uniós csatlakozásra váró országok nyugat-európai piaci versenyképességéről. 
Erről néhány, saját kutatásainkon, empirikus vizsgálatokon alapuló következtetést fogalmazunk meg. 

A versenyképesség értelmezése, fogalomköre 
A versenyképesség nagyon kevés szakirodalmi forrásban szerepel egzakt meghatározással. A közgaz

daságtan a klasszikus szerzők óta, tehát már több mint 200 éve a kereskedelmi előnyökből indul 
ki, amikor a versenyképesség kérdésére keresi a választ. Az előnyök, így a komparatív előnyök, később 
a kompetitív előnyök fogalomköre és a versenyképesség fogalomköre között általában az átmenet elmo
sódik. 

Ujabb kutatások kezdik boncolgatni azt, hogy egyáltalán értelmezhető-e a versenyképesség fo
galma. Mire is vonatkozik a fogalom? Egyáltalán mi az, hogy verseny? Erről nagyon érdekes információ
kat közöl Róbert Bork kitűnő könyve.1 Ez tulajdonképpen versenypolitikai könyv, de a nagy része azzal 
foglalkozik, hogy a jog és a közgazdaságtan mennyire tudja megérteni az amerikai belső piac működé
sét, vagy mennyire nem. Részben nem. Bork fölsorol néhány versenyértelmezést és nagyon kajánul 
állapítja meg, hogy a verseny különféle értelmezései rendkívüli módon eltérnek egymástól. 

Létezik szociológiai versenyértelmezés: A piaci verseny különböző szereplői a társadalom szerep
lői. A versenyviszony pedig, tehát az, hogy egymást megpróbálják a piacról kiszorítani, vagy egymás 
kárára próbálnak pozíciókat szerezni, valójában szociológiai viszony és társadalmi pozíciónyerésre irá
nyul. Létezik e mellett egy neoklasszikus közgazdaságtani indíttatású vállalatpolitikai versenyké
pességi megközelítés is, amelynek lényege az, hogy akkor van igazából verseny, ha lehetőleg számta
lan, azonos induló pozíciójú versenytárs van a piacon, azonos feltételekkel, világos árak és nagyon jól 

* a közgazdaságtudományok doktora, azIMC Graduate School of Business (Budapest) dékánja, 
egyetemi tanár (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Veszprémi Egyetem) 

1 Bork (1993) 



körülhatárolható homogén termékek mellett. Hát ez megint elég nehezen teljesül. Bork beszél a ver
senyképesség gyorsírásos értelmezéséről is: ez az az értelmezés, amelyet senki sem definiál, de 
mindenki elfogad. Eszerint a meghatározás szerint piaci szereplők megpróbálnak egymás rovására piaci 
pozíciókat szerezni, ezt a pozíciószerzést megpróbálják a költségeik és az egyéb termelési feltételek 
optimális kihasználásával elérni. A kérdés itt az, hogy a versenytársak között létezhetnek-e szinergiák? 
Egymást segítik, miközben egymással harcolnak? 

A legújabb versenyképesség-felfogásokban már ez az elem is fölbukkan - noha a korábbiakból hiány
zott. 

A korábbi versenyképesség-felfogásokból azonban egy még fontosabb mozzanat hiányzik: a verseny
képesség valójában a keresleti és a kínálati oldalon külön jelentkezik, külön mérhető és régi, 
még mindig nem megoldott dilemma, hogy hogyan lehet ezt a két oldalt összekapcsolni. 

A versenyképességgel kapcsolatos gondolkodás, a klasszikus angol közgazdászok, tehát Smith és 
Ricardo ideje óta, nagyon hosszú ideig elsősorban kínálati eredetű, vagy kínálati oldali volt. Ebben a 
rendszerben az volt - a magától értetődő - kiinduló feltételezés, hogy ha valaki megfelelően olcsón 
tud termelni és megfelelő kínálatot tud kialakítani, akkor garantált a versenyképessége. 

Érdekes lehet itt elgondolkodni azon, hogy az úgynevezett Say-dogma vagyis, hogy minden termék, 
minden szolgáltatás, minden kínálat megteremti a maga keresletét, valóban ott rejlik-e ezen feltevés 
mögött? Mindenesetre az angol klasszikus közgazdaságtannak ez a komparatív előny fogalma olyan vi
lágban, olyan piacon, olyan gazdasági viszonyok közepette alakult ki, amikor nagyon kevés termelő volt 
a piacon. Mai szemmel valójában úgy tekinthetjük, hogy az akkori piacok kis monopolhelyzetekből 
álltak össze: amikor a portugál bor és az angol szövet példáját említi Ricardo, akkor végül is a borpiac 
egyik igen jól pozícionált termelője és a nemzetközi szövetpiac biztos, hogy legerősebb termelője állt 
egymással szemben. A kutatók, magamat is beleértve, még 15-20 évvel ezelőtt is a komparatív előny 
fogalmát használták és ezzel sok megengedhetetlen leegyszerűsítést alkalmaztak. Amikor a magyar gaz
daságnak a 80-as évekbeli versenyképességi teljesítményét vizsgáltuk, úgy tekintettük, hogy valójában itt 
mutatkoznak meg a gazdaság strukturális problémái. Ha ezeket megoldjuk és a magyar gazdaság elkép
zelt komparatív előnyeihez igazítjuk hozzá a tényleges komparatív előnyeit, akkor megoldjuk a verseny
képességi problémát is. 

A 90-es évek elején azonban egyértelműen kiderült, hogy ez így önmagában nem igaz. A gyakorlati 
elemzésekre akkor még nem támaszkodó elmélet 40-50 évvel ezelőtt már rájött, hogy a keresleti oldal 
nélkül nem lehet versenyképességről beszélni. A keresleti oldal versenyképességi modellekbe való 
beépítését a legszemléletesebben Michael Porter oldotta meg - immár világhírűvé vált és a világon min
denütt elfogadott elméletében.2 

Ezt foglalja össze az úgynevezett Porter-féle versenyképességi gyémánt, amelyet felesleges itt rész
letezni. Porter versenyképességi gyémántja nem önálló elméleti kísérlet, jó példa azonban arra, ahogyan 
a „business economics" (ami több, mint amint a magyar „üzleti gazdaságtan" fogalom kifejez), átveszi a 
közgazdaságtan gondolatrendszereit és elemzési eszközeit és alakítja ki ebből - komolyabb elméleti 
igény nélkül -, kifejezetten a gyakorlati alkalmazásra orientálva a saját módszereit. Porter egy modell
ben egyesíti a versenyképesség keresleti és kínálati tényezőit. Ha jól megnézzük a gyémánt négy 
sarkát, akkor azt látjuk, hogy két kínálati és két keresleti tényezőcsoportból áll: az első kínálati tényező
csoport a hagyományos költségoldali versenyelőnyök - például az alacsony munkaerőköltségek, vagy 
alacsony tőkeköltségek. A második a termelési háttér - a beszállítói hálózatok és az importlehetőségek. 

Az első keresleti tényezőcsoport az, hogy a piacon milyen keresleti viszonyok uralkodnak, milyen a 
koncentráció, melyek és milyenek a piacra jutási csatornák. Van továbbá egy külön piacműködési ténye
zőcsoport is. Nem elegendő, hogy bebizonyítjuk magunknak a megcélzott piacról, hogy nekünk megfe
lelő szerkezetű. Azon a piacon meg kell értenünk azt is, hogy a belépési feltételek milyenek, s milyen 
belépési korlátokkal kerülünk szembe. Ez is egy keresleti feltételcsoport. így tehát két kínálati oldali 
mellett két keresleti oldali feltételcsoport található a Porter-féle versenyképességi gyémántban. 

A versenyképesség mérési problémáinál igen erősen szembeötlik ez a kettősség, mert a kínálati és a 
keresleti oldali mutatók csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem is kapcsolhatók össze.3 A kínálati 
oldali mutatók közül a legismertebb az egységnyi munkaerőköltség - a termékegységre jutó bérkölt
ség - ULC-mutatója. Azok a nemzetközi statisztikák, így például az IMF Financial Statistics alkalmazzák 
ezt, amelyek a külkereskedelmi teljesítményt valamilyen módon a versenyképességgel próbálják össze
kapcsolni. E mutató használata mögött az a feltevés rejlik, hogy a relatíve alacsony egységnyi munka-

2 (Porter, 1990.) 

•{ Lásd részletesen (Török, 1997.) 
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erőköltség relatíve magas versenyképességet jelent, pontosabban: ennek a költségnek a csökkenté
se jelenti a versenyképesség növekedését. 

Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy sajtóközleményekben is gyakran írnak olyanokat, miszerint a 
magyar gépipar versenyképességét az bizonyítja, hogy a német gépiparhoz képest a bérköltsége csak 30-
40%-os. Nem beszéltek az adott munkaerő termelékenységéről. Pedig ha a termelékenységgel együtt 
beszéltek volna a bérköltség szintjéről, akkor az állításnak értelme lett volna, így viszont nem volt. 

A keresleti oldali versenyképességet többnyire úgy próbálják mérni, hogy piaci részarányo
kat próbálnak összehasonlítani az időben egymással. Míg a kínálati oldali versenyképesség-mérés 
ex ante típusú feltevésre épül, itt ex post megközelítést látunk. 

Tehát mindkét megközelítésben megbúvik egy nagyon erős „mi lenne, ha" elem, de ez a „ceteris 
paribus" típusú gondolkodás sajnos nem indokolt egyik esetben sem! Akkor sem, ha a gyakorlatban 
sokan élnek evvel, mert jobbat nehéz találni. 

A közgazdasági elmélet még mindmáig nem tudta megoldani a kínálati és a keresleti ver
senyképesség-mérés összehangolását. Mert akkor, amikor azt mondjuk, hogy az egységnyi munka
erőköltség egy országban alacsony vagy csökkenő, tehát ez magas vagy növekvő versenyképességet kell, 
hogy jelentsen, akkor nem veszünk tudomást arról, hogy a piacon milyen keresleti viszonyok uralkod
nak. Ceteris paribus feltételezzük, hogy a viszonylag olcsó termék feltétlenül eladható. És ugyanígy, 
magas vagy növekvő piaci részarány esetén ugyancsak magas vagy növekvő versenyképességre következ
tetünk akkor is, ha nem tudjuk, hogy a versenyképesnek látszó terméket valójában milyen költségekkel 
állították elő. A dömping fogalma például egyáltalán nem fér bele ebbe a gondolati keretbe. 

A gyakorlat már régen túlhaladt azon az idealizált képen, hogy: 
1. egy elkülönült termelő; 
2. sikeres marketingmunkával bekerül; 
3. egy világosan definiálható piacra. Ez a mondat három olyan feltevésből áll, amely egyenként kü

lön-külön bizonyítást érdemelne. Ha azonban a három feltevés bármelyike nem érvényesül, az adott 
piaci szereplő még versenyképes lehetne a gyakorlatban, csak éppen a hagyományos elmélet erre már 
nem adna magyarázatot. 

A versenyképesség alanyai 
Gondoljunk arra: a mai magyar export néhány sikeres terméke, sikeres termékcsoportja, vagy sikeres 

cége, például az Audi és az IBM magyarországi leányvállalata magyar szempontból mennyire igazi ver
senyben mérettetik meg? Mindkettő egy zárt, vállalaton belüli beszállítói rendszernek az egyik végpontja 
Magyarországon, és annak a vállalatnak a vállalaton belüli értékesítési csatornáin szállít ki Németország
ba. A magyar telephely versenyképességének a kérdése eldőlt akkor, amikor ezt a telephelyet az 
IBM vagy az Audi kiválasztotta. Most már ezeknek a magyar termelőknek nem kell megküzdeniük 
semmiféle versenytárssal az IBM-en vagy az Audin belül, az anyacégek csak tőlük vásárolnak. Mivel pedig 
a nagyvállalaton belüli ellenőrzés alatt áll ez a termelés is ugyanúgy, mint a felvevőpiac, ezek a vásárlá
sok, ezek a magyar exportszállítások valójában nem tényleges piaci döntéseken alapulnak. Kö
vetkeztetésképpen a versenyképesség új elméletében a vállalatoknak, sőt a vállalaton belüli 
hálózatoknak is helyet kell kapniuk a versenyképesség alanyai között. 

A keresleti oldali versenyképesség-mérés fő mutatójának, a piaci részarányoknak az alkalmazása még 
sokkal több elméleti problémát vet föl. Mindenekelőtt azért, mert tudnunk kellene, hogy milyen piaci 
struktúráról beszélünk: hány szereplős piacról van szó, és adott piaci részarány eléréséhez milyen belé
pési korlátokat kell átlépnie valakinek? Ehhez nagyon érdekes anyagot szolgáltatnak azok a mérések, 
ahol a kelet-európai országok nyugat-európai piaci teljesítményét vizsgálták különböző kutatók.4 

Nagyon érdekes, hogyan viselkednek az egyes kisexportőrök a nyugat-európai piacon. Ahogy visel
kednek, az kérdéssé teszi a piaci részaránynak mint versenyképességi mutatónak a használatát. A margi
nális piaci szereplők, mondjuk Bulgária, Románia, vagy Macedónia rendkívül gyorsan megszerzik a fél
egyszázalékos piaci részarányt a német piacon. Amikor a további egy százalékpontnyi piaci pozíciókat 
kell megtenniük, akkor a folyamat egyre jobban lelassul. Magyarország, Lengyelország, Csehország szá
mára ugyanez a küszöb jóval magasabb, nagyon sok terméknél 3-4-5 százalék körül, főleg ezeknek az 
országoknak az úgynevezett húzó exportcikkeinél. Csehországban ezek inkább az acélipari, Lengyelor
szágban a könnyűipari Magyarországon viszont a korszerű gépipari termékek közül kerülnek ki. 

4 Lásd például Inotai (19990 és Török (1999.) - különösen 183-185. oldal 



Egy százalékpontnyi piaci részarány-növelés egyáltalán nem ugyanakkora versenyképesség
növekedést követel meg a különböző piaci partnerektől: sok függ attól, hogy valaki 15-20, illetve 
akár csak 1, 2, vagy 3 százalékos piaci részaránnyal rendelkezik. Ha viszont így van, akkor a százalékok
ban, illetve százalékpontos változásokban mérhető piaci részarány-változások versenyképességi célú ér
telmezése is meglehetősen nehézzé válik. A piaci részarányok mérése ráadásul olyan piacokon történik, 
ahol a különböző fajta piacbelépési korlátok előre nem ismertek, vagy az elemzésben előre nem veszik 
őket figyelembe. A szakirodalom háromféle belépési korlátot ismer:5 

• a természetes; 
• az adminisztratív és 
• a stratégiai piacra lépési korlátot. 

A természetes korlátok Európában már nem érvényesülnek igazán erőteljesen az európai 
nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban, legalábbis a nyugat-európai és a viszonylag fejlett infrast
ruktúrájú közép-európai országok szempontjából nincs komolyabb hatásuk. Az adminisztratív korlá
tok (ideértve különösen az importkorlátozó eszközöket) az Európa-megállapodások után majdnem 10 
évvel szintén egyre lényegtelenebbé válnak. 

Változatlanul fontosak viszont a stratégiai korlátok. Ezeket a piacon kívülről nem mindig lehet 
látni, mert a piacon bent lévő szereplők állítják őket a belépőkkel szemben. Úgy tűnik, hogy ezek a 
stratégiai korlátok a magasabb piaci részarányokat elérő új piaci szereplők számára válnak 
igazán magasakká. A piacon bent levő és valamiféle módon oligopóliumot kialakító szereplők valószí
nűleg csak akkor kezdenek fellépni a belépők ellen - legyen az ország, vállalat, vagy vállalatcsoport - ha 
valóban komoly piaci szereplőkké kezdenek válni. Ez a kritikus szint a nyugat-európai országok import
jában gyakran valahol a portugál, az ír és görög piaci részarányok szintjénél alacsonyabban alakul ki. 

Ezen a ponton kell feltenni a következő fontos elméleti kérdést: versenyképességről beszélve min
dig országokról, nemzetgazdaságokról beszélünk - ami egyre kevésbé engedhető meg, még akkor is, ha 
a statisztikák országokról állnak rendelkezésre. A klasszikus közgazdaságtanban, így például Ricardonál 
a kereskedelem alanyaiként az egyes országok, mint Anglia és Portugália homogén egységként szerepel
nek. Amikor a komparatív előnyök elméletét magyarázzuk a diákjainknak, akkor elismerjük, hogy ez a 
klasszikus példa, de gyakran mégis jobb a falusi pékek példáját tanítani. Pék az egyik faluban, pék a 
másik faluban, vagy pék az egyik és gyümölcstermesztő a következő faluban, és a két falu csak egymás
hoz van közel és semmilyen más faluhoz nem. Egy mai diák ugyanis nagyon nehezen érti meg az ilyesfaj
ta egy-két termékes nemzetgazdaságoknak a klasszikus példáját, és még kevésbé azt, hogy a versenyben 
Anglia kevésbé hatékony, és Portugália hatékonyabb, ahogy ez a Ricardo-féle példában szerepel. 

Az országok, mint a versenyképesség alanyai még az utolsó 10-15 évben is dominánsak voltak a 
versenyképességi vizsgálatokban. Az átalakuló országok tapasztalata nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 
komparatív előnyök fogalomköre megváltozzon. A klasszikus közgazdaságtantól való elszakadás után 
Porter elég sokat tett azért, hogy meginogjon, de még nem döntötte meg ezt a fogalmat, vagy fogalom
kört. Klasszikus, először 1990-ben megjelent könyvében6 klaszterek szerepelnek. Különböző országok
ra különböző jellemző termékcsoportok és klaszterek szerepelnek a vizsgálatban és a versenyképesség 
felépülését és kiépülését Porter ezeken a klasztereken mutatja be. A klaszterek révén már azt látjuk, 
hogy a versenyképesség nem annyira országspecifikus, inkább országon belüli régió- vagy 
termelésikultúra-specifikus. Ez már elég jelentős lépés előre. Az olasz csempegyártás vagy a japán 
tranzisztorgyártás régiókhoz kötött - vállalatokhoz kötött versenyképességét azonban még nem lehet 
mérni a nemzetközi kereskedelmi statisztikákból. 

Hasonló dilemmával találkozunk akkor is, amikor egy kis, nyitott gazdaság - mint például a magyar -
versenyképességét kívánjuk mérni akár kínálati - akár keresleti szempontból -, de különösen a piaci 
részarányok szempontjából. A magyar versenyképesség az utóbbi években valóban látványosan javult, 
de ennek a jelentős részét valójában a Magyarországon megtelepedett külföldi vállalatok teremtik meg. 
Rendkívül fontos lenne, hogy a külgazdaságtan elmélete a versenyképességnél is meg tudja 
ragadni azt a különbséget, amelynek a kimutatására a statisztika már jó néhány évtizede képes 
a GDP és a GNP között. Az utóbbi mutatók között ugyanis a belföldi és a külföldi tulajdonú termelési 

5 Kühn~Seabright-Smith,( 1992.) csoportosítását használva. 
6 (Porter, 1990.) 



tényezők által termelt jövedelem számbavétele jelenti a fő különbséget, és éppen a kis, nyitott gazdasá
goknál mutatkozhat viszonylag nagy eltérés a kétfajta módon mért gazdasági növekedés között. 

Még nincs a GNP-vel analóg versenyképesség-fogalmunk, mert a versenyképességet csak a GDP-nek 
megfelelő módon mérjük. Egyelőre tehát nemzeti keretek között versenyképes ségről beszélünk és egy
szerűen nem ismerjük annak a vállalati tartalmát. 

* * * 

Közismert adat, hogy a kilencvenes évek végén a magyar áruexport 25, vagy talán már a 30 
százaléka úgynevezett csúcstechnikai termék. A magyar külkereskedelem szerkezetének hosszú távú 
átalakulásában talán ennek a magas aránynak a létrejötte a legörvendetesebb mozzanat, mert a magyar 
külkereskedelem jelenlegi elszámolási rendszerének megfelelő módon lebonyolított magyar exportban 
(ez durván az akkori fejlett tőkés országokba irányuló kivitelt jelentette) a korszerű termékek hányada 
1990 előtt a fenti aránynak csak a töredéke volt.7 Sok számítás született arra, hogy a magyar csúcstech
nikai export nagyon jól hangzó 25-30 százalékos részaránymutatója megfelel-e a valóságnak. Hármat 
emelünk ki ezek közül a vizsgálatok közül. 

Inotai Andrásnak a német-magyar kereskedelemre végzett vizsgálata8 bebizonyítja, hogy ez igaz, 
mert Magyarország német exportjából önmagában már a magyar összexportra vetített 20 százalék is 
kijön. Ennek az a fő oka, hogy több csúcstechnikai exportőr (például az IBM, a General Motors és az 
Audi) magyarországi telephelye németországi üzemek beszállítója. Ez a tény magyarázza Inotai András
nak azt a csak első látásra meglepő számítási eredményét, hogy 1998-ban Németországba irányuló 
magyar exportnak csaknem a fele csúcstechnikai termék volt! . 

Antalóczy Katalin és Sass Magdolna 16 százalékos csúcstechnikai exporthányadot mutat ki.9 A 
szerzők azonban túl mereven ragaszkodnak az OECD inkább iparági, mint termékalapú techno
lógiaigényességi besorolási rendszeréhez. 

Kérdéses például, hogy a belsőégésű motor általában nem csúcstechnikai termék. Ennek a termékka
tegóriának a magyar exportja tartalmazza a Rába Rt. régi vágású Diesel-motorját is, de ebben a kivitelben 
ma már sokkal nagyobb arányt képvisel az Audinak a valóban igen korszerű, húszszelepes motorja, 
illetve a General Motors ugyancsak modern tizenhat szelepes motorcsaládja is. Ha a szerzők csak a 
belsőégésű motorokat sorolnák át a csúcstechnikai termékek közé, akkor a Sass-Antalóczy cikk
ben megjelölt 16 százalékos magyar csúcstechnikai exporthányad máris 20 százalék fölötti len
ne. 

Saját elemzési eredményeink nagyon „földhöz ragadtak" és igencsak közelítő jellegűek, de azon a 
próbálkozáson alapulnak, hogy a makroszintű exportstruktúrát vállalati adatokból építse fel. Az 1998-as 
Figyelő 200-as listából számoltunk, amely 1997-es adatokat tartalmaz. Azon a listán a székesfehérvári 
IBM és a győri Audi olyan cégként szerepel, amelyről joggal feltételezhető, hogy csak csúcstechnikai 
terméket gyárt. A Figyelő által idézett cégadatok azt is mutatják, hogy mindkét cég kizárólag exportra 
termel: bruttó termelésük tehát kizárólag exportból állt.10 

A két cég együttes exportja a magyar összkivitel 18 százalékát adta 1997-ben, és ez a hányad azóta 
tovább nőtt (saját számításaink szerint 1999-ben éppen elérte a 20 százalékot). Ilyen erős exportkon
centráció mellett 5-6 további nagy csúcstechnikai exportőr kivitele már könnyen kiadja a hiányzó 5 
százalékot, és ez a Philips, a General Motors, a Ford, a Siemens, a Nokia-csoport és a Videoton Holding 
figyelembe vételével az 1999-es adatok szerint könnyűszerrel igazolhatónak látszik. 

7 Igaz ez még a magyar gazdaság „ békeéveire" is, azaz arra az időszakra, amikor a magyar gazda
ságszerkezet nemzetközi mércével mérve még nem értékelődött le a világgazdasági válság következté
ben. Az 1968-as évben például a gépek és berendezések mindössze 35 százalékot képviseltek a fejlett 
tőkés országokba irányuló magyar exportban, és az akkori külkereskedelmi miniszter meg is jegyezte: 
„... a gépek és berendezések exportja nem tartott lépést a legfejlettebb tőkésországokban végbement 
fejlődéssel, amely éppen a gépipar terén volt a leggyorsabb. A gépipari termékeknek a fejlett 
tőkésországokba irányuló exportban mutatkozó alacsony részesedése ellentétben áll a termelés és a 
teljes export szerkezetével is, ahol ezek ismeretesen jelentős súllyal szerepelnek" Biró(1970.):231.oldal 

" Inotai, (1999.) 
,J Antalóczy-Sass, (2000): 14 oldal. 

10A 2000 novemberében megjelent Figyelő 200-as lista szerint ez csak annyiban változott, hogy a 
magyar Audi 1999-ben is 100 százalékban exportált, a magyar IBM meg 98 százalék fölötti arányban. 



A Figyelő 200-as lista más szempontból is érdekes adalékul szolgál a vállalati szintű versenyképességi 
vizsgálatokhoz. A lista ugyanis korábbi adatokkal vagy ismeretekkel összevetve megmutatja, hogyan vál
tozott a fontosabb piaci szereplők köre a magyar gazdaságban. 

Ennek alapján látható, hogy a kilencvenes évek végi exportadatok vállalati tartalma alig hason
lítható össze a tíz vagy tizenöt évvel korábbi kiviteli statisztikák adatainak vállalati tartalmával. 
Ez pedig ugyancsak bizonyítja a nemzeti keretek közötti versenyképesség-felfogás egyoldalúságát. 

1. táblázat 

A magyar piac régi, átalakult és új szereplői (1999), a Figyelő Top-200 
listája alapján (az első 50 cég vállalatnévvel és a vállalati rangsorban 
elfoglalt hellyel) 

Az 1989 óta változatlan Az 1989 óta átalakult Az új piaci szereplők 
piaci szereplők piaci szereplők, amelyek 

nagyrészt megőrizték 
elődeik piaci pozícióit 

1. MVM, 6. 
2. Dunaferr Csoport, 7. 

3. MÁV, 10. 
4. Budapesti Elektromos 

Művek Rt., 12. 
5. GE Lighting Tungsram, 13. 
6. TVK Rt., 19. 
7. MALÉV, 20. 

8. Magyar Posta, 21. 
9. ÉDÁSZ Rt., 22. 
10. Paksi Atomerőmű Rt., 24. 
11. Alcoa Köfém Rt., 28. 

12. Borsodchem, 31. 
13. Tigáz Rt., 32. 
14. Dunamenti Erőmű Rt., 38. 
15. Fővárosi Gázművek Rt., 45. 
16. ÉMÁSZ Rt., 48. 
17. Richter Gedeon Rt., 49. 

1. MOL Rt., 1. 
2. MATÁV Rt., 5. 

3. Shell Hungary, 17. 
4. Hungaropharma Rt., 34. 

5. Siemens Magyarország, 35. 
6. Electrolux-Lehel, 44. 
7. Magyar Dohány

kereskedelmi Rt., 46. 
8. Szerencsejáték Rt.,50. 

1. Audi Hungária Kft., 2. 
2. lBMStorage 

Products Kft.,3. 
3. Philips Csoport, 4. 
4. Opel Manufacturing 

Hungary, 8. 
5. Metró Holding, 9. 
6. Panrusgáz Rt., 11. 
7. Flextronics Int'l. Rt., 14., 

8. Westel 900 GSM Rt., 15. 
9. Hungarotabak Rt., 16. 
10. Magyar Suzuki Rt., 18. 
1 Í.Opel Southeast 

Europe, 23. 
12.Philip Morris Hungary, 25. 
13-OMV Hungária, 26. 
14. Pannon GSM, 27. 
15. Porsche Hungária, 33-
ló.Tesco-Global, 36. 
17. Fintage Rt., 37. 
18. Visteon Rt., 40. 
19Spar Magyarország Rt., 41. 

Megjegyzés: 6 cégnév nem szerepel az eredeti forrásban, de helyüket a vállalati listán üresen hagyták. 
Forrás: Figyelő Top-200, 2000. 20. oldal 

Az 1999-es év első 50 magyarországi vállalatából körülbelül 20 az olyan cég, amely 1989-ben még 
nem volt jelen az országban. Csaknem ugyanennyi olyan cég található, amely lényegében változatlanul 
létezik, működik, tehát a vállalat körvonalai, a vállalat határai11 nagyjából változatlanok maradtak. Végül 
körülbelül 10 köztes eset különböztethető meg: a vállalat magja és piaci szerepe nagyrészt megmaradt, 

11 Coase, (1937.) immár klasszikus fölfogása szerint. 
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de határai jelentősen megváltoztak - többnyire úgy, hogy módosult korábbi profilja (mint például az 
OKGT-ből kinőtt MOL Rt., a hűtőgépgyártási profilját a privatizáció óta több irányba bővítő Lehel, illetve 
a vállalati képviseletből nagy magyarországi céggé vált Siemens esetében). 

A változatlan piaci szereplők aránya azonban sokkal kisebb, ha a valóban kompetitív piacokat vesszük 
figyelembe. Az első oszlopban felsorolt cégek körülbelül kétharmada ugyanis közüzemi vagy közszolgál
tató cég (áramszolgáltatók, gázszolgáltatók, olajipari cégek, erőművek), illetve olyan nemzeti vállalat 
(mint a MALÉV), amely a természetes monopóliumhoz hasonló piaci szerepet játszik a nemzetközi piac 
egyik helyi szegmensében. Az ilyen cégek nem bonyolítanak le áruexportot, így hatásuk nem mutatható 
ki a magyar gazdaság exportteljesítményében. 

Dinamikusan vizsgálva a magyar gazdaság versenyképességét 1990 és 2000 között, oda lyuka
dunk ki, hogy valójában egy jelentős részben átalakult gazdasággal van dolgunk. Sok olyan vállalat 
nem volt jelen tíz éve még, amely most a magyar export zömét termeli. Érdekes látni azt is, hogy 1988-
1989-ben a magyar gazdaság dollárexport-kapacitása 10 milliárd dollár körül mozgott, míg 2000-2001-
ben ugyanez 25-30 milliárd dollár. Azt is tudjuk, hogy a mai magyar exportnak mintegy a 65-68 százalé
kát a külföldi vagy vegyes tulajdonú cégek adják. 

A magyar tulajdonú vállalati kör ugyanúgy körülbelül 10 milliárd dolláros exportkapacitás
sal rendelkezik manapság, mint amekkorával 10 évvel ezelőtt rendelkezett - miközben már 
csaknem tíz éve egyáltalán nincs nem-konvertibilis elszámolású kivitele. Ezek tehát egyáltalán 
nem ugyanazok a vállalatok, mint amelyek akkor az adott értékű „tőkés exportot" adták, csak a magyar 
tulajdonú vállalati kör dollárexport-kapacitása látszik ugyanakkorának. Valójában sok új magyar tulajdo
nú exportőr cég jelent meg a piacon, miközben a hagyományos nagy iparcikk-exportőrök nem kis része 
(például a Tungsram, a Rába, a gyógyszeripari vállalatok, a TVK, a BVK, a Lehel stb.) privatizációja 
nyomán átkerült a külföldi vagy a tőzsdére vitt (tehát részben valószínűleg ugyancsak külföldi ellenőrzés 
alatt álló) vállalatok csoportjába. 

Sokszor úgy beszélünk a magyar gazdaság versenyképességének a változásáról, hogy közben nem 
vesszük figyelembe ennek rendkívüli módon átalakult vállalati tartalmát. Ezen tanulság alapján a ver
senyképesség alanyait illetően hármas fejlődési modell átgondolását javaslom. 

1. Az első szakaszban a versenyképességet a klasszikus recept szerint, országok (nemzetgaz
daságok), illetve országok versenyét feltételezve vizsgáljuk. Itt - a keresleti oldali megközelítést alkal
mazva - azt nézzük, hogy "A" ország "B" ország piacán milyen pozíciókat szerzett. Ez a megközelítés 
egyre inkább irrelevánssá válik ott és akkor, ahol és amikor a céghatárok már túlnyúlnak az 
országhatárokon. 

2. A második szakaszban a megközelítés részben vállalati jellegűvé válik: itt már arra vagyunk 
kíváncsiak, hogy a vállalatok nemzetközi versenye adott nemzeti piacon hogyan alakul, azaz, hogy "A" 
ország adott vállalata milyen pozíciókat szerzett "B" ország piacán. Ez a versenyképesség-felfogás az 
előzőnél sokkal közelebb áll a gyakorlathoz, de súlyos gyengéje az az absztrakció, hogy itt is nyílt 
versenykörnyezetet, sokszereplős és alacsony belépési korlátokkal működő piacokat tétele
zünk fel. 

3. Ennek a hibának a megszüntetéséhez van szükség a harmadik szakaszra. Az első szakaszhoz (or
szágok versenye) és a másodikhoz (vállalatok versenye) képest itt már vállalati hálózatok versenyé
ről beszélünk az egyes nemzeti piacokon, amelyek összességéből a világpiacon a globális piaci 
szereplők versenye épül fel. A harmadik szakasz lényegét az Audi példáján lehet megvilágítani. Itt a 
versenyképesség jelentős része valójában a vállalati hálózatokon belüli munkamegosztásra vonatkozik, 
tehát semmi köze az országhatárokhoz, a nemzeti statisztikákból pedig nem lehet szakszerűen megítél
ni. Az Audi esetében a német és a magyar kormányzati (nemzeti) döntéseknek már nincs túl sok szere
pük a cégcsoport német vagy magyar tagjai versenyképességének alakulásában. A vállalatcsoportot el
méletben valahol elvághatjuk Magyarország és Németország között, de a cégcsoporton belüli magyar 
beszállítások ettől csak statisztikai értelemben tekinthetők magyar-német kereskedelmi együttműködés
nek. 

Most meglepő módon itt az ideje, hogy egy logikai csavarral visszakanyarodjunk a kompara
tív előnyök modelljeihez. A komparatív előnyök első modelljében nagyon fontos, de sokáig nem kellő 
figyelmet kapott elméleti újítás volt, hogy 200 évvel ezelőtt ugyan még senki sem hallott játékelméletről, 
Ricardo mégis megtalálta a pozitív összegű játék logikáját. A komparatív előnyök modellje pozitív 
összegű játék, hiszen mind a két fél nyer az együttműködésen. Tehát nem az egyik rovására nyer a 
másik. (Persze különböző mértékben nyernek.) A klasszikus modell modern versenyképességi környe
zetre való adaptálásával, a vállalati hálózatokra való értelmezésével itt is pozitív összegű játékra bukkan-



hatunk. Részletes bizonyítás nélkül most csak feltételezzük, hogyha az Audi Magyarországra telepü
lésével versenyképesség-növekedés történt, akkor az egyszerre jelent német és magyar verseny
képesség-növekedést is - bár valószínűleg nem egyenlő mértékben. A német gazdaság egy szeg
mense alacsony költségek mellett jutott magas termelékenységű beszállítói háttérhez, a ma
gyar gazdaság pedig egyszerre szerzett jelentős új piacot és igen korszerű exportkapacitást. 1 2 

Ezek után fontosnak látszik átgondolni azt, hogy mennyire tudjuk a statisztikákat és a gondolkodás
módot átalakítani annak érdekében, hogy a versenyképesség alanyaiként legalább is a vállalatok, sőt 
lehetőség szerint a több országot magukban foglaló vállalati hálózatok szerepeljenek. 

Mit tudhatunk mégis az egyes országok versenyképességéről? 
Mostanáig azt próbáltuk elméleti alapon bizonyítani, hogy mennyire idejétmúlt megközelítés, ha 

országokat tekintünk a versenyképesség alanyainak. Az előbbiekben leírtak azonban valószínűleg azt is 
bemutatták, hogy a vállalati, illetve a vállalati hálózati elemzés egyelőre csak töredékesen összeszedett 
és nagyobb nemzetközi összehasonlításokhoz aligha elegendően konzisztens adatokon alapulhat. Ugyan
akkor a gazdaságfejlesztési, külgazdasági, illetve az integrációs stratégiák ma még - és Európa keleti 
felén mindenképpen - nemzeti keretek között fogalmazódnak meg. 

Ezek értékelése, valamint az EU-ba igyekvő országok között szükségképpen folyó tagfelvételi verseny 
miatt arra még kérdéses módszertani alapok mellett is szükség van, hogy rendelkezzünk bizonyos kép
pel a régió fontosabb országainak egymáshoz viszonyított versenyképességi pozícióiról. Az alábbiak már 
elvégzett empirikus vizsgálatok13 olyan összesítését jelentik, amely segítséget nyújthat e kép kialakításá
hoz.14 

A közép-kelet-európai országokat négy csoportba sorolhatjuk aszerint, hogy az 1990-es évek 
eleje óta mindegyikben végbement látható (látszólagos?) versenyképesség-javulás, pontosabban export
juk nyugat-európai piacokon elért pozíciónyerése milyen szerkezetváltozási pályára enged következtet
ni. A négyféle pályát elsősorban az exportstruktúra korszerűsödésének mértéke, a kialakuló 
export-hordozó termékcsoportok, illetve iparágak jellege különbözteti meg egymástól. 

A négy pálya a következő: 

1. Az első pályát mindenekelőtt Magyarország és részben Lengyelország követi, ahol a csúcs
technikai exporthányad ugyancsak 25 százalék körül van, szintén főleg nem lengyel cégek, 
hanem külföldi - transznacionális - vállalatok leányvállalata révén. Ez a két ország az, amely több 
korszerű iparcikk piacán Nyugat-Európában az utóbbi néhány évben megelőzte Portugáliát és Görögor
szágot, megközelítette a Spanyolországot, sőt sok esetben utolérte Írországot.15 A magyar-lengyel ex-
portnövelési pálya egyértelműen csúcstechnikai irányú, a kivitel növekvő hányada a csúcstechnikai ter
mékek világpiacán versenyez. Ezzel egyidejűleg, ezzel párhuzamosan látható a két ország kivonulása 
számos hagyományos nehézipari exporthordozó termék nemzetközi piacáról. Ez az állítás egy
előre kevésbé igaz Lengyelország hagyományos könnyűipari exportcikkeire. 

2. A következő csoportot Csehország, Szlovénia és Szlovákia alkotja, amelyek szintén látvá
nyos export- és versenyképesség-növekedést produkálnak, de nagyobb részben hagyományos 
iparcikkekből. Ez nemcsak és nem is elsősorban a kohászati és a nehézvegyipart, hanem inkább az 
anyagigényes gépipart jelenti - a személygépkocsi gyártását, a vasútijármű gyártását, a motorgyártást, a 
hagyományos gyári nagyberendezések gyártását. Ez talán kevésbé korszerűnek látszó struktúra, mint a 
magyar és a lengyel, de tulajdonképp annak az iparosítási pályának a szerves folytatása, amelyet 

12 Egyáltalán nem az történt tehát, hogy a német versenyképesség növekedési lehetőségének egy 
részét a magyarok elvették a németektől, ahogy ezt évekkel ezelőtt a hírhedtté vált „Standort 
Deutschland" (Németország mint telephely) vitában német szakszervezeti vezetők hangoztatták 

"Inotai, (1999) és Török (1999.) 
14 Az összesítést eleve a felsorolt módszertani buktatók ismeretében és lehetséges mértékű kiszűré

sükre törekedve végeztük el. 
15 Írország lakosságszáma alapján kisméretű gazdaságnak látszik, de GDP-jének a volumene ma 

már nagyobb, mint a magyar, tehát versenytársként kell figyelembe venni. 



35 
ezek a Közép-Európa műhelyeinek tekintett országok évtizedeken keresztül fenntartottak. Gaz
daságtörténeti megközelítésben a magyar-lengyel esetben „pozitív törés" tapasztalható, azaz a 
pálya strukturális értelemben felfelé ívelőnek mutatkozik. Az utóbbi három országnál hosszabb 
távon változatlan fejlődési pálya látszik, ami csak akkor minősíthető kedvezőtlennek, ha valaki a gyors 
strukturális modernizációt eleve sikerreceptnek tekinti. Ez azonban aligha jelenthető ki pusztán elvi 
vagy elméleti alapon. 

3. Bulgária és Románia modellje jelenti a „harmadik utat", ezek az országok az eddigi jelek 
szerint arra kényszerültek, hogy az eddigi exportstruktúrájukat is föladják. Nem állíthatjuk, hogy nekik 
a hajógyártás, autógyártás, illetve az elektronikai ipar fejlesztése 1990 előtt nagyon jó üzlet lett volna, de 
bizonyos „látszólag fejlett" struktúrára utalt. Az adatok azt mutatják, hogy ez a két ország visszacsú
szik egy olyan export- és versenyképesség-növelési modell felé, amilyet Európa piacán 15-20 
éve az újonnan iparosodó távol-keleti országok később jött csoportja, tehát inkább India, Pa
kisztán, a Fülöp-szigetek vagy Indonézia mutatott: elsősorban a könnyűiparban. A román és a 
bolgár kivitel német- vagy olaszországi piaci részarányait nézve a ruházati cikkek és a cipők terén több
szörös részarány-növekedést tapasztalunk 1993 és 1998 között. E néhány év alatt gyakori a két ország 
piacipozíció-növelése 2-ről akár 6-7 százalékra is a német vagy az olasz piacon. Úgy tűnik, hogy Európá
nak ez a része inkább India és Pakisztán korábbi exportstratégiáját próbálja követni és ezeknek az orszá
goknak, illetve Kínának a piaci pozícióit próbálja elnyerni, de más exportőröket már nemigen képes 
kiszorítani a piacról. Nem rendelkeznek más komoly lehetőséggel arra, hogy exportbevételeiket növel
jék és piaci pozícióikat erősítsék Nyugat-Európában. 

4. A negyedik csoport részletesebb elemzéséhez a nemzetközi kereskedelmi trendek helyett 
országspecifikus információk lennének elengedhetetlenül szükségesek. Ez az orosz, és annyiban uk
rán modell, amennyire Ukrajna rendelkezik a kitermelőipari export növeléséhez elengedhetet
len nyersanyag-bázissal. Ez a pálya a természeti erőforrások export útján történő értékesítését és az 
így lehetséges exportjövedelem-maximalizálási törekvést jelenti. Ezen a pályán nagyon nehéz a struk
túrajavítási vagy struktúra-felértékelési törekvések érvényesítése. Az iparcikkexport-adatokból erről 
annyit látunk, hogy az orosz és kivált az ukrán repülőgép-, illetve autógyártás, a mezőgazdasági gépgyár
tás, a bányagépgyártás és a hajógyártás a szovjet korszakhoz képest is elég sokat veszített a piaci pozíci
óiból Nyugat-Európában. 

Az orosz és az ukrán esetben egyelőre nem látható a strukturális kibontakozás útja, de a 
bolgár és a román eset is arra utal, hogy az exportszerkezet másutt már látható korszerűsödése ott még 
nem kezdődött el, sőt inkább gazdaságtörténeti, szerkezeti fejlettségbeli visszakanyarodás tapasztalha
tó. Nemcsak arról van szó, hogy ezeket az országokat a külföldi működőtőke egyelőre elkerüli, hanem 
ezzel összefüggésben arról is, hogy a szükséges reformok és a privatizáció felemás megvalósítása vagy 
elmaradása miatt nem jött létre az exportszerkezet-javulás Magyarországon már látható vállalati háttere. 

Hozzátartozik ehhez, hogy a kelet-és délkelet-európai országok földrajzi fekvése is kedvezőtlen - az 
adott infrastrukturális feltételek mellett. Az Ukrajnában vagy Romániában termeltetni akaró nyugat-eu
rópai vállalatok szempontjából ez magas szállítási költségeket, szállítási bizonytalanságot és kitolódó 
teljesítési határidőket jelent. Mindennek a többletköltségeit pedig végső soron a megrendelésekre na
gyon rászoruló kelet-európai termelőknek kell megfizetniük. Többek között ez is lefelé nyomja az eleve 
alacsony (a magyarországiaknak ma már a könnyűiparban csak a 30-40 százalékát elérő) munkabéreket, 
és az export elvileg magas kínálati oldali versenyképességét jelző csekély bérköltség részben emiatt 
alakul ki. 

Szó sincs azonban tényleges versenyképességről: a bolgár és a román könnyűipari export he
lyenként látványos térnyerése mögött valójában erős exportkényszer és erős munkaerő-piaci túlkínálat 
áll.16 

16 A fentiekben jellemzett versenyképesség-növelési pályát nem lehet „kínai útnak" nevezni, mert az 
egyre jobban kibontakozó kínai gazdaságnak csak az egyik, hagyományos és lassan háttérbe is szoru
ló versenyképesség-növelési iránya az olcsó könnyűipari export növelése. A kínai export szerkezeti 
átalakulása ma már egyre inkább tartalmazza a magyar-lengyel és a cseh-szlovák-szlovén stratégia 
elemeit is, azaz a kínai cégek Nyugat-Európában már az egyik-másik expanzív közép-európai cég 
által megszerzett piaci szegmensben (például a számítástechnikai berendezéseknél) is belépésre ké
szülnek. (A kínai gazdaság csúcstechnikai szektorának modernizációjáról lásd Mészáros, (2000.). 



16 

Persze a kínai gazdaság egyre inkább a globális világpiac fontos szereplőjévé válik. A közép-kelet
európai országok, nemzetgazdaságok úgy a nemzeti keretek között értelmezett versenyképességüket, 
mint világpiaci szerepüket a multinacionális nagyvállalati hálózatokba való bekapcsolódáson keresztül 
növelhetik. Az áttekintés tanúsága szerint ebben a tekintetben - és regionális összehasonlításban - a 
magyar gazdaság eddig valóban figyelemre méltó, talán példának is tekinthető pályát futott be. 
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Inotai András* 
VERSENYKÉPESSÉG 
ÉS EURÓPAI UNIÓS 
CSATLAKOZÁS 
A versenyképesség és Európai Uniós csatlakozás kapcsolatát tekintve az elmúlt 10 évben a közép- és 

kelet-európai országok tulajdonképpen egy hármas kihívással szembesülnek: 

• egyrészt igyekeznek megfelelni a rendszerváltásból adódó gazdasági-politikai, 
intézményrendszeri feladatoknak; 

• másodrészt, az Európai Uniós tagságra törekszenek ami mögött gyakorlatilag már egy verseny
képességi elem húzódik meg, hiszen a versenyképesség drámai javítása nélkül aligha lehet 
felzárkózni Európa szerencsésebb, fejlettebb, történelmileg jobb körülmények között fejlődött 
feléhez; 

• a harmadik kérdés pedig a globalizációs kihívással való szembenézés. 

Ez a három elem, tehát a nemzetgazdasági szintű átalakítás, az Európai Uniós tagság és a globális 
kihívásokra való válaszadás - egy fél generáció alatt fejlődött ki, és történelmileg példátlan kihívást és 
példátlan esélyt is nyújt ennek a térségnek. 

A versenyképesség egyre kevésbé kötődik egy-egy nemzetgazdasághoz. Sőt hozzátehetjük, hogy egyre 
kevésbé kötődik egy-egy céghez is. Olyan mértékű új elemek sora jelent meg, amely egészen átalakítja a 
versenyképesség mérhetőségét - és itt egyáltalán nemcsak a globális rendszerekről és a nagy multinacio
nális vállalatokról van szó, bár ezekkel kapcsolatban rögtön az elején megjegyezhető, hogy nagyon érde
kes az, hogy Magyarországon, amely elsősorban az európai piacokon kapcsolódott be a globális munka
megosztásba, milyen mértékben változott a nemzetgazdaság konjuktúraérzékenysége. 

10 évvel ezelőtt jól tudtuk, mindenki megtanulta a leckét, hogy ha a nyugati export „futott", akkor a 
gazdasági növekedés fölgyorsult. Ha Nyugaton dekonjuktúra volt, akkor lelassult a magyar gazdaság nö
vekedése. Érdekes módon ma sokkal nagyobb az ország idézőjelbe tett függősége a nyugat-európai pia
coktól, hiszen statisztikailag körülbelül 76%-os az Európai Unióba irányuló exportunk. Az egy másik 
kérdés, hogy ebből a 76 százalékból mennyi marad az Unióban és mekkora hányad az, amit tovább expor
tálnak Nyugat-Európából az EU-n kívülre azok a cégek, amelyek ezeket a termékeket Magyarországon 
gyártatják. 

Egyszerűen arról van szó, hogy lehet, hogy Nyugat-Európában rossz a konjuktúra, de ha Amerikában 
jó, vagy a fejlődő világ bizonyos részein jó, akkor azok a cégek, amelyek Magyarországon termelnek, egy 
olyan stratégiai döntés előtt állnak, hogy hol szüntessék meg a termelést akkor, amikor mondjuk Nyugat-
Európában dekonjuktúra van és a kapacitásokat nem lehet kihasználni. Régebben az volt a klasszikus 
döntés, hogy - természetesen - bezárták a külföldi üzemet, amíg a hazai termelt tovább. Manapság a 
globális versenyviszonyai közepette ez öngyilkosság, amit ma már egyetlen cég sem engedhet meg magá
nak. Tegyük fel ugyanis, hogy adott vállalatnak van 30 különböző fiókvállalata, lerakata a világ minden 
részén - Brazíliától Írországig és Németországtól Lengyelországig stb. Akkor azt kell megnéznie, miután 

* a közgazdaságtudományok doktora, igazgató, MTA Világgazdasági Kutatóintézet 
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világméretű hálózatban termel, hogy melyik az a termelőegység, amely a viszonylag legmagasabb terme
lési költségekkel állítja elő a termékeket. És bizony, ha az a németországi telephely, akkor esetenként a 
németországi - tehát anyaországi telephelyet fogja bezárni, mert ha nem ezt teszi, akkor kiesik a globális 
versenyből. Ennek megfelelően Magyarország konjukturális függősége a nyugat-európai gazdasá
gi helyzettől nem nőtt olyan mértékben, mint amilyen mértékben nőtt a nyugat-európai piac 
részesedése a magyar exportnak. 

• A másik megjegyzés, amit rögtön az elején előre kell bocsátani, hogy a nemzetközi 
versenyképességet az elmúlt időszakban tulajdonképpen három tényező befolyásolta 
nagymértékben: 

• a technológiai, vagy ha úgy tetszik, az informatikai forradalom, 
• a termelési tényezők világméretű áramlásának nagyfokú liberalizálása - erre visszatérünk, valamint 
• a vállalati szervezeti rendszer radikális átalakulása, amivel külön nem foglalkozunk. 

A liberalizálást illetően azt tapasztaljuk, hogy a legutóbbi időszakban nagyon világos különbségek 
mutatkoztak a klasszikus nyugat-európai kereskedelem-liberalizáció és a közép- és kelet-euró
pai liberalizáció között. Nevezetesen, amíg az első sokkal lassabban, fokozatosan ment végbe, és gazda
ságilag, pénzügyileg és technológiailag jól felkészült, versenyképes országok mondtak le esetenként a 
nemzeti piac védelmének bizonyos eszközeiről, addig a közép- és kelet-európai liberalizáció azonnali, 
egyszeri, nagy, erőteljes piacnyitásként érzékelhető. Ez az egyik különbség. 

A másik, nem kevésbé fontos különbség az, hogy a nyugat-európai kereskedelmi liberalizáció úgy 
ment végbe, hogy a vámok csökkenésével párhuzamosan növekedtek az úgynevezett nem vámjellegű 
akadályok, a technikai, környezetvédelmi, egészségügyi stb. előírások. 

Ugyanakkor Közép- és Kelet-Európa a korábbi rendszerben, és elsősorban a KGST együttműködési 
keretek között nem építette ezt az úgynevezett másodlagos vámvédelmet, hiszen erre nem volt szükség, 
mert kvóták alapján, barter-kereskedelemben folyt az árucsere. így a kereskedelem-liberalizálás azonnali 
teljes nyitásként következett be, hiszen azok a másodlagos piacvédő intézkedések, amelyek a fejlett orszá
gokban évtizedek alatt alakultak ki, a közép- és kelet-európai országokban nem léteztek, nem működtek, 
az átmenet pillanatában pedig hirtelen nem is lettek volna kifinomult formában alkalmazhatók. 

A másik megjegyzés a termelési tényezők liberalizálására vonatkozik, vagyis arra, hogy az áruk, szolgál
tatások, a tőke és a munkaerő szabad nemzetközi áramlása nagy ellentmondást rejt magában. Az áruk 
liberalizálása regionális integráción belül gyakorlatilag teljes körű: Magyarország esetében 2000. decem
ber 31-étől immár az Európai Unió valamennyi ipari terméke vámok, és kontingensek nélkül jöhet be 
Magyarországra. A magyar export tekintetében ez már évekkel ezelőtt megvalósult. Ugyanakkor a mező
gazdaságban még fennállnak bizonyos korlátok, amelyek fenn is fognak maradni mindaddig, amíg az 
ország nem lesz az Európai Unió teljes jogú tagja. A szolgáltatások kereskedelmében is igen jelentős 
liberalizáció zajlott le, és további liberalizáció várható - a remélhetőleg a jövő évben megkezdődő világke
reskedelmi körtárgyalásokon. Az igazán lényeges ellentmondások a tőke és a munkaerő mozgása terén 
érvényesülnek. 

A tőke mozgása gyakorlatilag világméretekben teljesen liberalizált - annak minden előnyével és 
hátrányával, esélyével és veszélyével együtt. Ugyanakkor a munkaerő mobilitása, nem kizárólag azért, 
mert a munkaerő „lusta", "nem felkészült", meg "nem szeretné elhagyni a hazáját", „szeret ott lakni, ahol 
eddig lakott" stb., hanem adminisztratív, jogi szempontból is erőteljesen korlátozott. Elég arra utal
ni, hogy az Európai Unióban például a munkaerő-piacok irányítása változatlanul nemzeti keretek között 
maradt. Ezen a téren nem érvényesül a brüsszeli kompetencia, miközben a kereskedelempolitikában már 
1974-től közösségi döntéshozatal van. Ebből adódik egy, a magyar csatlakozási tárgyalásokon is fölmerü
lő ellentmondás, ami rendkívüli fontosságot nyerhet a csatlakozás utáni első években. Mi arra törek
szünk, hogy a szabad munkaerő-mozgás, mint a belső piac négy szabadságának egyike, a magyar tagság 
kezdetétől fogva valósuljon meg. Nyugat-Európa esetében azonban ez az a terület, ahol a korlátozási 
igények a legerőteljesebben fogalmazódnak meg: rendkívül erősek a félelmek a migrációtól, attól, hogy a 
kelet-európai munkaerő elárasztja a nyugat-európai piacokat. 

Ez a helyzet nem fog bekövetkezni, mert Nyugat-Európa átmeneti védőintézkedéseket fog foganatosí
tani, ami voltaképpen örvendetes. Ha ugyanis a tőke- és a munkaerő mozgása közötti kapcsolatokat 
tekintjük, akkor azt látjuk, hogy régiónkban Magyarország ennek az egyik legnagyobb haszonélve
zője volt: az elmúlt években nemcsak az olcsó, hanem a felkészült, jól képzett, rugalmas magyar 
munkaerőhöz áramlott a külföldi tőke. Körülbelül 5-6 milliárd dollárnyi külföldi tőke kifejezetten 
azért jött Magyarországra, hogy ezt az előnyt használja ki. Ha fölteszik azt a kérdést, hogy mit szeretnénk 
jobban a következő 8-10 évben: további 10 milliárd dollár külföldi közvetlen befektetést látni a magyar 
piacon, a hozzátartozó munkahely-teremtéssel, avagy 150 000 magyar munkaerőt küldeni Nyugat-Euró-



35 
pába, és ezzel lemondani a tőkeimport nem csekély részéről, aligha a második alternatívát választanánk. 
Nem biztos tehát, hogy érdekünk az, hogy az egyik pillanatról a másikra fölszabaduljon a nyugat-európai 
munkaerő-piac. 

A harmadik megjegyzésem az, hogy a versenyképesség sokkal több mint gazdasági kategória. Erre 
nagyon fontos fölhívni a figyelmet, és rögtön legalább három tényezőre kell utalni ezzel kapcsolatban, 
ami meghatározó lesz a XXI. század versenyképessége szempontjából, és az Európai Uniós versenyképes
sége szempontjából is: 

• Egyre jelentősebb, konkrét versenyképességi tényezővé válik a közigazgatás minősége. 
Vegyünk egy egyszerű példát: valaki Magyarországon abszolút versenyképesen állít elő egy terméket, és 
amikor ez a termék a gyárkaput elhagyja, akkor világméretekben versenyképes. Amire kijut a piacra, 
kiderül, hogy nem versenyképes, mert például közben a vám, a jogi akadályok, az adminisztratív akadá
lyok, a papírmunka, a bürokrácia egyszerűen lemorzsolja azt a versenyképességi előnyt, amit a gyárka
pun belül sikerült megszerezni. A XXI. században nem lehet versenyképes az a társadalom, az a 
nemzetgazdaság vagy az a vállalat, amely olyan közegben dolgozik, ahol a közigazgatás minősé
ge nemzetközileg nem versenyképes. 

• Elsősorban a kis, nyitott szerkezetű nemzetgazdaságok esetében alapvető követelmény a megfele
lő társadalmi kohézió. Ha egy ország szétszakad, fragmentálódik, abban különböző csoportok, külön
böző irányvonalak alapján gerillaharcot folytatnak egymással, akkor ez alapvetően, mégpedig károsan 
befolyásolja az adott ország nemzetközi versenyképességét. Ahhoz, hogy kis, nyitott gazdaságú ország 
versenyképes legyen, vagy az maradjon a világpiacon, nagyfokú társadalmi kohézióra, az alapvető 
fejlesztési-fejlődési kérdésekben társadalmi konszenzusra van szükség. 

• Felértékelődik az innováció, és a rugalmasság jelentősége Hozzátehetjük ehhez, hogy a második és 
a harmadik tényező összekapcsolódik. Önmagában véve bármilyen innovatív valaki, a XXI. században 
"egyedül", egyéni kezdeményezéssel nem lehet Nobel-díjakat kapni. Akiknek ma a Nobel-díjakat adják, 
azok mögött száz, több százas, vagy több ezerfős kutatói gárda dolgozik. Az, hogy éppen a kutatás vezető
je kapja a Nobel-díjat, az egy dolog, de nem kizárólag a maga egyéni érdemeiért. A XIX. századi roman
tikus innovációnak már nincs létalapja a XXI. században. Csak az az innovatív képesség tud növekvő 
versenyképesség formájában érvényesülni, amely mögött erőteljes kooperáció valósul meg. Meghatáro
zó a társadalmi kooperáció és az innováció együttese. 

* * * 
A továbbiakban arra összpontosítunk, hogyan állnak a közép- és kelet-európai országok az Európai 

Uniós piacon zajló versenyben. Az elmúlt időszak makro-adatai alapján nyilvánvaló a történelmileg pá
ratlanul erőteljes piacváltás, ami 10 év alatt gyakorlatilag mindenhol lezajlott. Magyarország esetében 
a teljes export 76%-a irányul az Unióba, de 70% ez az arány Lengyelországban és gyakorlatilag 50% fölött 
van ma már minden tagjelölt közép- és kelet-európai országban. 

Ez a földrajzi váltás természetesen csak akkor jelenik meg nagyobb versenyképességben, ha az adott 
ország az Európai Unió összimportjában is növelni tudja részesedését. Ez is csaknem minden országra 
jellemző volt, de leginkább a magyar, lengyel, cseh és a szlovák esetben mutatható ki. 

A földrajzi váltás és a piaci részarány növekedése az esetek túlnyomó többségében igen jelentős szer
kezetváltással jár együtt. Ez a szerkezetváltás azonban országonként nagyon különböző volt és ma már 
nemcsak a korábbi szovjet befolyás klasszikus négy területe között mutatkoznak meg ezek a strukturális 
eltérések, tehát Kelet-Közép-Európa, balti térség, Balkán és az ex-Szovjetunió köztársaságai között, ha
nem Kelet-Közép-Európa országainak szerkezetváltási teljesítménye, képessége is eltérőnek bizonyult az 
átalakulás első évtizedében. 

Ez az eltérés mindenekelőtt abban fejeződik ki, hogy igen erőteljesen szóródnak az egyes orszá
gok fajlagos exportmutatói, fajlagos exportértékei. Egy tonna export dollárban vagy euróban kife
jezve - azaz: az export egységértéke - igen eltérő nagyságrendet képvisel az egyes országok esetében. 
Mind az Európai Unióban, mind pedig a német piacon megvizsgáltuk ezeket a mutatókat: néhány adatot 
illusztrálásképpen bemutatunk, úgy hogy utána ezekhez néhány messzebbmenőbb következtetésre is 
alkalmat adó megjegyzést lehessen fűzni. 

Az egyik maga a piaci részesedés növekedése, illetőleg az exportnak a dinamikája. Ez azt mutatja, 
hogy 1995 és 1999 között hogyan nőtt az Unió teljes importja, és hogyan nőtt - ezen belül - az egyes 
országokból származó import. Egy négy éves idősor már alkalmas arra, hogy egyes országok relatív ver-
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senyképességét mérjük. Az Európai Unió euróban kifejezett teljes importja 42%-kal nőtt ezalatt a 4 
év alatt, a 10 közép- és kelet-európai országból származó import ugyanakkor 70%-kal - ebből 
látszik a piaci részarány-növekedés. Az összes kelet-közép-európai ország közül kiemelkedően a legna
gyobb mértékben a Magyarországról érkező import nőtt, amely több mint kétszeresére növekedett. Sőt, 
Magyarország az egyedüli ország, amely több mint kétszeresére tudta növelni az Európa Unióba 
irányuló exportját a hivatkozott négyéves időszakban. Összegszerűen ez a magyar exportnövelés 4 
év alatt közel 10 milliárd eurót tett ki, ami az 1999-ben mintegy 25 milliárd eurós magyar összexporthoz 
viszonyítva nemzetközileg is páratlan. 

1. táblázat 

Az Európai Unió és a 10 közép- és kelet-európai tagjelölt ország 
kereskedelmének dinamikája (1995-1999) 

1999/1995 
(1995=100) 

• M M 

Összes EU-n 
kívüli 184.9 132.3 141.6 226.7 
KKE(10) 38.6 172.9 170.3 31.2 

Észtország 1.0 176.0 210.2 1.0 
Lettország 0.7 171.6 124.2 0.3 
Litvánia 1.0 199.8 164.6 0.6 
Lengyel
ország 13.1 185.7 142.2 5.2 
Cseh 
Köztársaság 6.3 154.6 185.8 7.7 
Szlovákia 2.2 170.0 193.0 2.9 
MAGYAR
ORSZÁG 9.6 211.1 227.7 9.7 
Románia 2.4 164.7 169.9 2.4 
Bulgária 0.6 128.9 121.9 0.4 
Szlovénia 1.6 131.0 124.5 1.0 

Forrás: Eurostat, Extemal and Intra-European Union Trade, 

No. 6. 2000 és a szerző saját számításai 

Ennél is fontosabb ennek az exportnak a szerkezete. Valójában a nemzetközi áruforgalmi statisz
tikák szerinti 7-es számozású csoport érdekes, ami a gépeket, elektronikai termékeket, computereket, 
járműveket tartalmazza. Ezeket szoktuk - néhány más termékkel, így a gyógyszerekkel és precíziós műsze
rekkel együtt - az úgynevezett technológia-intenzív, tudás-intenzív termékcsoportok közé sorolni. Azt 
látjuk, hogy az egyes közép- és kelet-európai országok Uniós exportstruktúrája nagyon eltérő. Amíg Ma
gyarország esetében 1999-ben az export 63%-át a gépek és járművek csoportja adta, addig ez az arány 
Szlovákiában 53%, a Cseh Köztársaság esetében 47%, Szlovéniában 45% volt és csak ez után következik 
35%-kal Lengyelország. Minden más ország nagyobb mértékben szakosodott vegyes iparcikkekre (Ma
gyarország esetében itt a legkisebb a szakosodási mutató), ami egyértelműen összefügg a multinacionális 
vállalatok magyarországi termelési szerkezetével. 
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Mindennek alapján egy nagyon érdekes modell vázolható föl, mégpedig annak a modellje, hogy hol 

találhatók az egyes országok szakosodási mutatói az Európai Uniós export tekintetében. Nagyon jól lát
szik, hogy szinte mindenhol a vegyesiparcikkek találhatók a 100-as vonal fölött, Magyarország az ellenpél
da, ahol egyértelműen a gépek és berendezések csoportja az, amely vezet a szakosodásban. Megnéztük 
ugyanezt a Németországba irányuló export esetében is, és ott még inkább, még markánsabban jelennek 
meg ezek a tendenciák. A német viszonylatú exportban a szakosodási mutató - kissé másképp összeállítva 
(munka-intenzív, anyag-intenzív, technológia-intenzív termékek, illetve agrártermékek és úgynevezett 
érzékeny iparcikkek) - azt jelzi, hogy 1999-ben a Németországba irányuló magyar export 72%-a technoló
gia-intenzív termék. Szlovákiában 62% ugyanez az arány, míg minden más kelet-közép-európai ország 
esetben 50% alatt van. 

Mindez azt jelenti, hogy miközben az Európai Unió politikai okok miatt homogenizálni próbálja a 
térséget az Európai Uniós csatlakozás időpontját és feltételeit illetően, addig a gazdasági adatok alapján 
egyre jelentősebbek a különbségek Közép-Európán belül is. 

Arról nem is beszélve, hogyha szakosodási mátrixot próbálunk készíteni a tagjelölt országokról, akkor 
nagyon pontosan láthatók az egyes országok sajátos és a gazdasági-strukturális fejlettséget megfelelően 
leíró specializációs erőterei. Bulgária és Románia, továbbá az ex Jugoszlávia, (beleértve a Horvátor
szágot is, de Szlovéniát nem) egyértelműen textilipari, ruházati ipari bőr- és cipőipari termékekre szako
sodott. Ez a termékcsoport adja az Európai Unióba irányuló exportjuk körülbelül felét. És nincs, nem 
látható másik pillér, amely idővel át tudná venni a textilipar és a ruházati ipar jelenleg meghatározó 
exportszerepét. 

2. táblázat 

Az Európai Unió egyes közép és kelet-európai tagjelölt országokból 
származó importjának áruszerkezete (1999, az összes import %-ában) 

l l l l l p l i lS l I i : ' /'íl 3 |j||||;l|Í|Í| í i i l l l l i i i l l l 

Az EU összes EU-n kívüli importja 6.4 5.2 10.0 7.5 391 28.8 
Lengyelország 6.3 3.3 4.7 4.1 30.4 49.5 
Cseh Köztársaság 1.6 4.8 2.1 4.7 46.3 39.1 
Szlovákia 1.0 3.5 1.9 4.1 53.0 35.6 
MAGYARORSZÁG 5.4 2.3 1.6 3.7 62.5 23 .7 

Románia 2.4 5.5 0.5 2.3 15.6 73.2 
Bulgária 8.8 7.1 0.7 6.0 11.6 65.0 
Szlovénia 13 2.5 0.1 4.5 40.8 50.0 

Forrás. Eurostat. External and Intra-European Union Trade, 

No. 10. 2000 és a szerző saját számításai. 

A következő csoportba tartoznak a balti országok: két pillérre épül az export, ruházati és faipari 
termékekre. Ez a két termékcsoport adja feldolgozóipari exportjuk több mint 70-80%-át. Gépek gyakor
latilag nincsenek jelen Uniós exportjukban, míg bizonyos elektronikai termékek most kezdenek megje
lenni. 

A harmadik „csoportot" egyetlen ország, Lengyelország, képezi, amely a baltiak sajátosságait is mu
tatja, amennyiben a ruházati és a faipari kivitel (a Németországba irányuló világméretű faipari exportnak 
körülbelül 40%-a Lengyelországból érkezik) itt is meghatározó. Ugyanakkor e két termékcsoport mellé 
kezdenek fölzárkózni a vegyes fémtömegcikkek, gépipari termékek, elektronika, valamint egyelőre na
gyon kis mértékben a járművek. 



Külön csoportot alkot Csehország és Szlovénia. Mindkettő kivitele nagyon sok pillérre épül, de 
klasszikus iparosítási mintát követ az exportszerkezet, még azokon a területeken is, ahol gépekről vagy 
elektronikai cikkekről van szó. De nagyon erősek olyan termékekben is, mint ruházati cikkek, gumiipari 
termékek, üvegáruk, faáruk, papíráruk stb. Egészen sajátos és furcsa, valószínűleg nem fenntartható fej
lődési irányt képvisel a szlovák export, ahol egyetlenegy termékcsoport, nevezetesen a járművek adják az 
Unióba irányuló export több mint 40%-át. 

Emellett gyakorlatilag más húzó, középtávon terítettebb exportszerkezetet ígérő termékcsoport nem 
található a szlovák exportpalettán. A kérdés az, hogy mennyire fönntartható ez az egyoldalú exportszer
kezet, illetőleg, hogy a járműipari exportból adódnak-e olyan tovagyűrűző hatások, amelyek majd beindí
tanak más exporttermékeket is. 

A magyar export egyértelműen a technológia intenzív termékekre szakosodott, ami gépeket, járműve
ket, elektronikát, finommechanikai cikkeket, computereket jelent. 

Az igazán perdöntő érv azonban a struktúrák eltérősége mellett az, hogy igen eltérő fajlagos exportér
téket képviselnek. A Németországba irányuló egy tonna magyar ipari végtermék-export ára (j°g°s 
csak a végtermékek figyelembevétele, mert az ipari végtermékek adják valamennyi közép- és kelet-euró
pai országnak németország exportjának 85-93%-át) 1999-ben körülbelül 15.400 német márka volt. 
Ez megközelítette a német összimport egy tonnára eső árát, ami 19.000 márka volt. Ennél sokkal 
lényegesebb, hogy a 15.400 márkás magyar egységárral szemben a lengyel egységár 4.000, tehát a magyar 
egységár 26%-a. Magyarul: Lengyelországnak 4 tonnát kell exportálnia azért, hogy ugyanakkora márkabe
vételre tegyen szert, mint amit Magyarország 1 tonna árú exportjával el tud érni. Ha a német import egy 
tonnára jutó átlagára 100, akkor a magyar 79, a lengyel 21, a cseh 30, a szlovák 46, a szlovén pedig, amely 
öt évvel ezelőtt még egységárak tekintetében a magyar mutató előtt állt, 50. Érdekes az is, hogy ma a 
Németországba irányuló magyar ipari végtermék-export átlagára körülbelül 18%-kal magasabb, mint a 
megfelelő osztrák exportmutató. 

3. táblázat 
Egyes országokból származó német import egységárai 
(1999,1000 DEM/tonna) 

Viszonylat Összimport . -Végi 
0-9 IIIIIB^ 

Összimport 1.925 7.761 19452 

Ebből: 
Lengyelország 910 2.844 4.022 
CsehKöztársaság 1.376 3.947 5.920 
Szlovákia 2.527 5.323 8.893 
Magyarország 6.487 10.799 15.357 
Románia 5.377 7.350 9.636 
Szlovénia 6.582 7.409 9.683 
Bulgária 3.206 5.932 10.525 
Ausztria 3.650 5.471 12.916 
Írország 18.151 70.599 125.005 
Portugália 8.152 18.172 22.133 
Spanyolország 4.868 8.480 12.620 

Forrás: Statistisches Budesamt Fach serié 7 Aussenhandel, Reihe 

3. Aussenhandel nach Landern un Warengruppen 
(Spezialhandel) 2. Halbjahr und Jahr 1999. Wiesbaden, 
April 2000 és a szerző saját számításai 
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Találgathatjuk, hogy mi ennek a kiemelkedő teljesítménynek az alapja: nyilvánvaló, hogy ebben szere

pet játszik az is, hogy Magyarország igen magas értékű termékeket importál, amelyeket aztán tovább 
feldolgoz. Az import-export (vagy általában az input-output) közötti összefüggések elemzése azonban 
már statisztikailag is problematikus, hiszen a megfelelő és friss adatok a kívánatos mélységben nem állnak 
rendelkezésre. 

4. táblázat 

A német végtermék-import egységárai nemzetközi összehasonlításban 
(Magyarországi német import akkori egységárai = 100) 

Német összimport 291 177 111 127 

Ebből: 
Lengyelország 65 41 29 25 
Csehszlovákia 55 48 43 39 
Szlovénia - 107 74 63 
Ausztria 219 142 95 84 
Spanyolország 227 159 93 82 

Forrás: Inotai (1999) 

Végezetül beszélni kell a legfontosabb kérdésről: hogyan tovább? Minden gazdaságpolitikának, így a 
versenyképességgel kapcsolatos kérdéseknek is az alapvető eleme, hogy fenntartható legyen, és milyen 
feltételek mellett lehet, maradhat valóban fenntartható? Amikor versenyképességről beszélünk, ak
kor az alapkérdés ügy fogalmazódik meg, hogy fenntartható-e a jelenlegi magyar versenyképesség, 
illetőleg; mit kell annak érdekében tenni, hogy fenntartható legyen? 

Azt látjuk, hogy az elmúlt években - különösen az elmúlt öt évben - elsősorban a Magyarországon 
követett privatizációs gyakorlat és a külföldi közvetlen tőkebeáramlás következtében a magyar 
termelési és exportszerkezet erőteljesen elvált a térség más országainak exportszerkezetétől. Ma 
azonban még nem lehet választ adni arra, hogy ez egy időszakos eltérés-e, amelyhez, „a magyar modell
hez", a magyar szerkezethez néhány éves késéssel a többi ország, de legalább Csehország, Szlovákia és 
Szlovénia képes lesz csatlakozni, avagy itt olyan mély szerkezeti különbség érvényesül, hogy jelen formá
jában rögzülhet a különböző modellekben való gondolkodás. Valószínűleg csak 4-5 év múlva dönthető el 
ez a dilemma. 

Következő kérdés az, hogy ahogy Magyarországon növekszenek a munkabérek, nem áll-e fönn az a 
veszély, hogy a magyar versenyképesség szempontjából oly jelentős külföldi tőke továbbáll olyan orszá
gokba, ahol a munkabérek viszonylag alacsonyak? Közép- és Kelet- Európa felé ez pillanatnyilag nem 
reális veszély. Az a külföldi tőke, amely a 90-es évek legelején Magyarországon a könnyűiparba ruházott 
be, elsősorban közepes méretű olasz, osztrák, német cégek, nagyrészt már továbbállt, már régen nem 
Magyarországon termel, hanem Ukrajnában, Horvátországban, részben a balti országokban vagy Romá
niában. Arra pedig, hogy a technológia-intenzív termelést Közép- és Kelet-Európa felé kivigyék az ország
ból, ugyancsak nincs esély, mert ezek az országok nem készültek föl erre. Arról nem is beszélve, hogy a 
„just in time production" olyan mértékben igényli autópályák meglétét, és egy meghatározott, biztonsá
gos környezetet, hogy egy adott határon túl, vagyis a magyar határoktól dél-, dél-keletre ezek a termelési 
kultúrák nem telepíthetők tovább. 



A veszély az, ha Magyarországon a versenyképesség fenntartását aláásó, kikezdő gazdaságpolitika ér
vényesül: akkor fönnáll az a veszély, hogy ennek a termelésnek egy része, elmegy valahová - egy része 
visszaáramlik Nyugat-Európába. Ma még elméletileg valóban létezik esély arra, hogy a termelés jelentős 
része visszatelepüljön Nyugat-Európába, ehhez azonban olyan mértékű intézményi és munkaerőpiaci 
rugalmasságra lenne szükség Nyugat-Európában, beleértve a bérek lefelé mozgásának lehetőségét is, ami 
társadalmi-politikai okokból egyelőre nem reális. 20 éves távon belül azonban ez sem kizárható. 

További kérdés az, hogy mit kell tennie Magyarországnak ahhoz, hogy a külföldi működő tőke ne csak 
itt maradjon, hanem egyre inkább gyökeret is verjen, terebélyesedjen, tehát egy „clustering", régió- és 
csoportképződés valósuljon meg, újabb és újabb vállalatok kerüljenek a multinacionális vállalatok hold
udvarába, oly módon hogy közben a termelés hozzáadott értéktartalma tovább növekedjen Magyarorszá
gon. Ehhez nagyon konzisztens, kiszámítható és középtávon stabil gazdaságpolitikára van szük
ség. Meghatározott gazdaságpolitika^ eszköztár) szükséges a külföldi tőke bevonására, mondjuk a priva
tizáció keretében, és másfajta gazdaságpolitikára van szükség akkor, amikor a stratégiai befektetők 5-8 
éves előrelátással dolgoznak és döntik el, hogy egy országba bevonulnak-e, vagy nem vonulnak be, vagy 
éppenséggel kivonulnak onnan. 

* * * 
Hogyan érinti az Európai Uniós tagság a versenyképességet? Az egyik alapvető kérdés, talán úgy 

is fogalmazhatnánk, hogy a tárgyalások kulcskérdése: hogyan lehet az Európai Unióhoz való csatlakozás 
szempontjából nélkülözhetetlen „acquis communautaires"-t átvenni, vagyis a közösségi jogalkotásnak és 
jogrendszernek azokat az elemeit, amelyek nélkül Magyarország nem lehet az Unió tagja. Melyek ugyan
akkor azok az elemei az Uniós jogrendszernek, amelyek átvétele a tagság pillanatában erőteljesen rontja 
a magyar versenyképességet - például szociálpolitikai, környezetvédelmi és egyéb jogelemek -, amelyek
nek az átvétele sem ma, sem a tagság pillanatában még nem lesz kötelező. Rendkívül szűk mezsgyén 
kell lavírozni akkor, amikor a tárgyalásokat folytatjuk, ami tulajdonképpen a tárgyalások esetében 
szinte valamennyi fejezetnél, mind a 29 fejezetnél, amit eddig megnyitottak nyomon követhető. 

A másik kérdés, hogy mennyire teljesítendők Magyarországon a tagság előtt a maastrichti, tehát az 
Európai Monetáris Unióval kapcsolatos kritériumok? A válasz teljesen egyértelmű: nem kell a dolgot 
túllihegni! Magyarország nem lesz, mert az Európai Unió szabályai szerint nem is lehet a monetáris unió 
tagja abban a pillanatban, amikor belép az Unióba. Legalább 2 évet kell eltöltenie azon a „parkoló pá
lyán", amit európai monetáris rendszernek (EMS) neveznek, és amelyben mindazok az országok, ame
lyek nem léptek be 1999-ben az euró-zónába, el kell, hogy töltsenek két évet, mint a közelmúltban Gö
rögország. Miután Magyarországnak mindenképpen el kell töltenie legalább 2 évet, de lehet, hogy töb
bet, az Európai Monetáris Unión kívül, ez azt jelenti, hogy az ország megtarthatja az önálló, vagy vala
mennyire önálló árfolyampolitikáját. Az árfolyampolitikának ugyanis kulcsszerepe van a versenyké
pesség alakításában. Az árfolyam-politika öngólt is lőhet, ha túl drasztikusan értékel le a hirtelen ár
verseny-képességjavítás érdekében (ezt láttuk a 90-es évek elején, amikor 90%-kal leértékelték a cseh 
koronát, és részben ennek a következményeként, megtetézve a választott privatizációs modellel, a cseh 
gazdaság versenyképessége hosszú időn keresztül kizárólag az árverseny-képesség alapján javult). Ugyan
akkor Magyarországon a legutóbbi években a forint egyfajta enyhe fölértékelődése tapasztalható. A nagy 
kérdés az, hogy meddig tartható fenn ez a folyamat úgy, hogy ne veszélyeztesse a versenyképes
séget. A válasz viszonylag egyszerű: egészen addig, amíg a termelékenység jelentős növekedése ezt 
a felértékelődési hatást ellentételezni tudja. 

Magyarországon eddig erről volt szó, de ez nem jelenti azt, hogy ez a gyakorlat a végtelenségig folytat
ható. Mindenesetre az Uniós tagság után néhány évig ez még valószínűleg járható út lesz, de ez természe
tesen egy rendkívül előrelátó, kiszámítható és mindenfajta voluntarista, ideologikus és egyéb elemtől 
mentes gazdaságpolitikát követel meg. 

Fölmerül az is, hogy a globalizációs korszakban vajon nem veszélyezteti-e a magyar versenyképességet 
az EU-tagság abból a szempontból, hogy ugyan az EU-n belül nagyon kényelmes versenypozícióba kerül
hetünk, de ha az EU nem lesz versenyképes a világban, akkor az minket is magával ránt, és végeredmény
ben csökken az ország globális versenyképessége. Ez az elméleti lehetőség nem teljesen kizárt. Látni kell 
azonban azt, hogy maga az Unió, az Unióban dolgozó cégek olyan mértékű nemzetközi versenynek van
nak kitéve, hogy ezt a luxust nem engedhetik meg maguknak. Önmagában véve a magasabb bérek, ame
lyek természetesen Magyarországon is kialakulnak majd az Uniós tagságot követően, nem kell, hogy 
rontsák a versenyképességet. Hadd tegyem hozzá: az elmúlt években pontosan a forint enyhe reálfelérté
kelődése következtében a magyarországi bérek dollárban vagy márkában, euróban kifejezve erőteljesen 
nőttek. Egy külföldi befektetőt nem az érdekel azonban elsősorban, hogy hány forintot kell neki kifizetni, 



hanem őt az érdekli, hogy ez dollárban vagy/és euróban mit jelent. Önmagában azonban a magasabb 
bérek nem ellenségei a versenyképességnek. 

Egyrészt azért nem, mert a magasabb bérekhez magasabb termelékenység járulhat. A magyaror
szági járműiparban, ami gyakorlatilag teljes egészében külföldi tulajdonban van, a termelékeny
ség ma magasabb, mint nem egy nyugat-európai országban, miközben a bérek a nyugat-európai, 
például a németországi béreknek legfeljebb 20-25%-át érik el. Itt egy óriási ellentmondás, óriási feszült
ségforrás található, amit az Európai Uniós tagság fokozatosan fog feloldani. 

A magasabb bérek azért sem vezetnek szükségszerűen a versenyképesség romlásához, mert a termelé
si költségekben a bérek csak egy tényezőt jelentenek. Ha sikerül a termelési költségek más elemeit (társa
dalombiztosítási járulék, adó, bürokratikus rárakódó költségek stb.,) csökkenteni, akkor magasabb bérek 
mellett is csökkenthető a termelés összköltsége. Ez azonban nagyon világos gazdaságpolitikát követel 
meg. 

Egy dologról kell még mindenképp beszélni, amit nem lehet elégszer ismételni. Ez pedig az informa
tikai társadalom, vagy ha tetszik: a tudásalapú társadalom. Az nyilvánvaló, hogy a következő időszakban a 
versenyképesség egyik kulcskérdése a humántőke. A humántőke képzése pedig nem egyszerű fel
adat, általában véve hosszú időszakra szóló beruházásokat igényel. Magyarországon az egyik veszélyfor
rás pontosan abban áll, hogy az egyik oldalon van, eddig legalábbis volt beáramló külföldi működő tőke, 
amely észrevette azt, hogy az igazán jelentős profitot nem a magyar textilipari segédmunkások foglalkoz
tatása jelenti, hanem a magasan képzett kvalifikált munkaerő alkalmazása, beleértve a kutatás-fejlesztési 
területeken dolgozókat. Nem véletlen, hogy az elmúlt időszakban megszaporodtak az ilyen jellegű beru
házási-fejlesztési tevékenységek Magyarországon. A legutóbbi időben azt látjuk azonban, és a Nyugat-
Dunántúl máris nagyon jó példa erre, hogy a szakképzett munkaerő egyszerűen elfogy. Tehát arról, 
amire olyan büszkék voltunk 10 év óta és előtte is, hogy Magyarország humántőkében gazdag ország, 
gazdag nemzetgazdaság, kiderül, hogy egy nagyon gyors, nagyon dinamikus fejlődés eredményeként ma 
már az a dilemma van, hogy jönne a külföldi tőke megfelelő számban, de nem talál megfelelő képzettségű 
munkaerőt. 

Igaz, hogy Kelet-Magyarországon még rendelkezésre áll ilyen munkaerő, ennek a mobilitása azonban 
különböző okok miatt meglehetősen korlátozott. Ezért a tőke már megindulna a szakképzett munkaerőt 
még kínáló Kelet-Magyarország felé, ha mondjuk lennének autópályák. És fog is menni abban a percben, 
amint az autópályák megépülnek, illetve amikor már konkrét tervek vannak. Döntéseiben akár meg is 
előlegezi az autópálya-építést, ha tudja, hogy 2 év múlva odáig fog érni, ahová jelenleg valamilyen tevé
kenységet telepít. Észre kell venni, hogy mennyire egybevág a külföldi tőke magyarországi regio
nális, földrajzi megoszlása az autópálya-hálózattal. Addig ment a külföldi tőke, ameddig az autópá
lyák nyúlnak. Az a probléma, hogy még ilyen esetben is valószínű, hogy szakképzett munkaerő-hiánnyal 
lehet majd számolni. Ennek a problémának az enyhítésére szolgálhat az, ha erősödik a felsőoktatás és a 
szakoktatás, ha erősödik a munkahelyi tréningek, a munkahelyi továbbképzés rendszere is. Ennek ellené
re, Magyarország is nagyon könnyen és viszonylag rövid időn belül szembe kerülhet azzal a súlyos prob
lémával, ami ma a fejlett világ jelentős részét jellemzi: bizonyos „kurrens" szakmákban - informatika, 
computer-technika, biotechnológia - egyszerűen a nemzetközi piacról kell és csak onnan lehet beszerez
ni a szükséges mennyiségben és minőségben a képzett munkaerőt! 

Németország meghirdette 30.000 informatikus „importját" - egyfajta német zöldkártya-rendszerben. 
Az amerikai rendszer régóta ismert. Az kevéssé, hogy a Portugáliában készített hosszabbtávú stratégiai 
terv szerint 2010-ig az a Portugália, amely 10 milliós lakosságú, - tehát ugyanolyan mint Magyarország - 1 
millió külföldi szakember bevonását igényli! Bár családpolitikaiig rendkívül fontos a 3 gyermekes család
modell támogatása Magyarországon, ahhoz, hogy a külföldi tőke Magyarországon folytassa és felértékelje 
tevékenységét, vagyis egyre nagyobb mértékben humántőkét és egyre magasabb hozzáadott értéket von
jon be az itteni tevékenységébe, ami az ország további fejlődésének az alapja, - nos, ehhez nincs az 
országnak 20-25 éve. Ugyanis az a 3 gyermekes családmodell, amelyik ma születő gyermekekben gondol
kodik, 20-25 év múlva teremt a magyar munkaerő-piacon megfelelő kínálattól. Az országnak nincs 20 éve. 
És ezt az átmeneti, 5-8-10 éves rést még akkor is, hogyha a felsőoktatásban igen jelentősen megnő nem
csak a végzősök száma, hanem „minősége", azaz képzettsége is (miközben tudjuk, hogy a mennyiségi és 
minőségi képzés között elég jelentős ellentmondások feszülnek),.akkor nem nagyon látszik megkerülhe
tőnek a fejlődés érdekében egy igen tudatos és kifejezetten a szakmai kvalitásokra épülő bevándorlási 
politikának a meghirdetése. 

Ha ez nem történik meg, akkor félő, hogy Magyarország potenciális előnyeinek egy részét ami
att veszíti el, mert a munkaerő nem fog megfelelő minőségben és mennyiségben rendelkezésre 
állni. Én ezt tartom a következő időszak egyik legnagyobb kihívásának Európai Uniós tagsággal 
vagy tagság nélkül, tagság előtt és tagság után egyaránt. 





Kerepesi Katalin* 
A NEMZETKÖZI VERSENY
KÉPESSÉG NÉHÁNY ÚJ 
KRITÉRIUMA 
AZ EZREDFORDULÓN 
Magyarország felkészültsége az új gazdaság kihívásaira 

A kilencvenes évek végén a korábbiaktól jócskán eltérő - nem egyszerűen sokkal nagyobb - követel
ményeket kell teljesíteni nemzetgazdasági, ágazati, vállalati és termék szinten egyaránt a nemzetközi 
versenyképesség megszerzéséhez, a kivívott pozíciók megőrzéséhez. A következőkben - a teljesség igénye 
nélkül - ezeket próbáljuk meg bemutatni, Európa és Magyarország jelenlegi felkészültségével és a to
vábblépés lehetőségeivel és esélyeivel összefüggésben. 

A nemzetközi versenyképesség néhány makrogazdasági, 
ágazati és társadalmi kritériuma 
A nemzetközi versenyképesség kritériumainak meghatározása jelentős változásokon ment át közel

múltban. A változások olyan sokrétűek, összefüggéseik olyan bonyolultak, hogy teljes mélységükben még 
nem láthatók át. Ezek a változások kölcsönös összefüggésük miatt egymás hatását felerősítik, átfogják az 
egész nemzetgazdaságot, a kultúrát, az oktatást, az irányítási rendszert. A gazdasági növekedés új forrásai 
alakultak ki, megváltoztak a húzóágazatok, átalakul a foglalkoztatottság szerkezete, a piacok jellege, a 
gazdasági verseny eszköztára. Ezért is nevezik sokan a korszerű, új jellemvonásokkal bíró gazdaságokat 
„új gazdaságnak". Hozzátehetjük, hogy mivel a gazdasági változásokkal egyidejűleg a társadalom, a kultú
rák, szokások, fogyasztói és emberi magatartásformák, attitűdök területén is jelentős változások történ
tek és történnek, nyugodtan beszélhetünk „új társadalomról" is. 

A változások egyik meghatározója, alapja az informatika térhódítása. Az üzleti és a magánszférában 
egyaránt alapvető gazdasági és társadalmi létfeltétellé válik az információs hálózatokhoz való csatlakozás. 
Az inputok közül felértékelődnek az állandóan megújuló tudás és az információk - műszaki, gazdasági, 
piaci, társadalmi jellegű információk egyaránt. 

Általában jellemző, hogy felértékelődnek a nem materiális inputok és outputok, nő a szolgáltatások, a 
szoftver, a média szerepe, mind a fogyasztásban, mind az előállításban. 

Az értékes információknak gyorsan elérhetőknek, könnyen felhasználhatóknak és olcsóknak is kell 
lenni. Az információ vagyon, valamely cég értékének fontos része, megőrzése, gyarapítása a vállalkozá
sok egyik legjelentősebb célja. A versenyben az un. információs hadviselés jelentékeny versenyeszköz. Az 
információt nemcsak írott dokumentumok, szoftverek, licencek stb. testesítik meg, hanem az egyének 
felhalmozott tapasztalata, tudása, ötletei. Az „agyelszívás", a technikai újdonságokat megtestesítő cégek
be történő befektetés jelentősége a nemzetközi versenyben növekvő. 

* a közgazdaságtudományok kandidátusa, tanszékvezető főiskolai tanár, főigazgató, 
Általános Vállalkozási Főiskola 



Az üzleti és a magánszférában egyaránt alapvető létfeltétellé válik az információs hálózatokhoz való 
csatlakozás. A csatlakozás feltétele a megfelelő sűrűségű hálózat, a csatlakozáshoz szükséges számítógé
pek és a használathoz kellő tudás megléte. 

A nemzetgazdaságokban a háztartások, üzleti szervezetek, köz-és magánintézmények információs há
lózatokhoz való mielőbbi tömeges csatlakozásának biztosítása fontos versenytényező. 

Az új gazdaság és társadalom egyedei sokféleképpen, szövevényesen kapcsolódnak egymáshoz, be
szélhetünk hálózati gazdaságról és hálózatok által (is) szervezett, működtetett társadalomról. A hálózati 
gazdaság értékrendje különbözik a korábban megszokottól. Valamely hálózat értéke azáltal növekszik, 
hogy egyre több eszköz és felhasználó csatlakozik hozzá. Az exkluzivitás, ebben a vonatkozásban nem 
előny. Az egyes hálózati elemek és tagok határhaszna a hálózat bővülésével nem csökken. A ritkaságok 
értéke a hálózati gazdaságban - kivéve egyes területeket - csökken. A hálózati gazdaságokban a dol
gok annál értékesebbek, minél számosabbak. 

Az egyedi, vagy „zárt" technológiák még a régi gazdaság lehetőségeit és értékrendjét tükrözik. Ha egy 
rendszer „kinyílik", azaz közvetlenül kapcsolódik más rendszerekhez, azok értékéből átvett elemekkel is 
gyarapodik. A rendszerek nyílttá tételével bővülnek az ismeretek, ötletek cserélhetők, több érték ter
melhető. Egy hálózatban minél több lehetőséggel élünk, annál több új lehetőség tárul fel. 

Az infrastrukturális beruházásokban, a versenyképes gazdaságokban kiemelt szerepet kell kapni a 
tudás, az információk megszerzéséhez szükséges kommunikációs lehetőségeket nyújtó létesítmények
nek és szoftvereknek. A globális telekommunikációs infrastruktúra és a használatához szükséges ismere
tek elterjedésétől is függ az egész nemzetgazdaság, az egyes ágazatok versenyképessége. A nemzetgazda
ságok versenyképességének javítása érdekében a kormányzatoknak támogatni kell a hálózatok, az infrast
ruktúra fejlesztését, valamint az információáramlásba történő bekapcsolódáshoz szükséges ismeretek 
elterjedését, lehetőleg minden korosztálynál és társadalmi rétegnél. 

Az átalakulások eredményeképpen végbemegy a hírközlés, az informatika és a szórakoztató elektroni
ka technológiájának konvergenciája. A mikroelektronika és a távközlés fejlődése lehetővé teszi, hogy 
földrajzilag egymástól nagy távolságra levő cégek, emberek, közösségek tartós, gyors, nagytömegű adat
átvitelre is alkalmas kapcsolatokat alakítsanak ki egymással, a fizikai elérhetőség jelentősége csökken, 
megnövekszik viszont a hálózati kapcsolatok jelentősége. 

Új típusú közösségek alakulnak ki egymástól nagy távolságra élő, de azonos érdeklődési körű, vagy 
hasonló munkát végző emberek között. 

Lehetővé válik az otthoni munkavégzés, tanulás, befektetési, banki és egyéb jellegű ügyintézés, vá
sárlás. Az Egyesült Államokban fontolgatják a tisztán Internet alapú voksolási rendszer bevezetését. Van 
már Interneten történő diagnosztizálás és orvosi tanácsadás, adótanácsadó szolgáltatás. A politikai pár
tok, közvélemény-kutatók is egyre gyakrabban élnek a hálózat adta lehetőségekkel. A fogyasztók igényeit, 
a potenciális szavazók szándékait naprakészen lehet feltérképezni, az üzleti és politikai döntéshozatalhoz 
egyre több és frissebb információ áll rendelkezésre. 

Az informatika behatol a telekommunikáció területére is, új integrált szolgáltatások jelennek 
meg. Az üzleti és a magánszféra területén is nő az igény a folyamatos elérhetőség, a piaci és társadalmi 
igényekre történő gyors reagálás, a biztonság, az adatvédelem iránt. A hálózati kapcsolatoknak ugyanak
kor van bizonyos, nem elhanyagolható kockázata. A felhasználók közül például, sokan nem bíznak az 
elektronikus aláírás biztonságában. Sokan azért aggódnak, hogy személyes adataikhoz mások is hozzáfér
hetnek. A hálózati gazdaság alapja nemcsak az új technológia, hanem a kölcsönös bizalom. Bizalom 
szükséges a kapcsolatok kiépítéséhez, ápolásához és bővítéséhez is. 

Átalakulnak a termelő és szolgáltató vállalkozások, pénzintézetek, tőzsdék, állami és önkor
mányzati szervezetek és a háztartások közötti kapcsolatok. A változások minőségi és mennyiségi 
jellegűek. A kapcsolatok gyorsabbak és rendszeresebbek lesznek, gyakoribb az interaktív jelleg. 

A korszerű vállalatokat a korábbitól eltérő, diverzifikáltabb tevékenységi struktúra jellemzi. Elmo
sódnak a határok a távközlés, az informatika, a logisztika és a gyártás között. Az egyes vállalkozások egyre 
nehezebben sorolhatók be valamilyen, korábban megszokott alágazati keretbe. 

A versenyképesség szempontjából az alágazati besorolás veszít jelentőségéből, legalább annyira fon
tos, hogy az egyes, korábban merev alágazati besorolás szerint osztályozott cégek mennyire képesek 
meghaladni a szokásos besorolást, azaz tevékenységüket a kor kívánalmainak megfelelően diverzifikálni. 

A multinacionális cégek egyre gyakrabban hoznak olyan stratégiai jellegű döntéseket, amelyek a vál
lalkozások bizonyos fokú virtualizálódásához vezetnek. Az anyacégről leválnak és un. szolgáltatási 
központokba tömörülnek például a gyártási, karbantartási, kereskedelmi, marketing, adminisztrációs 
tevékenységek. A kizárólag üzleti döntésekkel foglalkozó, a részvényesek által ellenőrzött virtuális anya
cég értékét a márkanév és a viszonylag kis létszámú, hatékony menedzsment adja. 

A hagyományos és a virtuális vállalatok közötti kereskedés és kapcsolattartás az Internet segítségével 
történik, a forgalom bizonylata az elektronikus aláírással ellátott, elektronikus formában előállított számla. 



Az elektronikus kereskedelem jogi szabályozása területén az USA áll az élen. Az Európai Unióban az 
elektronikus számla elfogadásáról még nem alakult ki egységes álláspont. A jelenleg Magyarországon 
érvényes számviteli törvény értelmében még nem lehetséges az elektronikus okiratok bizonylatokként 
való elfogadása. Az elektronikus aláírás esetleges törvényi elfogadása sem jelentené azok azonnali alkal
mazhatóságát. 

Az információk a világban növekvő mértékben válnak digitálissá, azaz kiadásra, továbbításra, informá
ciócserére közvetlenül alkalmassá. A mobil multimédia még csak a kezdeti lépéseket tette meg, a közeljö
vőben várható, például az analóg műsorszórásról a digitálisra történő áttérés. Új, gyorsan fejlődő ágaza
tok születnek, amelyek fejlődése jelentős hatást gyakorol a többi ágazatokra és alágazatokra. Ilyen példá
ul a digitális tartalomszolgáltató ipar (content industry). A digitális tartalom megjelölés független a for
mátumtól, vagy a hordozótól, ebben is tükröződik a számítógép, a távközlés és a tömegkommunikációs 
iparágak technológiájának konvergenciája. A tartalom magában foglalja a tömegtájékoztatást, a hirdetési 
és a marketingszektort, a hagyományos (például nyomtatott) publikációk kivételével.1 

A tartalomelőállítás jelentős munkahelyteremtőnek is bizonyult, ez a szerepe a következő években is 
megmarad: jelenleg kb. 4 millióan dolgoznak Európában ezen a területen.2 A végzett munka minősége 
sem közömbös, általában magasan képzett, kreatív munkaerőt igényel az ágazat, esetenként egy munka
helyen a különböző képzettségek kombinációit. A gyors növekedés a foglalkoztatottság területén nem 
jelenti feltétlenül az összes munkahely számának arányos gyarapodását. Az elektronikus média fejlődésé
vel ugyanis a hagyományosnak nevezhető területeken például, a nyomdaiparban csökken a foglalkozta
tottak száma. 

A legtöbb új állás - ezen a területen is - a kis cégeknél jön létre. A kisebb cégek gyakran alkotnak 
nagyobb ellátó rendszerek kiszolgálását szolgáló hálózatokat. Ezen tudáshálózatoknak várhatóan óriási 
jelentősége lesz a tudásalapú gazdaságba történő átmenet során. Az új gazdaság kialakításában fontos 
szerepet játszanak a kreatív és kockázatvállalásra kész kisvállalatok. 

Az új gazdaságot megtestesítő, különböző méretű vállalatoknál - a versenyképesség fenntartása, az 
ehhez szükséges beruházások pénzügyi fedezetének biztosítása, a növekvő K+F kiadások, a tevékenysé
gek diverzifikálása és még sok egyéb szóba jöhető ok miatt - jelentős egyesülések, felvásárlások várhatók. 

Az egyik jellemző terület a média. A jelenleg piacvezető nagy médiacégek (TV-társaságok, rádiótársa
ságok, zeneműkiadók stb.) kínálatukat - többek között - egyesülések és felvásárlások révén próbálják meg 
bővíteni, szolgáltatásaikat különböző médiahordozókon közvetíteni. Ezért is kívánják a tartalmat és az 
elosztócsatornákat egyaránt birtokolni. Hasonló tendenciák játszódnak le a feldolgozóiparban, a pénzin
tézeti szférában, a biztosítótársaságoknál is. 

A digitális tartalomszolgáltató ipar fejlődése serkenti az információs és távközlési technológiai ipar 
egyéb alágazatait (hálózatépítés, berendezések gyártása, szoftver-alkalmazások stb.), mert egyre újabb 
sávszélességeket és végberendezéseket igényel. Az Internet szolgáltatással (e-mail, WEB) kapcsolatos hard
vertámogatás forgalma is gyorsan nő. A hálózatba szervezett szolgáltatások minden ágazatban fontosak a 
piaci versenyképesség szempontjából. Ma a versenyképesség egyik lényeges tényezője a cégek közötti és 
a fogyasztókkal fenntartott kapcsolatokban az információáramlás árának csökkentése, amihez nagymér
tékben hozzájárulhat a korszerű tartalomszolgáltatás. A tartalom hozzájárul a gazdasági aktivitás növeke
déséhez, hajtóereje az elektronikus kereskedelem bővülésének is, a hálózaton megjelenő minőségi tarta
lom vonzerőt gyakorol a potenciális vásárlókra. A hálózatok a kormányok, önkormányzatok szintjén is 
lehetővé teszik az információkkal való jobb gazdálkodást, erősítik a kapcsolatokat a gazdálkodó alanyok
kal és a háztartásokkal. 

Változik a digitális tartalomszolgáltatáshoz kapcsolódó ipari környezet is. A technológiák konvergen
ciája miatt a digitális tartalom a továbbiakban nem kapcsolódik egy meghatározott közeghez vagy formá
tumhoz, különböző formákban és különféle csatornákon állítható elő és terjeszthető. Következésképpen 
olyan szektorok között is kialakul versenyhelyzet, amelyek korábban nem voltak egymással kölcsönhatás
ban. A tartalomszolgáltatókat kihívások érik a szoftver és távközléssel foglalkozó cégek részéről.3 

Az új gazdaságban globalizációs és lokalizációs tendenciák egymás mellett érvényesülnek. A piacve
zető nagy cégek világméretekben kívánnak tevékenykedni, de a kisebb vállalkozásoknak is van 

1 Tartalomszolgáltatás alatt a tartalom előállítása, szolgáltatása, valamint a szükséges infrastruk
túra értendő. 

2 OMIKK EU-INFO Hírlevél Melléklet. 2000. július-augusztus, 8. old. 
jMa még elkülönül a különböző tartalomtípusok (audiovizuális tartalom, nyomtatott kiadványok 

stb.) gazdasága és terjesztési köre, idővel a helyzet valószínűleg változik. 
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esélye arra, hogy a megfelelő piaci réseket megtalálva versenyképesek legyenek akár hosszú 
távon is, felhasználva például, a földrajzi helyzetük és speciális termékeik által nyújtott előnyö
ket. Új lehetőségeket teremthet a nemzeti nyelvek és kultúrák ápolása. Az üzleti életben tapasz
talható egyfelől a multinacionális cégek megerősödése, a fúziók, összeolvadások számának nö
vekedése, egyes területeken pedig az élet-és versenyképes kis cégek számának gyarapodása. 

A korszerű piacok az Internetes kereskedelem szervezett keretei között működnek. E piacokon fontos 
cél a minél nagyobb számú eladó és vevő kapcsolatba hozatala. E piacokon szabadon, olcsón és gyorsan 
áramlanak az információk az inputokról, outputokról, szállítási és fizetési feltételekről, minőségről és 
árakról. 

A kis- és közepes méretű vállalkozások a korábbinál sokkal szélesebb körnek kínálhatják termékeiket 
és szolgáltatásaikat, az inputokat is jóval nagyobb volumenű és diverzifikáltabb kínálatból választhatják 
ki. Az Internet használatával a beszerzés és értékesítés költségei csökkenthetők azáltal, hogy a nagy mennyi
ségű ajánlat összegyűjtése és elemzése után azokat az előre feltérképezett vásárlási igényekkel vethetik 
össze. 

Az új típusú piacok által kínált lehetőségek kihasználásának egyik eszköze a BI (business intelligence, 
azaz üzleti intelligencia). A BI azoknak a szoftvereknek gyűjtőneve, amelyek a rendelkezésre álló adatok
ból az üzletileg értékes információk összegyűjtését és elemzését teszik lehetővé, segítve a cégvezetők, 
felsőbb szintű menedzserek döntéseit. 

A programok a következő fontosabb területeken nyújtanak közvetlen segítséget a döntéshozóknak: 

• adatbányászat és értékelés; 
• beszerzés és értékesítés elősegítése; 
• ügyfél szegmentáció (az ügyfeleket a rendelkezésre álló információk alapján üzleti 

szempontból jól kezelhető csoportokra bontják, megkönnyítve a döntéshozatalt például, 
gyorsított hitelbírálat esetén); 

• pénzügyi elemzés és tervezés. 

Napjainkban, de a jövőben még inkább az a vállalkozás lesz képes felvenni a versenyt konkurenseivel, 
amely ügyfeleinek jól ismert igényeit gyorsan, esetenként egyénre szabottan és költséghatékonyan tudja 
kielégíteni - belső erőforrásait és külső kapcsolatait is optimálisan használja ki. Fontos a legjobb szállítók, 
finanszírozók és ügyfelek felkutatása. Ezen követelményeknek a hálózatok igénybevétele nélkül lehetet
len megfelelni. A verseny eszközei közé tartozik a vállalati szervezeti és irányítási rendszer, a 
vállalati kultúra fejlesztése, de mindenek előtt az innováció. 

Az e-business segítségével a hagyományos területeken működő vállalkozások is új információtechno
lógiai lehetőségekre tesznek szert. A vállalat integrálódik a világ elektronikus rendszerébe és ugyanakkor 
integrálja a számára jelentős üzleti partnereket. Lehetővé válik az információk gyors, olcsó, hatékony 
megszerzése, értékelése, továbbítása. Megvalósítható a CRM, azaz a célzott Customer Relationship Mar
keting: figyelembe vehetők az egyes ügyfelek, ügyfélcsoportok sajátos igényei, szempontjai. Kialakítható 
és közvetíthető a cég egységes arculata (image), új reklámozási lehetőségek adódnak. 

A vállalkozások versenyképessége attól (is) függ, hogy hogyan fejlődik a globális infrastruktúra, mi
lyen gyorsan terjednek a használathoz szükséges ismeretek, az üzleti partnerek és a fogyasztók képesek-
e és hajlandók-e például csatlakozni az Internethez. Jelenleg a hálózatokba és például az e-businessbe 
eszközölt befektetések megtérülése meglehetősen bizonytalan, hiszen ez a potenciális és meglevő part
nerek döntéseinek is függvénye. 

Ágazati, alágazati szinten is jelentős változások tapasztalhatók a versenyképesség kritériumaiban. Nem
csak új ágazatok megjelenéséhez köthető az új gazdaság fejlődése, a hagyományosnak mondható ágaza
tokban is változnak a követelmények. 

A feldolgozóiparra jellemző egyik változás, hogy manapság nemcsak az un. high-tech, hanem a köze
pesen fejlett technológiát megtestesítő, vagy éppen alacsony technológiai szintet reprezentáló, azaz low-
tech területeken tevékenykedő vállalkozások termékeinek is egyre több, komplexebb szolgáltatást kell 
nyújtaniuk ahhoz, hogy megőrizzék piacképességüket, versenyképességüket. 

Ma már a középkategóriájú gépkocsinak is nélkülözhetetlen része a fedélzeti elektronika, amely a 
hozzáadott érték nagyobb hányadát képviseli, mint a motor, vagy a karosszéria. A jelenleginél sokkal 
nagyobb biztonság és gazdagabb telekommunikációs rendszer jellemzi a jövő autóit. A Ford és a Volvo 
közös tanulmánymodelljenek kamerája digitális képet továbbít a tolvajról a rendőrségre, az Opel Signum 
2-ben DVD és videó szemüveg segíti az utasok szórakoztatását. 

A svéd és az amerikai piacon már ősztől forgalmazzák az „On Call" berendezéssel felszerelt autókat. A 
rendszerhez kapcsolódó szerkezet ütközéskor a légzsákok felfúvódásával egy időben önműködően hívja 



a központot, ahonnan a kezelő érdeklődik a kocsiban ülők állapotáról, és ha kell, riasztja a mentőket, 
tűzoltókat és s rendőrséget. A vészjelzés leadásakor a beépített navigáció segítségével a rendszer a földraj
zi koordinátákat is közli. A vezető gombnyomásra riaszthat rosszullét, vagy rablótámadás esetén, vagy ha 
tévedésből kocsijába zárta a kulcsot, a központnak megadott kódok bemondása után több ezer kilomé
terről is képes kinyittatni az ajtót.4 

A háztartási gépek is egyre több információt szolgáltatnak és tárolnak, rendszerekbe szervezhetők, 
távolról irányíthatók. Magának a háztartásnak a szervezése és irányítása is egyre inkább számítógépek és 
megfelelő programok segítségével, telekommunikáció útján történik. Az ún. intelligens háztartási gépek 
egy Internetes szerver segítségével úgy is csatlakoztathatók a világhálóhoz, hogy nem szükséges hozzá 
számítógép. A FlatStack névre keresztelt magyar találmány forradalmasíthatja a jövő intelligens otthonai
nak fejlődését. Az egyes háztartási gépek mellett a lakás integrált rendszerei (fűtés, világítás, riasztó stb.) 
is távolról működtethetők. A szerverkártyákkal felszerelt lakás a Föld bármely pontjáról irányítható, prog
ramozható, a tulajdonos távolléte alatt önmagát felügyeli. A mosógép például érzékeli, ha túl sok vízkő 
rakódott le a belsejében, a villanysütő jelzi, ha elfelejtették kikapcsolni, a riasztó észreveszi, ha nyitva 
maradt valahol egy ajtó, vagy ablak, ilyen esetekben a rendszer önműködően működésbe lép. A mosógép 
e-mailt küld a szerviznek, a riasztó és a sütő pedig telefonon értesíti a tulajdonost. Készülőben van a 
FlatStack kábel nélküli verziója is. Az ételelemző készülék, például nemcsak megméri a ráhelyezett élel
miszert, hanem megjeleníti annak vitamintartalmát, kalóriaértékét és más egyéb, a diétázók számára fon
tos információkat.5 

A hagyományosnak tartott termékek előállításánál is a korábbinál nagyobb jelentőségre tesz szert a 
kutatási-fejlesztési tevékenység. A vállalkozásoknak ezekben a szektorokban is jelentős összegeket kell 
fordítani K+F-re, hálózatépítésre, szoftverekre, képzésre, szervezetfejlesztésre. A cégek a költséges és 
kockázatos kutatási-fejlesztési tevékenység és a hálózatfejlesztés területén eszközölt beruházási költsége
ket igyekeznek megosztani, vagy áthárítani. A részvényesek ugyanis állandóan magas profitot, szárnyaló 
tőzsdei árfolyamokat várnak el, a menedzsment kénytelen a költségeket folyamatosan lefaragni, a kocká
zatokat csökkenteni. 

A versenyképességet és a tőzsdei árfolyamokat egyaránt szem előtt tartó cégek többféle stratégiával 
próbálkoznak. Vannak olyan alágazatok a feldolgozóiparon belül, ahol a gyártás, vagy annak egyes terüle
tei egyáltalán nem versenyképesek, például a távol-keleti országokban jelentős állami támogatások miatt 
kialakuló irreális költségszint miatt. Ilyen tevékenységek, például a félvezetőgyártás, egyes elektromos 
háztartási eszközök, berendezések, szórakoztató elektronika termékek, gépkocsi alkatrészek előállítása. 
Ezeken a területeken a gyártás Európában megszűnt, vagy megszűnőben van. Legfeljebb a kutatás-fejlesz
tés, design maradt a márkát birtokló anyacégnél, de tapasztalható, hogy a gyártásban gyakorlatot szerzett 
távol-keleti országok saját márkanévvel jelennek meg a piacon és érnek el jelentős sikereket. A gyógy
szeriparban, például a többi ágazathoz képest is rendkívül magas, kockázatos és lassan megtérülő kuta
tási költségek csökkentését szolgálják a fúziók, valamint a cégek közötti stratégiai szövetségek kialakí
tása, működtetése, melynek keretében piaci versenytársak működnek együtt, ami korábban szinte elkép
zelhetetlen volt. 

A másik megoldás a K+F tevékenységek egyes, nehezen tervezhető, rendkívül kockázatos eleme
inek leányvállalatokhoz, kutatásra szakosodott kis cégekhez, egyetemi tanszékekhez, laboratóriumok
hoz történő kihelyezése. Általában a kutatási-fejlesztési tevékenység kezdeti, pénzügyi, megtérülési szem
pontból legbizonytalanabb, de kevésbé tőkeigényes fázisait bízzák az előbb említett kutatóhelyekre, a 
nagy gyártó cégek tevőlegesen csak később kapcsolódnak be. A nagy gyártó cégek körül kialakulóban 
van egy sajátos „holdudvar", amely kisebb, kutatásra, fejlesztésre szakosodott cégekből, egyetemi tanszé
kekből, laboratóriumokból, kutatóintézeti részlegekből áll. 

A kutatás, fejlesztés egyre inkább üzleti alapokra helyeződik világszerte, csökken az állami támogatás, 
de az állami beavatkozás is. Kialakulóban van a kutatási eredmények, kapacitások piaca: az Egyesült 
Államokban a gyártók a költséges és kockázatos K+F részlegek fenntartása helyett, egyre gyakrabban 
néznek körül a kutatási piacokon és vásárolják meg az eredményeket esetenként a kínáló vállalkozással 
együtt. A kis kutató-fejlesztő cégek gyors felfuttatás, jó tőzsdei szereplés után nagy haszonnal értékesíthe
tők. Először az Egyesült Államokban alakult ki és ért el üzleti sikereket az Internetet felhasználó K+F 
piac. A termelő vállalatok az Interneten jelzik igényeiket és feltételeiket, a kutató cégek pedig ott teszik 

4 Boros Jenő: Gépek a jövőből. Népszabadság. 2000. december 20. 
5 Gondolkodó lakások. Lakáskultúra. 2000. 12. 



32 
meg ajánlataikat, hivatkozva referencia munkáikra, az esetleges előkutatások eredményeire. Létezik ma 
már olyan Internet alapú vállalkozás, amely például termékcsoportonként működtet ún kutatási termék-
börzéket. A nagy megrendelőknél viszont működnek, sok esetben a beszerzési részleg részeként, a 
„technology support", vagy „technology" scouting osztályok. A K+F piacon is fontos a kutatási eredmé
nyeket tartalmazó adatok, jelentések biztonságának garantálása. 

A kisvállalatok az új gazdaságban a kutatás-fejlesztés területén is rendelkeznek esélyekkel a világpiaci 
versenyben történő helytállásra - ha nem is teljesen magukra hagyatkozva, hanem a nagy termelő cégek 
beszállítóiként. Tevékenységük sajátos, kockázatos jellegénél fogva speciális finanszírozási formákat igé
nyel, amiben jelentős szerep hárul a kockázati tőkére. 

Az új gazdaságot képviselő országokban megfigyelhető az Internetet-használók korösszetételének vál
tozása. Korábban elsősorban a fiatalabb korosztályok, a korosztályon belül a közép-és felsőfokú végzett
séggel rendelkezők mindennapjaihoz tartozott hozzá a világháló (Magyarországon még mindig a 15-25 
éves Internetezők száma nő a leggyorsabban). 

Az Egyesült Államokban már módosult az Internetet használók korösszetétele. Az International Data 
Corp. 2000. évben eszközölt becslése szerint az 55 évesek és idősebbek korosztályában az 1999. évi 11,1 
millió főről 2004-re 34,1 millióra növekszik az Internetezők száma, az új felhasználók mintegy 20 százalé
ka már ebből a korosztályból kerül ki.6 

Az Internetes kereskedőknek figyelembe kell venni ezen korosztály sajátosságait, így a viszonylag ala
csonyabb jövedelmet, a speciális ízlésvilágot. 

Az új gazdaság elemei megjelentek a fejlett ipari országokban és a piacgazdaságra történő átmenet 
mellett elkötelezett országokban, valamint az újonnan iparosodott országokban egyaránt. Az átalakulás
ban legmesszebbre ugyanakkor egyértelműen az Egyesült Államok gazdasága és társadalma jutott.7 

A legfontosabb versenytényezők manapság a tudás, a kreativitás, a tanulási, megújulási készség -
amelyek nem adottságok, hanem megszerezhető, fejleszthető képességek. Ezek révén a rossz természeti 
adottságokkal rendelkező, tőkehiánnyal küzdő országoknak és régióknak is van esélyük elmaradásuk 
felszámolására, világgazdasági versenyesélyeik javítására. 

Európa és az új gazdaság 
Az Egyesült Államokban 1991 óta tapasztalható szokatlanul gyors, csaknem 4 százalékos éves átlagos 

gazdasági növekedés alacsony, átlagosan 1,9 százalékos éves inflációs rátával, számottevő termelékeny
ségjavulással és csökkenő munkanélküliséggel párosult. A New Economy, az új gazdaság új energiákat 
szabadított fel a gazdaság és a társadalom számos területén. Térhódításához új típusú finanszírozási for
rásokra, új vállalatirányítási szemléletre, fokozott kockázatvállalási készségre, deregulációra, a munkaerő 
korábbinál is nagyobb mobilitására, új képzési formákra, lehetőségekre, a regionális és a nemzeti sza
bályozások összehangolására van - többek között - szükség. 

Az új gazdaság által megkövetelt új növekedési pályára való átállás a világ legnagyobb részén még 
kezdeti stádiumban van. Az európai lemaradást legalább 2-3 évre, az ázsiait még többre becsülik. Egyes 
kisebb európai országok (például Írország és Finnország) nagy lépéseket tettek előre a kockázatos új 
gazdálkodási kultúrák elterjesztésének irányában, a gyors átállás azonban még nem jellemző mindenhol. 

Az új gazdaság elterjedéséhez Európában: 

• Ösztönözni kell az információtechnológiai beruházásokat; 

• Jól működő tőkepiacokra van szükség, ahol a megtakarítások gyorsan átcsoportosíthatók, 
„könnyen" megszerezhetőek az új vállalkozások alapításához szükséges tőke. 
Az innovatív vállalkozások alapítását és fejlesztését elősegítendő, fejlesztendők a kockázati 
tőketársaságok. Az új gazdaságban fontos erénynek számít a nagyobb kockázatvállalási készség; 

• Fel kell számolni a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos bizonytalanságokat; 

6 Lásd az IDC honlapját: www. ide. com 
7 Vélhetőleg ezen is alapult a kilencvenes évek történelmileg páratlanul hosszú fellendülése 
az USA-ban. 



• Meg kell könnyíteni az új vállalkozások alapítását; 

• Javítani kell a vállalkozói kultúrát, erősíteni a bizalmi légkört a lakossági és az üzleti 
szférában egyaránt; 

• Ahol szükséges, csökkenteni kell a távközlési és a szállítási költségeket; 

• A vállalkozások jelentős részében a tulajdonosok és a menedzsment szemléletváltozása szükséges; 

• Gondoskodni kell az új követelményeknek megfelelő képzett munkaerőről. 
Az Egyesült Államokban az új gazdaság terjedésének ma már fő akadálya a megfelelő 
(elsősorban műszaki végzettségű) szakemberek hiánya. Valószínű, hogy mind az oktatás, 
mind a bevándorlási politika átértékelésre kerül előbb, utóbb mind Európában, mind az USA-ban. 

Az új gazdaság terjedése gyorsítja a globalizáció folyamatát - aminek nem mindenki örül. Kétségtele
nül segíti ugyanakkor a gazdasági növekedést (leginkább az intenzív terjedés szakaszában). Európában a 
korosodó népesség ellátásával kapcsolatos gondok enyhítését is ígérheti a távmunka által nyújtott lehető
ségek révén növekedhetne a foglalkoztatás, valószínűleg több munkahely keletkezne, mint amennyi meg
szűnik, a távoktatás az átképzés és továbbképzés számára nyújthat új lehetőségeket. Erősödhet a verseny, 
gyorsabban terjedhetnek az üzleti jellegű, innovációval, kultúrával kapcsolatos információk. 

Új piactípusok is kialakulnak (például on-line árverések, alternatív értékpapírpiacok), amelyek révén 
a piac „demokratizálódik", hiszen a kis cégekhez, kis befektetőkhöz is eljutnak értékes információk. Az 
információk felhasználásának, üzleti értékké való alakításának esélyei viszont már nem egyenlőek. Az 
információtömeg gyors feldolgozására és értékelésére csak a nagyobb gazdálkodóknak van módja. 

Az elektronikus kereskedelem világszerte gyorsan bővül, becsült értéke 1999-ben meghaladta a 16 
milliárd dollárt. Az elektronikus kereskedelem értékének döntő része a vállalatok közötti (B2B, business 
to business) kereskedelem. Az amerikai kutatók 2003-ra az USA-ban 4 ezer millárd értékű B2B forgalmat 
várnak és mindössze 400 millió dollárra becsülik a B2C (business to consumer), azaz a fogyasztói kiske
reskedelem várható értékét. Igaz, hogy a B2B-nek már régebbi hagyományai vannak, továbbá a cégek 
közötti Internetes kapcsolat léte sok esetben az üzletszerzés minimális feltétele, például a beszállítói 
státusz elérésekor. Az Internetszolgáltatás terjedése is rohamos, a terjedés ez esetben is egyenetlen. A 
Computer Industry Almanach szerint8 2000 végére eléri a 327 milliót. A hálózathoz csatlakozók 82 száza
léka a világ legfejlettebb 15 országában lakik. 2001 végére 25 olyan ország lesz, ahol a lakosság több mint 
10 százaléka használja a világhálót. Az Egyesült Államokban, 2003-ban várhatóan 200 millióan csatlakoz
nak az Internethez, ennek következtében az évi 50 ezer dollárnál magasabb jövedelemmel rendelkezők 
60 százaléka fogja használni a világhálót. 

Az új gazdaság, különösen annak technikai elemei, gyorsan, de nem egyenletesen terjednek a világ
ban. 

Kialakulóban van egy új egyenlőtlenség a világ egyes országai, az országokon belül pedig a lakosság 
egyes rétegei között. A hálózatokhoz csatlakozni nem tudó, vagy nem akaró gazdálkodó alanyok verseny
hátrányba kerülnek mint termelők, szolgáltatók és fogyasztók. 

Jelentős növekedés tapasztalható az Internet és a mobiltelefon használata területén. Az első mobilte
lefonok 1994-ben jelentek meg, 1999-ben még csak 12 millió Internetezőt tartottak számon. A távközlési 
ipar termelési értékét 2000-ben 50 milliárd USD-re becsülték, az előrejelzések szerint öt éven belül mint
egy kétszeresére fog nőni.9 

Világszerte nő az igény a mobilitás iránt. A mobiltelefonok terjedési sebessége még a fejlettebb régiók
ban is gyors. 2004-re várhatóan a mobil Internet csatlakozási pontok száma meghaladja a fix helyek 
számát, kb. 1,2 milliárd mobiltelefon lesz a világon, több mint amennyi TV készülék. A mobilok mintegy 
feléről elérhető lesz az Internet. A leggyorsabb növekedést Kínában várják. Minden három hónapban egy 
egész ausztrál piacnak megfelelő ügyfélszám gyarapodás várható.10 

* Idézi: HVG 2000. május 6. 
9 Ortutay L. Gyula: Kína ellenőrizné az Internetet. Népszabadság 2000. december 6. 
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Európában egyelőre az új gazdaság elemei és régiói jöttek létre. A nagyobb országokban egyelőre elég 
jól körülhatárolható körzetek, valamint egyes kisebb országok (Finnország, Írország, Hollandia, Svédor
szág) az új gazdaság zászlóvivői. Az európai elmaradás az Egyesült Államok mögött nem minden terüle
ten egyforma. Van, ahol az európai gazdaságok sajátosságai segítenek abban, hogy a viszonylagos hátrá
nyokból előnyök származzanak. 

Az európai gazdaság szerkezete és hagyományai nagymértékben különböznek az amerikaitól, az új 
gazdaság megjelenése és terjedése sem szüntette meg ezeket a sajátosságokat. Az európai gazdaság sok
kal színesebb, az egyéni igények változatosabbak, az eltérő kulturális környezet és a hagyományok miatt 
a vállalatoknak gazdagabb kínálattal kell a piacon megjelenni. Több a kis cég, szélesebb profillal. Azok a 
B2B cégek sikeresek, amelyek széles technológiai skálán működnek, képesek figyelembe venni az egyes 
helyi piacok sajátosságait, rugalmasak, gyorsan tudnak alkalmazkodni a változó technikai és piaci köve
telményekhez. Az európai fogyasztók hűségesebbek a „régi gazdaságban" sikeres és ismert cégekhez, 
márkanevekhez. Sokkal több patinás cég lépett át sikeresen az új gazdaságba, mint az Egyesült Államok
ban. A B2B piacon éppen arra a változatosságra és sokszínűségre van szükség a tartós sikerhez, amivel az 
európai cégek rendelkeznek. Alkalmazkodóképességük hozzájárulhat ahhoz, hogy eredményesen szere
peljenek akár az amerikai piacokon is. 

Az új gazdaság kiépítésének kezdeti szakaszában úgy tűnt, hogy a legsikeresebbek a tisztán Internetes 
eladási és kapcsolattartási módszereket alkalmazó cégek lesznek. Ma már egyes területeken nyilvánvalóvá 
vált, hogy hosszú távon például a fogyasztási cikkek kereskedelme és egyes termelői és fogyasztói szolgál
tatások területén tartós sikert hagyományos és az Internetes módszereket megfelelően kombináló cégek 
érnek el, egy sikeres üzleti modell a hagyományos boltok, áruházak és az on-line kiskereskedelem kom
binációja. 

Európa az Internet-hozzáférés területén is jelentősen lemaradt az Egyesült Államok mögött, főként a 
magasabb hozzáférési költségek miatt. Az Internet felhasználók számát 2000. elején a világon 275 millióra 
becsülték, ebből 136 millió volt az USA-ban és Kanadában, 72 millió Európában. 1995 és 2000 között az 
európai felhasználók száma több mint négyszeresére nőtt.11 Az Egyesült Államokban a terjedés mértéke 
az utóbbi években valamelyest lassult, de abszolút számokban mérve még mindig megelőzi Európát. 

A tartalomszolgáltatás területén is jelentős az európai lemaradás. Az Európa Tanács 2000. évi márciusi 
lisszaboni értekezletén stratégiai célként jelölte meg, hogy az Európai Unióban minél előbb jöjjön létre a 
legdinamikusabb, legversenyképesebb tudás alapján épülő gazdaság, szűnjék meg a jelenlegi lemaradás. 
Az Európai Bizottság programot fogadott el a világhálón megjelenő európai digitális tartalom fejlesztésé
nek és használatának ösztönzéséről.12 

Az on-line kiadványok területén az előny Amerikáé (52 százalék), Európa (33) és Japán (15) előtt. A 
nyomtatott kiadványokat illetően Európa vezet 51 százalékkal az USA (38 százalék) előtt. 

Az európai webhelyek száma kevesebb, mint egyharmada az amerikainak. A világhálón a 105 legláto
gatottabb honlapból 94 amerikai. Az európaiak által leggyakrabban látogatott web-helyek is általában 
amerikaiak, az európai honlapok közül is nagyon sok az angol nyelvű. Európa viszont előnyben van a 
digitális televíziózás és a mobiltelefon-ellátottság területén. 

Európában 2000-ben az egész tartalomszolgáltató ipar méretét 412 milliárd euróra becsülik. Az érték 
az EU GDP-jének 5 százaléka, megelőzi a távközlési ipart (222 milliárd euró) és a hardver/szoftver szek
tort (189 milliárd euró). 1 3 

Magyarország felkészültsége az új gazdaság kihívásaira 
Magyarország lemaradása mind az Egyesült Államokhoz, mind Európához, de még néhány közép

európai országhoz viszonyítva is jelentős az új gazdaság és társadalom építése területén. Ugyanakkor 
biztató jelek is tapasztalhatóak - mind az üzleti, mind pedig a vállalati szférában. A kormányzati reakció
idő meglehetősen hosszú, a szabályozási és a támogatási rendszerekben az új gazdasági építése nem 
foglal el központi helyet. 

11 Lásd az idézett OMIKK-kiadványt. 
12 Tartalomszolgáltató ipar (content industry) alatt a tartalom előállítása, szolgáltatása és az előb

biekhez szükséges infrastruktúra értendő. 
l j European Information Technology Observatory, 2000. 



Korlátozottak a lakosság világhálóhoz való hozzáférési lehetőségei. Magyarországon 2000 elején a 
háztartások 9 százalékában volt személyi számítógép. Nyugat-Európában ez az arány 20, az Egyesült Álla
mokban 40 százalék. Európában is kiemelkedik Svédország a maga 60 százalékos részesedésével. 

A magyar lakosságnak 2000. elején még tizede sem használta rendszeresen a világhálót. 1999-ben. 
Svédországban ez az arány 41, Norvégiában, Dániában, Finnországban 30-35, Svájcban, Hollandiában és 
Belgiumban 15 százalék volt. A kormányzati előrejelzések és szándékok szerint a 10-15 százalékos szint 
2002. végére, a 23-30 százalékos szint 2005-re érhető el. Magyarország lakosonként évente 106 amerikai 
dollárt költ informatikára, az Európai Unió átlaga 450 dollár, az Egyesült Államokban a költés értéke 
átlagosan 880 dollár.14 

2000. elején a 14 évesnél idősebb magyar népességnek mindösszel0,5 százaléka fért hozzá a világhá
lóhoz, ez az arány Nyugat Európában átlagosan 23 százalék volt, az Egyesült Államokban meghaladta az 
50 százalékot; Pozíciónk Közép-Európában sem a legjobb, a Cseh Köztársaságban, például a hasonló 
korú népesség 16,4 százaléka volt kapcsolatban az Internettel.15 

A már létező lakossági Internet kapcsolatok volumene a szakértők szerint elegendő alap lenne az 
elektronikus kereskedelem gyors bővítéséhez, ha az egyéb akadályok leküzdhetők. A legfontosabb akadá
lyozó tényezők a magas telefon, Internet, szállítási, banki költségek, továbbá egyelőre nehezen biztosítha
tók a hagyományos kereskedelemben bevált kínálati feltételek (részletfizetés, hitelre történő vásárlás), 
nagy a bizalmatlanság vevői oldalon (kockázatosnak ítélik a bankkártya fizetést, az adatok biztonságos 
kezelését, a reklamációk intézését). 

Magyarország a telekommunikációs piacok szempontjából nagyon kis egységnek számít, mind az ala
csony lélekszám, mind a nyelvi korlátok miatt. Nem érvényesülhetnek a méretgazdaságossági előnyök, 
ennek ellenére a szakértők az elektronikus kereskedelem gyors bővülésére számítanak. 

A bázis nagyon alacsony. Az 1999-es évben az elektronikus kereskedelem árbevétele mindössze 160 
millió forint volt a Carnation Internet Consulting Kft. becslése szerint, ami a teljes kiskereskedelmi forga
lomnak mindössze 0,0037 százalékát tette ki. Egyes optimista előrejelzések szerint a forgalom a követke
ző években évente megduplázódik, mások szerint 2005-re a kiskereskedelmi forgalom ötöde már elekt
ronikus úton fog bonyolódni. Mások az értékesítési volument illetően 200l-re 975 millió, 2002-re pedig 
2,22 milliárd forintos forgalommal számolnak, de vannak ezeknél még merészebb előrejelzések is.16 

A forgalom az Internet-hozzáférők számához viszonyítva is csekély, az ok valószínűleg az, hogy a lakos
sági hozzáférés nagyrészt jelenleg munkahelyi, iskolai kapcsolatokat jelent. A háztartásokban, otthonok
ban a számítógép még többnyire írógépként, vagy játékeszközként funkcionál. 

Magyarországon 2000. elején 140 „virtuális bolt" létezett: a jövőben erős koncentrációra lehet számí
tani. Jelenleg a szállítás módja postai utánvétel, a házhozszállítás még nem gazdaságos. A kártyával törté
nő fizetést akadályozza, hogy az adatátvitel titkosságát a kereskedők általában még nem képesek biztosí
tani. A fizetési technika esetleges változtatása (a számítógéphez csatlakoztatható leolvasóba helyezhető 
elektronikus pénz terjedése) javíthatja a fizetés biztonságát, garantálhatja az anonimitást és bővítheti a 
forgalmat. 

Egy OECD-felmérés szerint az OECD-országok elektronikus kereskedelmének eltérő fejlettsége első
sorban a távközlési tarifák különbözőségével, valamint az alternatív távközlés és a szélessávú megoldások 
eltérő támogatottságával magyarázható. Azokban az országokban, ahol például a távközlési szolgáltatáso
kért a felhasznált idő alapján kell fizetni, a fejlődés sokkal lassúbb, mint az átalányt alkalmazóknál. Az egy 
főre eső hostok területén Dél-Korea néhány év alatt behozta jelentős elmaradását európai viszonylatban. 
A tarifák változtatása az fejlesztés állami támogatása fontos eszközök lehetnek a közép-európai országok 
lemaradásának leküzdésében. 

14 HVG 2000. május 8. 
15 Lásd: Berger-Merényi (2000.) 
16 HVG 2000. május 6. 



1. táblázat 

Az 1000 lakosra eső Internethez csatlakozó (host) számítógépek száma 

illlll 
július i l l l l l 

^ ^ ^ ^ 
július 

§̂111 
július 

Finnország 22,5 55,3 67,1 104,0 122,7 148,1 25,4% 
U S A 14,0 26,2 37,2 78,1 118,0 141,5 23,5% 
Nagy-Britannia 6,0 12,1 18,1 28,2 43,7 60,3 16,6% 
Németország 4,8 7,9 12,4 18,4 25,6 34,0 8,4% 
Japán 1,4 4,2 8,0 11,8 18,1 25,8 7,6% 
Dél-Korea 0,7 1,5 3,5 5,4 8,5 18,8 10,3% 
Magyarország 1,2 2,6 3,5 7,7 10,3 14,2 3,9% 
Cseh Köztársaság 1,5 3,2 4,9 6,7 9,4 12,8 3,4% 
OECD átlag 5,8 11,2 16,8 31,4 47,1 59,3 12,2% 
Átalányt alkalmazók 10,8 20,1 29,2 58,6 86,9 104,9 18,0% 
Időmérést alkalmazók 2,9 5,8 9,2 14,6 22,2 30,8 8,6% 

Forrás: OECD tanulmány a digitális megosztottságról dot.kom hírlevél 2000 november 

Az 1. sz. táblázat jól illusztrálja Magyarország erősödő leszakadását, a rendkívül gyors fejlődés igényét, 
valamint a tarifákkal kapcsolatos eltérések jelentőségét. 

Az elektronikus bankszolgáltatások igénybevételének jelentősége egyelőre marginális Magyarorszá
gon. 2000. novemberében mindössze 45 ezer volt az Internet-bankolók száma, ami a banki ügyfelek 
töredékét jelentette. 2000-ben mindössze négy pénzintézet, az Országos Takarékpénztár és Kereskedel
mi Bank Rt., a Citibank Rt., az Inter-Európa Bank Rt, és a Raiffeisen Bank Rt. kínált ügyfeleinek Interneten 
keresztül bankszolgáltatásokat. A bankok számára a jelenlegi állapotok szerint bizonytalan a szolgáltatás 
költségeinek megtérülése. Egyelőre - figyelembe véve a bevezetés költségeit -, a hazai Internet- és telefon
ellátottságot, valamint az Internetezés költségeit kifizetődőbb a Telebank-szolgáltatás fejlesztése.17 

A lakossági szféra világhálóhoz való csatlakozásának mértéke és minősége alapján Magyarország euró
pai és OECD-viszonylatban is viszonylag lassan halad az új gazdaság kiépítésének útján, lemaradás.a nem 
csökkent. 

Az üzleti szféra lemaradása jelentős ugyan, de ezen a területen biztató jelek is tapasztalhatóak: a GKJ 
Gazdaságkutató Rt., a Webingen Rt., és a Sun Misrosystems Magyarország Kft. 50 főnél több munkaválla
lót alkalmazó, kettős könyvviteli rendszerben működő vállalatokra vonatkozó felmérése szerint 2000 
végén e cégcsoporton belül a vállalkozások 79 százalékának volt Internetes hozzáférése és további tíz 
százalék tervezi a közeljövőben a csatlakozást. Az Internet hozzáférés alakulásáról tájékoztat a 2. táblázat. 

Magyar Hírlap 2000. november 8. 



2. táblázat 

A10 főnél többet foglalkoztató vállalatok Internet-hozzáférésének 
alakulása Magyarországon 

1 
3 

í ' l i l l i l l i i 10 
15 
29 
49 

2000.1. n. 53 
2000. II. n. 68 
2000. III. n. év 73 
2000. IV. n. év* 78 

x = becslés 

Forrás: TNS Modus. Idézi: dot.com hírlevél 2000 október 

A viszonylag gyors növekedést a felmérést végző cég a kisvállalkozások Internetes érdeklődésének 
fokozódásával magyarázza. Sokat lendíthetne az Internet-használat sűrűségén a telefonhívások költsége
inek jelentős mérséklése. 

Biztató jelenség, hogy a piacon már kaphatók kis-és középvállalati igényeket kielégítő, integrált alkal
mazáscsomagok, továbbá, hogy a szoftvereket sem kell minden esetben megvenni, szolgáltatásként is 
igénybe vehetők. 

A hálózat adta lehetőségeket a cégek különböző mértékben használták ki. A GKI Gazdaságkutató Rt., 
a Webingen Rt. és a Sun Microsystems Magyarország Kft. Által végzett, már hivatkozott felmérésben sze
replő, hozzáféréssel rendelkező vállalatok mintegy felének van saját honlapja, további egyharmad tervei
ben szerepel annak kialakítása. Ma még nem jellemző az Internet és a vállalatok legfontosabb funkciói
nak (beszerzés, értékesítés, marketing, beszállítói tevékenység stb.) szerves összekapcsolódása. Az Internet 
használata a lehetőségekhez képest részleges, elsősorban levelezésre, az adatok gyűjtésére és továbbítá
sára szolgál, nem épül be a gazdálkodás egészébe. Az Internetes értékesítés részaránya az építőiparban 
volt a legmagasabb, 200l-re 7,6, 2002-re 8,2 százalékos arányt vélelmeznek. A cégek többsége óvatos a 
fejlesztéseket illetően, fél a kockázatoktól, bizonytalan a várt hatásokat illetően.1 8 

Az e-business elterjedtségét, az országok felkészültségei rangsorát vizsgálta az Economist Intelligence 
Unit (EIU). A rangsort az ún. "behálózottsági érték", például a széles sávú (broadband) Internet, vagy a 
fejlett mobil hálózatok elterjedtsége, a hálózathoz kapcsolódó gépek száma, valamint az e-business elter
jedtségét segítő gazdasági-környezeti rangsor alapján alakították ki. A vizsgálatba hatvan országot vontak 
be. Az alkalmazott tízes skálán a 8-10 pont nagyon jó, a 6,5-8 jó, az 5,5-6,4 közepes, az 5-5,4 gyenge és az 
5 alatti pontszám nagyon gyenge minősítést jelentett. 

Magyar Hírlap 2000. december 13-

http://dot.com


3. táblázat 

E-business felkészültségi rangsor 

Jll Ország illllite 
B B H H H 

1. Egyesült Államok 8,69 9 8,8 
2. Svédország 8,26 9 8,6 
3. Finnország 8,21 9 8,6 
4. Norvégia 8,00 9 8,5 
6. Nagy-Britannia 8,80 9 8,4 
13. Németország 8,32 8 8,2 
14. Franciaország 8,17 8 8,1 
20. Izrael 7,61 8 7,8 
21. Japán 7,43 8 7,7 
29. Lengyelország 7,15 5 6,1 
30. Magyarország 7,09 5 6,0 
31. Csehország 7,07 5 6,0 
50. India 5,97 3 4,5 
51. Kína 5,88 3 4,4 

Forrás: Economist Intelligence Unit. Idézi: dot.com Hírlevél, 2000 október 

A felkészültségi rangsorból következtethetünk arra, hogy valamely ország korábbi versenyképességi krité
riumok alapján értelmezett gazdasági fejlettsége és versenyképessége nem mindig van közvetlen összefüg
gésben ama korszerűnek számító versenyképességi kritériumok egyikével, az e-business elterjedtségével. 

A viszonylag kis, skandináv országok előkelő helyezése jelzi, hogy az e-businessel kapcsolatos felké
szültség szempontjából a gazdaságok és a nemzeti piacok mérete nem tartozik a döntő fontosságú ténye
zők közé. A piacok méreténél sokkal fontosabb a hálózathoz kapcsolódó gépek száma. Ennek alapján 
Svédország, Finnország és Norvégia megelőzik a náluk sokkal fejlettebb üzleti környezettel rendelkező 
Nagy-Britanniát. A fejlesztési lehetőségek szempontjából komoly előnyt jelent az angol nyelvterülethez 
valótartozás Ausztrália és Új-Zéland lehetőségei, például sokkal jobbak, mint a nagyobb lélekszámú, de 
nyelvi problémákkal küszködő országoknak. 

Magyarország harmincadik helye elsősorban az alacsony "behálózottsági érték", nem pedig a gazdasá
gi környezet kedvezőtlen megítélésének következménye. Az élbolytól való lemaradásunk pillanatnyilag 
még nem tűnik behozhatatlannak. 

A magyar szabályozási rendszer ugyanakkor sem kedvez az e-business terjedésének.19 

A szabályozással kapcsolatban az alábbi feltételek biztosítása segítené elő nagymértékben az e-busi
ness magyarországi fejlődését: 

• az elektronikus kereskedelem kibontakozásához szükséges a az egyes államok fogyasztóvédelmi 
előírásaihoz történő kölcsönös alkalmazkodás; 

• csatlakozni kell az informatikai termékek vámjának eltörléséről szóló szingapúri egyezményhez; 
• elismerendő az elektronikus aláírás hitelessége; 

V) Mint tanulmányunk bevezető részében már jeleztük a 2000-ben érvényben levő magyar számviteli 
törvény értelmében nem lehetséges, hogy elektronikus okiratokat bizonylatként fogadjanak el. Az elekt
ronikus aláírás esetleges törvényi elfogadása sem jelentene azonnal alkalmazhatóságot. Az elektroni
kus kereskedelem jogi szabályozása területén az USA jár elől, az elektronikus számla elfogadásáról 
még azEU-ban sem alakult ki egységes álláspont. 

http://dot.com
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• az Internet révén igénybe vehető pénzügyi szolgáltatások igazi felfutása akkor következik be, ha 

megtörténik a befektető védelmi előírások egységesítése legalább az egyes gazdaságilag szorosan kapcso
lódó régiókon belül. 

Az információs forradalom társadalmi haszna akkor valósulhat meg igazán, ha nem jönnek létre új 
egyenlőtlenségek, megvalósul a "digitális demokrácia". Erre már az a alapfokú oktatásban is fel kell ké
szülni, a pedagógusokat és a tanulókat is meg kell tanítani a számítógép és az Internet használatára. Az 
idősebb korosztályok számára ugyanakkor lehetővé és könnyűvé kellene tenni a szükséges ismeretek 
elsajátítását. Az Európai Unióban, például a demokrácia jeleként értékelhető, hogy határozat született 
arról, hogy 2003 végéig minden fontosabb államigazgatási szolgáltatást Interneten elérhetővé kell tenni 
az állampolgárok számára, továbbá minden közbeszerzési eljárást meg kell hirdetni az Interneten is.20 

A telekommunikációs szolgáltatások elterjedését elősegítheti a piacok átalakulása is. Az esetleg létező 
monopolpiacokból minél előbb hatékony versenypiacokat kell létrehozni. A jogi dereguláció csak az 
egyik eszköz, mert a korábbi monopolista sokféleképpen képes megakadályozni új, hatékonyan verseny
ző szereplők megjelenését a piacon. 

A versenyképes nemzetgazdaságokban a növekedés húzóerejét a tudásalapú és az új gazdasághoz 
szorosan kapcsolódó ágazatok és vállalatok képviselik, továbbá a hagyományos ágazatokban az új gazda
ság eredményeinek minél gyorsabb elterjedése. A magyar gazdaság utóbbi évtizedben kialakult duá
lis szerkezete, a fejlett technikát megtestesítő alágazatok és vállalatok külső tőkebefektetőktől 
való egyelőre főként egyoldalú függése nem kedvez az új gazdaság gyors térhódításának. 

4. táblázat 

A Fast 50 listán szereplő magyar vállalatok 

Hl Cégneve 
ifi 
mim százalékban 

Fő tevékenységi kör 

1. Comfort-Net Share 1326 Olajipari szoftverek fejlesztése és kereskedelme 

2. Dunasolar 1313 Ipari napelemek gyártása 

9. Diamond Stúdió 145 Áruházi könyvelő és nyilvántartó 
rendszerek fejlesztése 

16. Euroweb 66 Internet szolgáltatás 

18. Cerntech 58 Kutatóintézeti adattovábbító rendszerek 
fejlesztése 

23. Synergon 47 Számítástechnikai rendszerintegrátor 

25. Farmgép 42 Mezőgazdaságban használatos 
számítástechnikai eszközök fejlesztése 

28. Potocom 39 Hordozható számítógépek gyártása és 
kereskedelme 

33. Montana 34 Üzleti szoftverek fejlesztése, rendszerintegrátor 

37. Minor 31 Banki számítástechnikai rendszerek fejlesztése 

41. IGON 28 Számítástechnikai rendszerek fejlesztése bankok, 
a kormányzat és a távközlés számára 

47. Westel 900 22 Mobil távközlés 

48. EGUS Infosystems 22 Internetes termékek fejlesztése 

Forrás: Deloitte&Touche. Idézi Ferenc Gábor: Tizenhárom "Pannon tigris ".Népszabadság. 2000.okt. 31. 

AzEU konkrét lépéseket tervez a "digitális analfabétizmus" megszüntetésére is. 



Az utóbbi években tapasztalható a dualizmus bizonyos enyhülése, a saját innovációkon alapuló fejleszté
sek kibontakozása, a külföldi tulajdonú cégeknél is a kutatási, fejlesztési tevékenység megélénkülése.21 

A felmérésből kitűnik, hogy létezik Magyarországon egy, az új gazdaság alapját képező, sikeres, fejlő
dőképes vállalati kör. A felmérésben szereplő vállalatok tisztában voltak azzal, hogy továbbfejlődésükhöz 
olyan források szükségesek, amelyeket a kis-közepes méretű vállalkozások önerőből már nem képesek 
biztosítani. Fúziók várhatók tehát, a kínálati oldal átrendeződése. Változatlanul nem tekinthető megol
dottnak az új gazdaságot képviselő, a szokásosnál nagyobb kockázatot képviselő vállalkozások finanszíro
zása, jelentéktelen a kockázati tőke szerepe és nem is ezt a kört finanszírozza elsősorban. 

Mivel a magyar vállalatoknak a világpiacon többnyire olyan cégekkel kell versenyezniük, amelyeknél 
rutin az informatika széleskörű alkalmazása, fel kell gyorsítani mind a lakossági, mind a vállalkozási mind 
pedig a közszférában az új gazdaságot megtestesítő technikai, üzleti, irányítási módszerek térhódítását. 

Összehangolt állami, önkormányzati, vállalkozási és lakossági erőfeszítések szükségesek. Az új gazda
ság elemei megjelentek ugyan a magyar gazdaságban, de a fejlődés üteme - figyelembe véve - a nemzetkö
zi tapasztalatokat, nem kielégítő, azaz meg kell gyorsítani. Szükséges a szabályozási, támogatási rendszer 
átalakítása, a tarifarendezés, a finanszírozási lehetőségek bővítése, a piaci feltételek javítása, a rendszerek 
biztonságának fokozása, az iskoláskorú és felnőtt oktatás lehetőségeinek kihasználása, a lakossági és a 
vállalkozói szféra informatikai, hálózatfejlesztési stb. beruházásainak ösztönzése.2 2 

21A magyar nemzetgazdaság duális szerkezetének valamelyes enyhüléséről és az új gazdaság térhó
dításáról tanúskodik a Deloitte &Touche cég elemzése. A cég öt éve vizsgálja a kelet-európai vállalatok 
fejlődését és növekedési képességét. A legutóbbi összehasonlítás alapja az éves átlagos árbevétel alaku
lása 1997. és 1999. között. A cég listáján csak olyan vállalatok szerepelhettek, amelyek high-tech fejlesz
téseket hajtanak végre, vagy ilyen jellegű fejlesztési eredményeket használnak fel. A vállalatoknak leg
alább három éve kell működni, központjuknak a vizsgált térségben kell lenni, azaz külföldi cégek 
leányvállalatai nem képezték a vizsgálat tárgyát. A listavezető cégek között örömmel fedezhetők fel 
magyar vállalatok. Megjegyzendő, hogy mindössze egyetlen nagy cég, a Westel 900 Rt. került be az 
ötven leggyorsabban növekvő vállalat közé. A listán többnyire számítástechnikai cégek szerepeltek. A 
D&Tcég programja Fast 50 elnevezéssel fut. 

22 Jó kezdeményezés az ún. teleház program. A 2000. végén működő 161 teleházat kistelepüléseken 
hozták létre, pályázati, önkormányzati pénzekből. Olyan információs bázisok, amelyek a legkorsze
rűbb technikával vannak felszerelve, az adott térségben fontos, komplex szolgáltatásokat nyújtanak a 
lakosságnak és a vállalkozói szférának, az Internettől a továbbképzésig. 
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Péter Geisler* 
LOGISTICS - THE BACKBONE 
OF MARKÉT SUCCESS 
While Marketing and Sales are the brain and R&D the heart, Logistics are surely the backbone of a 

successful company in the machine manufacturing business: even if the technology, price, quality and 
services are outstanding, customers stick to an agreed date for delivery. 

The following pages describe a conceptual approach to Excellence in Logistics at a company that has 
been honoured withA several customer service awards and has enjoyed satisfying markét success. The 
cöncept embraces the entire supply chain, including suppliers at every levél as well as certain contractual 
and managerial factors and a number of commercial aspects, e.g. asset management. 

Dealing with l s t levél suppliers 
Suppliers at the l s t levél are those who have a direct relation to the customer in the observed supply 

chain. 
To obtain their materials for production, quite a few companies still rely on the order-by-order approach, 

whereby each lot is ordered separately from specific suppliers. A better solution is to order by means of 
framework contracts, where supply of the forecast volumes or parts is agreed upon within a certain 
timeframe. Of course, while this way of bundling orders has a significant effect on prices and on the 
secured supply, the degree of flexibility to changing markét demands is very poor. 

To overcome this situation, seasonal effects can be factored in or delivery plans transformed to anticipate 
future needs. This approach, however, becomes increasingly uncertain if future customer demands are 
extrapolated from past experience. Therefore, the puliprinciple - where parts are delivered only for an 
existing customer order - is adopted. 

Just as the sales strategy serves as the basis for the company's planning, so it does for logistics. This, 
however, is only a plan and not a reality. From the standpoint of logistics, a 100% salesplan would be the 
best, whereas 100% flexibility exactly meets the demands of the salesman. A good compromise is the puli 
principle, which combines the probability of the forecast and the lack of infinitesimal delivery time 
(Figs. 1 and 2). 

Based on the forecast quantities (here 1,200 per year, or 100 per month) and the assumed probability, 
the bili of materials is examined for differing technologies, supply markét aspects, capacities and so on, 
in order to get the widest bandwidth in relation to the forecast mean. This bandwidth will then be agreed 
between the customer and the supplier within a framework contract. To get parts for an existing order, 
shipments can be begun by means of a simple telephoné call, fax or, in a more sophisticated way, by 
canbanic means. This results in a high degree of flexibility in time and/or quantity (Fig. 3), all the positive 
effects of a pooling of demand and a lower levél of stock in the supply chain as a whole. 

Even the handling of information is much more economical, given that there are only three aspects 
that have to be communicated: 

1. Will the framework contract be continued or terminated? 
2. Is there a change in the forecast mean? 
3. Is there a change in the bandwidth? 

These three points should not be a problem provided Logistics are embedded in the information 
channels of Marketing and Sales and R&D. However, a wider bandwidth is not only a matter of negotiation. 
Improvements in technology or materials or a combination of both are necessary to increase it substantially. 

* Dr~Ing, Director, SIEMENS AG Produktions- und Logistiksysteme Bestück- und Produktionssysteme 
Elektronik. 
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FIG. 1: Flexibility in supply using framework contracts. In this specific case, shipments are 
started monthly. (1,200 parts p.a.; average: 100 per month) 

100 

0 

Agreed 
^ ^ ^ ^ ^ Bandwidth n 

I I I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

M o n t h 
FIG. 2: According to technologies, markét aspects and used capacities, the bandwidth is agreed 
for everypart-number. The bandwidth remains constant at the time observed. 
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Fig. 3: Gain in flexibility using framework contracts.Higher quantity means a shorter lifetime, 
lower quantity a longer lifetime of the contract. 

This kind of framework contract can be used on a broad basis. For example, if the part-numbers for 
specific parts are replaced by specified services, the supplier knows the expected capacities he has to 
prepare and the system works as shown before. Even the phasing in and out of new products or change-
requests and services are easy to monitor, helping the people on the shop floor to keep control over the 
inventory. 

Dealing with supply chains 
In the mid-1980s, non-Japanese car manufacturers were confronted with a huge gap in productivity 

compared to their Japanese rivals. "The Machine that Changed the World" really changed the world. 
Segmentation and concentration on core businesses became fashionable throughout the 
industry.Accelerated by the recession in the early 90s, many machine manufacturing companies launched 
huge programmes of outplacement and outsourcing. As regards production, they concentrated mainly 
on final assembly and tests to make their company "lean" - with major effects on logistics. Whilepreviously 
80% of the purchased volume of raw materials was for their own - 'in-house' -pre-production, nowadays 
the pre-production is taking place outside. Not only pre-production, but semi-assembled groups, 
configurations and totál systems were purchased outside, to keep the company 's own risk low as regards 
inventory and manpower. For logistics, the challenge was no longer to keep control over suppliers of 
raw materials or parts, but to look beyond the first levél supplier to the suppliers of the supplier. 

Quality assessments, programmes to increase First PassYields, ISO Certification campaigns, productivity 
programmes and so on were implemented mainly in logistic chains, because security of delivery and high 
quality were determined by the supply chain. And as everybody knows, if you save one dollár in purchasing, 
this is real profit. 

In this way, while companies learnt quite well to manage the supply chain in terms of economics, 
quality and delivery, the acceleration of markét processes called for greater speed. This meant speed in 
customer response, speed in time-to-market, speed in services and speed in logistics. It meant not only 
speed in time for delivery (lead time), but alsó a very high levél of flexibility concerning product variation 



and production output. Here we are concentrating only on production output.To reach a high levél of 
flexibility, first of all you must have a product design and a production layout where the degree of 
standardisation is very high and customisation occurs only at a very late stage in the production line. 
However, even then somé strange things can happen thatyou will never experience ifyou only buy raw 
materials and parts. 

...or for a better understanding, we try a more theoretical approach... 
Let's assume that there is one linear supply chain of suppliers 1 to n (sl to sn) for one customer C 

(Fig. 4), linked together in a linear connection where every supplier has a framework contract with their 
own supplier as described above.Flexibility then allows the possibility for supplier 1 to follow the demands 
of the Customer, supplier 2 to follow supplier 1, supplier 3 to follow supplier 2, and in generál terms, 
supplier (n+1) to follow the needs of supplier (n). 

Fig. 4: A linear supply chain. 

Because these are functions of time, the related functions are then partially differentiated in time. 
The condition under which all functions could follow the leading functions is that every k-th 

differentiation of s(l) is equal (orgreater) than the k-th differentiation ofC, or the k-th differentiation 
of s(n + l) is equal (orgreater) than the k-th differentiation of s(n). 

This is 

3(5,(0)^3(0(0) 
dt dt 

3(5,(0)^3(^,(0) 
3r dt 

d(W0)^k,(0) 
dt dt 

In reality, there is somé information transferred and therefore somé time consumed to process the 
data and to submit the information from the customer backwards step by step into the supply chain. 



The equivalent time for this processing which is consumed by supplier n should be tOn, 
so that: 

sl(t)=C(t) 

s2(t) = k2*sl(t)+Atm 

sin+i)(t) = k(n+l)*sn(t)+At0n 

he factor k should represent the reaction factor in relation to the incoming order signal.At every step 
of the supply chain, the time for delay aggregates, and at the end of the supply chain you will then have 
the sum of all consumed times for delay. For logistics, this basically means that supplier n is aware of the 
customer's need only after a certain time. Of course this is bad in terms of delivery time. Moreover, this 
is not all the bad news. Fig. 6 shows what else can happen as a result of Fig. 5. 

T i m e 

Fig. 5: Orders from customer C to supplier 1 



T i m e 
Fig. 6: Orders received by supplier n being induced by customer C 
backwards through the supply chain. 

As one can see, the degree of "flexibility" and the logistical bandwidth of supplier (n) must be much 
greater than apparently necessary to meet the needs of customer C . 

Why does this happen? 
Here we have assumed an infinite flexibility in suppliers' reactions. Every change of order is interpreted 

as a signal, and the reaction to this signal is immediate. After a specific time, this signal is then given to the 
next supplier. Again, the reaction takes place on the spot and the time for processing then begins. This is 
done at every link of the chain. After a certain number of links, depending on the time delay, you will 
arrive at a totally different situation, as shown in Fig. 6. 

If the primary information (order from customer C ) is not transmitted immediately throughout the 
whole supply chain, the system runs into instability. Therefore, the problem is the time consumed in 
transmitting the information link by link. This lead time causes somé instability in the functions and 
"overreaction" to incoming signals. 

Many companies push their logistics departments and suppliers towards greater "flexibility". This 
means that they want to have a shorter lead time for delivery. While this goal is a correct one, we have to 
keep in mind that the greater the importance placed on the transmitting of information, the faster suppliers 
can react. 

In reality, each supplier has its own planning and logistics and other components to handlé important 
information. They cannot react with an infinite jump to ramp-up and downbeczuse of the limitations 
set by hurdles such as production capacity, transport of materials and so on. 

In addition, supply chains in a linear form do not exist very often. If one considers that a customer has 
more than one supplier and each supplier has more than one customer, real supply chains more resemble 



supply chain networks. Such networks act like "buffers" that can dampen or amplify the peaks of the 
bullwhip effect. 

On the other hand, there is always somé "dissipation" of information in real life. This means that 
information may not be transmitted in the originál form, or is simply wrong. This alsó will have an impact 
on the system. 

There are somé other conditions that can increase this "bullwhip effect". E.g.: 
• Pooling of orders 
• Changing price levels 
• Bottleneck Póker 

Pooling of orders is common, especially if the costs of processing an order are higher than the purchased 
matériái plus the additional costs, e.g. transport. 

To determine the effect on the supply chain we have to know the capacity of the supplier relative to 
the amount of pooled orders. If this exceeds a certain percentage, the bullwhip effect will trouble the 
whole supply chain. This is mostíy observed in the consumer business. To avoid this, one may adopt 
framework contracts with forecasts as shown above. This will help the supplier to anticipate needs on a 
longer-term basis. 

In the machine manufacturing business we may be lucky because low-cost parts are mostly the C-
parts. För these parts, a huge capacity exists on the markét. The percentage of capacity that might cause 
instability in the system will hardly occur and, in addition, these C-parts normally do not involve a long 
supply chain. 

There are two reasons that explain why these parts are pooled to the other extrémé, e.g. a one-year 
quantity: because the effect on the inventory is very low and the processing costs in this case are negligible. 

Changing price levels are normál. The bullwhip effect will only occur in the supply chain if there is a 
significant change in price levels and, as the second and third condition, it occurs regularly and everybody 
is aware of it. 

If there is not much difference in interest rates on inventories between companies in the same busi
ness, they will all want to profit from the asymmetry in purchasing (plus inventory) costs and sales prices. 
They will take advantage of relevant changes in price levels on a regular basis and buy more than their 
customers need. The amount of inventory is then proportional to the expected markét share of each 
company. If the price levels for the end consumer are nearly constant and the markét shares remain as 
expected, everything will run very smoothly. 

However, if markét shares fluctuate or should be altered by significantly lowering prices, the end 
consumers will buy more than they need and keep it in stock. Then, once prices recover to a normál 
levél, customers will make hardly any purchases. 

The effect on the supply chain is that the information handled does not reflect the real markét needs, 
with sharp ups and downs occurring as a consequence. 

In the end, many of those companies that complain of high volatility in the markét are not aware that 
they induce such effects themselves. 

Allocation situations for electronic components demonstrate this effect even more clearly. Lead times 
of more than one year in this case are not unusual. Here, companies no longer buy components, but 
"buy" the capacity of whole plants. "Quantity counts" is the guideline for this bottleneck-poker, where 
orders are placed that really do not reflect real needs. At a time when the components are available or 
could be available again, orders aregiven back, prices fali and the whole supply chain runs into trouble. 

There are no generál guidelines to solve all these problems. In the end, every business has to find its 
own solutions for its customers' needs. Nevertheless, it is imperative that there is a common understanding 
of how the systems work and an anticipation of the future impact of today's actions. 

Set-up for Logistics Excellence 
Every company should have its vision and mission, as well as its strategic and operative goals. 
Deriving from the business strategy, these goals are communicated and implemented within the 

organisation. Because Logistics are embedded in the supply chain, independent of Marketing and Sales, 
R&D and various external and internál service providers, there is a need for excellent communication 
and common acceptance of the logistic goals and the way to reach them. 

In generál, a logistics department consists of three-level management. To get equipment and services 
to the customer, information has to be collected, processed and transmitted, production and transport 



arranged, bilis written and suppliers paid. Fig. 7 shows these three levels: the flow of information, the 
flow of matériái and the value flow. 

Fig. 7: The three levels of logistics management 

Information Flow 
As described above, not only does "true" information have to be exchanged very rapidly, but it is alsó 

necessary that the supply chain as a whole receives the same information in order to react adequately and 
avoid disturbances such as the bullwhip effect. 

If one only imagines the amount of information that has to be exchanged to keep a company running, 
it can be seen as a problem of collecting, processing and distributing this information overkill, as well as 
keeping track of the documents, faxes and telephoné calls that are handled every day. 

One solution for this could be to enhance the economy of information by using standardised forms 
(e.g. Electronic Data Interchange), standardised exchange terms (e.g. Electronic Kanban) and equidistant 
time slots (e.g. SAP-based delivery plans) for this information to be transmitted. However, all this places 
limitations on the richness of the information in its primary form. 

On the other hand, this information must be distributed to the whole supply chain network, or at least to 
the group of main suppliers and their own main suppliers. This, then, becomes a problem of access. 

Both problems - access and richness of information - could be solved by using the internet in 
combination with agreed, standardised tools. Then the only decision that would have to be taken is 
whether to actively transmit the information at every change of order, or passively by allowing access to 
internál data from the outside. 

Matériái Flow 
Matériái should flow at every stage of the supply chain, especially at the levél of higher value. Therefore, 

a "Design for Logistics" is imperative. This includes the design of the products, the layout of production 
and the sourcing strategy. 

The ideál product has a High Quality Design allowing it to be easily and rapidly assembled in few 
production stages, a high degree of standardisation enabling it to be customised in the very last stage of 
production and a strategy of modular sourcing. 

The reality is sometimes different, with solutions to match. 



First of all, we face a variety of different parts, components and systems to be assembled into the final 
product. The ABC-Analysis of the costs of different parts then takes the form of Fig. 8. The strategy for A-
parts is to procure them synchronously with production. The strategy for C-parts is to keep the handling 
costs low. The B-parts are always the problem. Therefore, the B-parts are examined to see if they can be 
matched to somé supplier of A-parts or can be designed along with the A-parts, while on the other hand, it is 
determined whether there is any chance of bringing down the costs of B-parts by pooling of demand, sourcing 
in low-cost countries, etc. In this way, the first B-parts are handled in a similar way or together with the A-
parts, and the latter B-parts handled Üke C-parts. With luck, the remaining B-parts are very few. 
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Fig. 8: Result of ABC-Analysis of part-numbers. 

By doing this for each segment of production as well as at the different plants of main suppliers, the 
benefit will be to make production smoother, and last but not least, to help R&D in focusing on modular 
sourcing strategies for future products. 

Value Flow 
The behaviour of the pastry cook is an excellent example of how to manage assets. The pastry cook 

pays the bili for raw materials to Wednesday's delivery man using the money he received the previous 
weekend for his pastries. This value flow is quite transparent and easy to handlé, with a big portion of 
assets resulting from smart financing. 

Industrial value flows should aim for similar transparency, ease of use and smart financing. The 
possibilities provided by modern software are vast. However, this often results in a complexity of the 
system, and the training of staff to handlé this is alsó complex. Ease of use is hard to achieve, and if the 
processes are not transparent enough, it is impossible. 

The part of the value flow where cash is concerned is dependent on agreed conditions, payment 
terms and so on. It makes no sense to discuss this as it touches on the individual player's strategy and 
reflects their abilities to generate arguments to survive win-win negotiations. We focus instead on the 
opportunities to secure a smart value flow. 

First of all, one remedy is to have no inventory, a second to have a short throughput time, and a third 
to have the bilipaid by the customer before the suppliers receive the relatedpayment. In industry one 
will find any combination of these tools in asset management toolboxes. 

To keep no or only a low inventory, it is necessary to address thepeople who have the responsibility, 
tools and empowerment to keep control over the matériái If their suppliers are able to follow on-line 
the production numbers and the actual inventory kept, it is only a matter of additional controlling. 



Throughput time is not only a matter of smart production facilities. The design of the product shrinks or 
broadens the possibilities on the shop floor. In addition to modular sourcing, one will get the fastest 
possible production time. Payment terms are, as mentioned, a result of negotiations. Nevertheless, an 
examination of the payment terms of different suppliers in conjunction with advantages gained in 
consignment stocks, kanban-supply or ship-to-line supply will surely reveal somé asymmetrical aspects. 
And there will be a purchasing department that gladly takes these hints. 

Fig. 9: In an excellent logistics system, information leads the way, 
matériái is just in time and value flow is retarded. 

The prerequisites for an excellent logistics system are shown in Fig. 9. Materials arriving just in time, 
preceded by a rich flow of information, actively and/or passively submitted, with a high degree of access 
into the supply chain, where the value flow is slow enough to meet the goals for smart asset management. 
In this way, not only will your company profit, but above all your customers can be sure they will have 
their needs satisfied and will agree that Logistics are surely the backbone of the company. 



Lőrincz Katalin* 
A GLOBALIZACIO 
ÉS A KERESKEDELMI LOGISZTIKA 
VISZONYA 
Napjainkban, amikor beláthatóvá válik az Európai Unióhoz való csatlakozásunk, meg kell vizsgálni, 

hogy a kereskedelmi folyamatokat is segítő logisztika milyen szerepet játszik az Európához való gazdasá
gi felzárkózásban. 

Tudomásul kell vennünk, hogy egy globalizációs folyamat részesévé válunk, ebből kivonni magunkat 
nem lehetséges. Nő a gazdasági mobilitás, amelynek egyik feltétele a Magyarországon átvezető közleke
dési útvonalak (Transeuropean Network=TEN) megteremtése. A TEN lehetővé teszi, hogy a magyar gaz
daság ne csak a nyugat-európai gazdaságokkal kerüljön kapcsolatba, hanem az "átmenő" forgalomból, 
kereskedelemből is profitáljon, sőt ismét bekapcsolódjon a keleti kereskedelembe. 

A gazdaságon belül egyre nő a résztvevők száma, ami nemcsak mennyiségi, hanem minőségi növeke
dést is jelent. Alkalmazkodnunk kell a piac változó igényeihez, egyre nagyobb jelentősége lesz a pon
tos, gyors, rugalmas vevő-ellátásnak. 

A globalizáció azt a feladatot adja nekünk, hogy újabb és újabb, mind korszerűbb technológiákkal, 
technikákkal oldjuk meg a problémákat. Minden esetben számolnunk kell a nemzetközi előírású minő
ségbiztosítás követelményeivel. 

A logisztika az a tudományág, melynek segítségével a megfelelő információt - anyagot/terméket, ener
giát, személyt/munkaerőt megfelelő minőségben, megfelelő mennyiségben, a megfelelő időpontban, 
megfelelő (optimális) költséggel juttatjuk el a megfelelő helyre. 

A fenti definíciónak megfelelően kell figyelemmel kísérnünk, illetve megoldanunk az információ- [I] 
és az anyag [A] áramlását. Ugyanakkor tekintettel kell lenni arra is, hogy a logisztika tulajdonképpen 
értékteremtő folyamat is. 

A + I 

Alapanyag 
előállítás 

A + I 

Termelés 
Elosztóraktár 

Nagykereskedelmi 
raktár 

Kiskereskedelmi 
raktár 

Fogyasztó/ 
Vevő/ 

Felhasználó 

Hulladék 
Felhasználás / 

feldolgozás 

* főiskolai adjunktus, Budapesti Műszaki Főiskola 



A definícióban és a fenti ábrán is az információ elsődlegességének hangsúlyozására törekedtünk. A 
logisztika a vevő megfelelő színvonalú ellátásához az információkat a piacról szerzi be a marketing 
közvetítésével. A marketing számunkra részben a vevők igényeinek megismerését, részben azok befolyá
solását jelenti - a logisztika eszközeivel. 

A kereskedelem szerepe alapvető a logisztikai rendszerekben, hiszen annak különböző szintjei vég
zik el az áru eljuttatását a vevőhöz. Ha tágabb értelemben nézzük a kereskedelmi funkciót, akkor meg
állapíthatjuk, hogy minden vállalat, vállalkozás végez kereskedelmi tevékenységet, hiszen "termékét" el 
akarja adni, függetlenül attól, hogy árut, vagy szolgáltatást állít elő. 

A nagykereskedelem szerepe napjainkban kissé átértékelődik. Sokszor elmaradnak a hagyományos 
nagykereskedelmi feladatok; - nagy tételben a gyártóktól beszerezni a terméket, tárolni, majd továbbad
ni a kiskereskedőnek. A gyárak saját raktárukban maguk tárolják készterméküket, majd közvetlen szállít
ják azt a kiskereskedőknek, vagy a vevőknek. Sok vállalatnak Európában van egy vagy több elosztóraktára, 
amelyből az egész kontinenst ellátják - természetesen - ugyanazon termékekkel. Ezek az elosztóraktárak 
a legkorszerűbb technológiával, technikákkal működnek. A raktárakból az áru kiszállítása is megfelelő 
színvonalon történik, így a vevő az árut az elvárásainak megfelelő minőségben és mennyiségben kapja 
meg, a lehető legrövidebb időn belül. Az Európai Unión belül különösen igaz ez, hiszen a határok 
átjárhatóak, tehát nincs jelentősége annak, hogy melyik országban található az elosztóraktár, az 
elosztást ("terítést") mindig a műszakilag és gazdaságilag legindokoltabb - logisztikailag opti
mális - útvonalakon lehet végrehajtani. 

TERMELŐ 

Vasút Közút 

Iparvágány Közforgalmi rakodó 
Vasút Közút 

Tranzit feladás 

Kiszerelő, csomagoló 

1 
Elosztóraktár 

1 _ £ 
Elosztóraktár 

Kiskereskedelmi raktár 

Fogyasztó 

Közforgalmi rakodó 

t : 

Fogyasztó 

1 

Fogyasztó 

Kiskereskedelmi raktár 

Fogyasztó 

Amíg a gyártótól a kiskereskedőig, vagy a vevőig eljut az áru - különösen, ha a nemzetközi viszonyla
tokat tekintjük - a szállításon és a szükséges raktározási feladatokon kívül egyéb tevékenységekre is 
szükség van: csomagolásra, egységrakomány-képzésre, a szállítóeszközök karbantartására, javítására, bi
zonyos banki tevékenységekre, okmányok beszerzésére, vámeljárás lefolytatására stb. Amennyiben a ter
melő vállalat ezeket a feladatokat nem akarja vagy nem tudja elvégezni, vállalkozásba adja azokat, logisz
tikai szolgáltatót bíz meg. A vállalkozásba adás (outsourcing) nemcsak megfelelő szakértelmet biztosíthat 
a feladatok végrehajtása során, hanem a működési költségek csökkentését is lehetővé teszi. 

A logisztikai szolgáltató rendelkezhet raktárral is, ilyenkor ezt a feladatot is át tudja vállalni. Manapság 
szinte gomba módra szaporodnak a nemzeti, illetve nemzetközi logisztikai szolgáltató központok, 
amelyek gyakorlatilag teljes körű szolgáltatást tudnak nyújtani. A nemzetközi logisztikai szolgáltató köz
pontoknak az ellátási láncba való bekapcsolódása azt eredményezheti, hogy a kiskereskedőnknél egyre 
kevesebb árut kell tárolni, hiszen az áruutánpótlás egyre megbízhatóbbá, ütemezhetővé válik. 

A multinacionális vállalatok többsége igénybe veszi a nemzetközi logisztikai központok által kínált 
lehetőségeket. Meg kell jegyezni, hogy egyre inkább előtérbe kerülnek az úgynevezett virtuális logiszti-



ka központok, amelyek a korszerű információs technika által lehetővé teszik a nemzetközi elosztási 
rendszerek leghatékonyabb kialakítását. 

Nagy szerepe van a rendszerek működtetésében az elektronikus adatcserének (Electronic Data 
Interchange=EDI). Az EDI használata alapvetően "off-line" környezetben javasolt. Az EDI kereskedelmi, 
gazdasági, adminisztrációs, pénzügyi, szállítmányozási adatok, dokumentációk (szerződések, nyilatkoza
tok, jelentések, statisztikák, áru-nyilatkozatok, nyilvántartási lapok stb.) papírmentes, számítógépek kö
zötti, nemzetközi szabványok szerinti elektronikus cseréjét jelenti. A nagymennyiségű papírmunka meg
szüntetésén kívül alkalmazásával lehetővé válik a raktárkészlet és ezzel együtt a lekötött tőke csökkentése 
(a "just in time" - éppen időben - szállítási módszer alkalmazhatósága miatt). Az EDI alkalmazása szabvá
nyosítva van, a legelterjedtebb nemzetközi EDI szabvány az UN/EDIFACT (United Nations Electronic 
Data for Administration, Commerce and Transport), amely nevében is hordozza a kereskedelmi alkalma
zást. 

A nemzetközi szállítmányozásban működik ugyancsak az Európai Unió által indított projekt TRANSIT 
(Transit Computerisation Project), amely a vámeljárásokat egyszerűsíti, megkönnyíti a külkereskedelmi 
munkát. Több multinacionáls vállalat létrehozta a Globális kereskedelmi kezdeményezést (Global 
Commerce Initiative=GCI)], a GCI munkabizottságainak feladata a különböző ellátási lánc szabványok, 
és szokások egységesítése, egyszerűsítése. 

A kiskereskedelem alapvető célja a vevő közvetlen ellátása áruval. Az árut a vevőkör igényeinek megfe
lelő összetételben szerzik be és tárolják mindaddig, amíg nem tudják értékesíteni. Mivel a vevő a kiskeres
kedelmi egységben találkozik az áruval, ezért ennek a formának a jelentősége az ő szempontjából na
gyobb, mint a nagykereskedelemé. A kereskedők "versengenek a vevők kegyeiért", ez a versenyhelyzet 
pedig a kereskedelmi technikák, technológiák fejlesztésén kívül szükségessé teszi a logisztikai rendsze
rek (árumozgatás, raktározás, csomagolás stb.) magas színvonalú kialakítását, fejlesztését is. Ez egyrészt 
az alkotó logisztikusi gárda és az őket segítő kereskedelmi dolgozók feladata, másrészt a globalizáció 
révén, pl. franchise esetében "ránk kényszerítik" a saját megoldásukat a cégek. Ekkor a feladat ugyan 
"csak" az előírt követelmények teljesítése, de a jó megoldások, ötletek tanulmányozása feltétlen szüksé
ges, hiszen más területeken is hasznosítani lehet ezeket. 

A kereskedelemben a logisztikával összefüggő célok között szerepel a fogyasztói visszajelzések alapján 
vagy egyéb módon napfényre került hibák kiküszöbölése, a szükségesnél magasabb készletszintek csök
kentése (anélkül, hogy a vevők kiszolgálását veszélyeztetnénk), az ún. átfutási idő csökkentése (amelynek 
egyik megfogalmazása: a vevő igényének megjelenésétől az igény kielégítéséig eltelt idő). Jelenleg az 
egyik "legdivatosabb" téma a fogyasztók/vevők megelégedettségének (Efficient Consumer Response=ECR, 
Hatékony válasz a fogyasztók igényeire) vizsgálata. 

Közelítsük meg a logisztikai folyamatokat azzal, hogy a nálunk fejlettebb országok jó módszereit, 
eredményeit sajátítsuk el, ezzel is csökkentve lemaradásunkat, segítve a beilleszkedést az EU kialakult 
rendszerébe, különös tekintettel a hatékonyságra, környezetvédelemre - ezeket tartom a legfontosabb
nak ebben az időszakban. 

A logisztikában felteendő alapkérdések: Mit kell tenni (ahhoz, hogy a vevő igényét kielégítsük)? 
Mi a döntéseink következménye? Hogyan tegyük? 

Mindenre alkalmazható "sikerrecepteket" senkitől nem kapunk, de ez utóbbi kérdés megválaszolásá
ban segítségünkre lehet a benchmarking. 

A benchmarking a leghatékonyabb mód arra, hogy a változtatás kezdeményezése sikeres legyen. A 
benchmarking elfogadott definíció szerint "a bevált gyakorlatok felkutatása és megvalósítása. A be
vált módszerek befogadása és adaptációja lehetővé teszi a szervezet számára termékei, szolgálta
tásai és üzleti folyamatai vezető szintre emelését." Számunkra az a lényeges hogy a lehető legjobb 
üzleti megoldásokat ismerjük meg és amit lehet, valósítsunk meg belőle. 

Az új ötletek megvalósításának része az oktatás is. A menedzsment feladata eldönteni, hogy milyen 
típusú oktatást tart a kívánatosnak. Természetesen nemcsak a vállalati továbbképzésekről, különböző 
tréningekről van szó, hanem arról is, hogy a vállalatok kialakult értékrendszerüknek megfelelően a felső
oktatással szemben is megfogalmazzák igényüket és támogassák is a céljaik elérését segítő felsőoktatási 
intézményeket. 

Nem szabad, hogy az "üzemi vakság", vagy a megszokás megakadályozzon bennünket a folyamatok 
korszerűsítésében! 

Előtérbe került az üzleti, vállalati folyamatok új jáalakítása is (Business Process Reengineering=BPR), 
melynek során megkérdőjelezzük a meglévő üzleti tevékenységeket. 

A kiskereskedelemben logisztikai szempontból is meg kell különböztetnünk az ún. hagyományos, 
illetve az alternatív kereskedelmet. Mindkettőre igaz a folytonos megújításra vonatkozó igény, hiszem 
a vevők ezt várják el tőlünk. A hagyományos kiskereskedelmi alaptevékenységeket, melyek mindegyike 
egyben logisztikai tevékenység is, az alábbi ábra mutatja. 



Az alábbiakban - a teljesség igénye nélkül - a folyamat néhány pontjához tartozó logisztikai tevékeny
séget vizsgáljuk meg. 

Az áru beszerzése stratégiai kérdés, hiszen a megfelelő beszállító kiválasztása alapjaiban határozza 
meg a fő célt, a vevők ellátásának biztosítását. Fontos, hogy megfelelően széles termékválasztékot kínál
junk - természetesen jó minőségben és olyan áron, amelyet a vevő képes vagy hajlandó megfizetni. Ma
napság - különösen a Magyarországon is sikeres új üzlettípusok, a hipermarketek és bevásárlóközpontok 
esetében - a választék megfelel Európa több, hasonló üzlete választékának. Az üzlet szempontjából ez az 
ún. beszerzési logisztika feladata - függetlenül attól, hogy központi, vagy bolti beszerzésről van szó. A 
stratégia meghatározása természetesen a menedzsment feladata. Ezen túl több lehetőség adódik a termé
kek beszerzésére: lehet közvetlen a gyártótól rendelni - felvásárlói áron, a nagykereskedőktől a raktárból 
vagy minta alapján, üzletszerzők által, vagy egyéb módon. Kialakult a világméretű beszállítás (global-
sourcing) folyamata. 

Az áru beszerzése 

Áruátvétel 

Raktározás 

Az áru értékesítésre való előkészítése 
Az eladótér feltöltése 
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értékesítés 

Önkiszolgáló 
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A rendelések összeállítására közvetlen befolyást gyakorol az értékesítési forgalom, az adott idő
pontban a raktárkészlet nagysága és a piaci előjelzések. Arra kell törekedni, hogy a beszállítások optimális 
ütemezésével lehetőleg minél kisebb raktárkészlettel oldjuk meg a vevők kiszolgálását. 

A vételár elszámolása szoros összefüggésben áll a szállítási lánc során alkalmazott/alkalmazható auto
matikus áruazonosítással, melynek leginkább elterjedt módja a vonalkód. A vonalkód végigkövet (he t)i az 
áru útját a termék előállításától a kereskedelmi egység pénztáráig, közben percre pontos leltárt készítve, 
a pénztárnál való fizetés esetén a leltárkészletet azonnal korrigálva. Az alkalmazott kiskereskedelmi szoft
verek az üzleti bevételezéstől kezdve a készletvezetésen, a visszáruk kezelésén át, az engedmények, árvál
tozások, esetleges akciók figyelemmel kisérésével elkészítik a számlát is. A POS (Point of Sale) pénztárter
minál már szokványos berendezési tárgynak számít a kiskereskedelemben, de sok helyen található meg 
az ún. EFT-POS (=Electronic Funds Transfer-Point of Sale) - a hitelkártyát kezelni képes pénztárterminál 
is. Forgalomban vannak olyan szoftverek, amelyek a forgalom figyelésével megrendelési javaslatot is ké
szítenek egyes árucikkek megrendelésére. 

Az alternatív kereskedelem a XIX. század végétől kezdett elterjedni. Ide sorolhatjuk a kereskedel
mi automatákat, a csomagküldő kereskedelmet, valamint legújabban az elektronikus kiskereskedelmet. 

Szakértők szerint Magyarországon a magánszférában / kiskereskedelemben egyelőre (mindkét "fél" 
nem megfelelő infrastruktúrája miatt) nem számíthatunk hirtelen felfutásra, inkább a business-to-busi-
ness - a vállalatok közötti e-business fejlődik jobban. 

Mivel lényegében az eddigiekben is csak a kiskereskedelemmel foglalkozunk, az alternatív kereskedelmi 
formák közül néhány az elektronikus kiskereskedelemmel kapcsolatos logisztikai feladatot emelünk ki. 

A vásárlók szempontjából kényelmes, de drága, a beruházók szempontjából a hagyományos csomag
küldő szolgálattal szemben viszonylag olcsó megoldás az ún. elektronikus kereskedelem, melynek külön
böző fokozatai lehetnek. A kis beruházás azt jelenti, hogy nem kell katalógusokat nyomdai úton előállíta
ni és drágán a potenciális vevőkhöz juttatni, hanem a számítógép képernyőjén lehet a kínált árukat meg
jeleníteni - a jelenlegi legfejlettebb változatban akár háromdimenziós képen is. Ezen kívül nincs szükség 
magas bérleti díj fizetésére az üzlethelyiségekért. 

A vásárló az esetek többségében a bolti árnál valamivel drágábban jut a kívánt termékhez, ezen kívül 
általában őt terheli a házhozszállítási költség is. Az előny mindenképpen az, hogy kényelmesen, a számí
tógép előtt ülve ismerkedhetnek meg az összes, a számítógépes hálón lévő ajánlattal és kiválaszthatják a 
számukra legelőnyösebbet. 

Raktárra és házhozszállításra, mint alapvető logisztikai folyamatokra, ezentúl is szükség lesz, hi
szen a vevő virtuális áruházban vásárolhat ugyan, a terméket azonban teljes valóságában meg akarja 
kapni - a számára megfelelő mennyiségben és minőségben, időben, helyen... És ezzel vissza is 
jutottunk a logisztika definíciójához. 

A kereskedelem, és az azt segítő logisztika szerepe a globalizációval egyre jobban nő, hiszen a gyorsan 
változó vevői igényeket kell egyre magasabb színvonalon kielégíteni. 





Kozma Ferenc* 
HUMÁNTŐKE 
ÉS PIACI HELYTÁLLÁS 
A '80-as évek elején végzett számításaim szerint az ország humántőke-állománya a nemzeti vagyon 

mintegy 45%-át tette ki. Igen tanulságos a vagyon többi alkotórészével való összehasonlítás: a teljes ter
mészeti kincs-vagyon (vagyis a tőkésített kitermelési járadékösszeg) a nemzeti vagyonnak mintegy 15%-át 
tette ki: ennek túlnyomó része mezőgazdasági végkimenetelű vagyon volt, valamint barnaszén-lelőhely. A 
beruházott vagyon összességében 40%-ot tett ki, ennek valamivel több mint fele volt a termelőfolyama
tokkal közvetlenül, vagy közvetve összefüggő beruházott kapacitás ("technológia"), a maradék az életmi
nőséget meghatározó állótőke (lakásalap, középületek stb.). 

Ugyancsak tanulságos a humántőke-vagyon belső arányainak számbavétele: mintegy 2/3-át, azaz: az 
egész nemzeti vagyon több mint 3/10-ét! tette ki az a "beruházott állótőke", amely a szakképzett, aktív 
lakosok munkavégző képességében öltött testet (szakképzettnek fogom fel azokat, akiknek minimum 
szakmunkási tudásuk van). 15%-nyi humántőke testesült meg azon emberek munkaképességében, akik 
legfeljebb valamilyen betanított munkát végeztek. További - elnagyolt - becsléseim szerint a nemzeti va
gyon mintegy 7-8%-ára tehető az a humántőke, amely kifejezetten kreatív agyakba lett beültetve - és ennél 
csak valamivel kisebb, mintegy 5-6% az, amely ugyan befektetésre került, de lényegében használhatatlan 
emberek jöttek ki a "beruházási" folyamatból. 

Ez a megoszlás több szempontból is érdekes. Egyfelől feltűnő a "természet"-faktor alacsony volta, 
valamint ezen belül két olyan tényező túlsúlya, amely a világpiac értékítélete szerint alig ér valamit: a 
mezőgazdaságot agrárolló sújtja, a barnaszén pedig, mint energiaforrás olyannyira megdrágítja a terme
lést - és olyan mértékben szennyezi a környezetet, hogy az veszélyezteti az áruk világpiaci versenyképes
ségét. Másfelől a nemzeti vagyon csaknem felét kitevő humántőkével szemben egy, valamivel több, mint 
1/5-nyi értékű technológia, és valamivel kevesebb, mint 1/5-nyi értékű, életminőséget meghatározó álló-
eszközvagyon áll. Ez azt jelenti, hogy az aktív lakosság általában is gyengén van termelőeszközökkel 
felszerelve, s ha számításba vesszük, hogy az állóalapok elég nagy hányadát veszik igénybe a nagy fajlagos 
beruházás-igényű, de kis hozzáadott értéket létrehozó ágazatok (bányászat, építőanyag-ipar stb.). Könnyen 
elképzelhető, milyen szegényesen ellátottak az igazán szofisztikát területek, pl.: a gépipar, elektronika, 
gyógyszeripar, a tudományos kutatás, stb. 

Végül, ha az említett becslés tükrözi a valóságot (márpedig nagyságrendileg valószínűleg tükrözi), 
feltűnő, hogy a kifejezetten kreatív humántőke értéke nagyjából a fele a teljes, közvetlenül termelő jelle
gű állótőke értékének - ugyanakkor a lakosság sikertelen képzésére fordított teljesen haszontalan "beru
házás" több, mint az egész magyar bányászat természetfaktor-értéke. 

Ez a termelési tényező-garnitúra - a gazdaság sajátos "ujjlenyomata" - kell, hogy mindenféle gazdaság
politika alapjául szolgáljon. Mivel az állótőke-ellátottság mértékének növelése beleütközik a gazdaság 
viszonylag alacsony felhalmozó-képességébe, a természeti erőforrás-ellátottság sovány volta pedig egy
szerű természetföldrajzi adottság - a gazdaságpolitika egyetlen, viszonylag szabad játéktere a humán
tőke célirányos működtetése és folyamatos fejlesztése. 

* * * 
Érdemesnek látszik ezt a termelési tényező-garnitúrát még egy szempontból végiggondolni. A humán

tőkének technikai és jóléti felszereltségéhez való viszonyát erősen befolyásolja, egy történelmi adottság, 

* a közgazdaságtudományok doktora, egyetemi tanár, Budapesti Közgazdaságtudományi 
és Államigazgatási Egyetem 



ha úgy tetszik: tradíció. Közismert, hogy azokban az országokban, amelyekben a feudalizmus viszonylag 
korán megdőlt, vagy "felszívódott", anyagi értelemben szegényes körülmények között is olyan lakosság 
alakult ki, amely szorgalmas volt, tiszta, pontos, tudott kalkulálni, nagy volt a megtakarító képessége 
(Max Weber ezt a jelenséget "protestáns erkölcsiségként" határozta meg). 

Ez a népesség alkalmasnak bizonyult arra, hogy kedvező belső és/vagy külső körülmények kialakulása 
esetén gyors ütemben felszámolja maga körül az anyagi értelemben vett elmaradottságot is. Szívesen 
nevezem ezt a jelenséget "látens fejlettségnek", mivel: 

(a) valószínű, hogy a protestantizmus nem elsődleges okként játszik szerepet, hanem a polgárosodás 
kísérőjelenségeként; 

(b) más történelmi környezetben is jelentkezik ugyanez, nemcsak a protestáns társadalmakban: pl. az 
íreknél, az osztrákoknál - és mindennél tisztább formában a távol-keleti társadalmakban. 

A fent vázolt termelési tényező-szerkezet azt sugallja, hogy valamilyen mértékben ez a "látens fejlett
ség" a magyar társadalomban is jelen van. Erre utal a magasan képzettek nagy aránya, a kreativitás vi
szonylag magas foka, a gazdaság közepes hatékonysági teljesítménye közepesnél lényegesen gyengébb 
technikai felszereltség közepette - és még egyéb, a számításokból ki sem olvasható körülmény. Igaz, 
vannak ellenkező irányú jelek is: pl.: a "használhatatlan" munkaerőbe befektetett ("elpocsékolt") humán 
beruházás jelentős aránya, valamint - talán legfontosabbként - az a jelenség, miszerint a lakosság zöme a 
legkisebb életminőség-romlásra, vagy akár a javulás lendületének megtörésére hajlamos teljesítmény
visszatartással, a spekulációs és fekete szektorba való átvonulással és - legrosszabb esetben - lumpe-
nizálódással reagálni. Ez nem "skandináv", vagy "koreai" tulajdonság a magyar társadalomban, hanem 
"balkáni" sajátosság. 

Valószínű, hogy a társadalom különböző szegmenseibe (rétegek, szakmák, vidékek stb.) ez a két, 
egymás mellett - és egymás ellenében - létező jelenség különböző összetételben van jelen és dinamikájuk 
is különbözik egymástól: a konkrét viszonyok feltérképezése igen komoly támpontokat adhat a gazdaság
fejlesztési stratégiához - többek között az ágazatok, szakmák, vidékek szelektív fejlesztésének jövőké
péhez. 

* * * 
Az írás legelején említett számítás idestova húsz évvel ezelőtt készült. Megismételni nem lehet, mivel 

nincs valamennyire is összehasonlítható számításokra alkalmas adatbázis. Ezért csak az észlelhető ten
denciák alapján következtethetünk a két évtized alatt bekövetkezett változásokra. 

A "természet"-tényező minden bizonnyal jóval kevesebb értéket képvisel ma, mint húsz évvel ezelőtt. 
A gazdaság egy olyan világpiaci rendszerbe került át, amelyben erős agrárolló érvényesül: élelmiszerter
melési teljesítményeinket akkor sem értékelné nagyra ez a piac, ha azok közben le nem csökkentek volna 
a '80-as évekbeli töredékére. Ez azt jelenti, hogy a mezőgazdasági kitermelési járadék gyakorlatilag meg
semmisült, vagy ha nem, akkor az importőrök élvezik azt. 

A barnaszén-alapú energiatermelés a '80-as években sem volt járadékhozó tevékenység, de a feldolgo
zott termékek kedvező KGST-árai folytán nem termelt veszteséget: ma igen, s ezért gyors sorvadásnak is 
indult. Szénhidrogén-készleteink mennyiségileg fogyóban vannak. A tengerentúli bauxit versenye követ
keztében, valamint a hazai energia drágasága miatt alumínium-készleteink járadéktermelő potenciálja is 
gyakorlatilag a nullára zsugorodott, vagy legalábbis igen közel került ahhoz. 

E járadékok tőkésített értéke tehát abszolút mértékkel mérve minden valószínűség szerint kisebb, 
mint 1980 táján: csak az a kérdés, hogy ez a zsugorodás gyorsabb volt-e a nemzeti vagyon többi tényező
jénél, avagy nem - eszerint csökkent, vagy nőtt az aránya a húsz évvel ezelőtt mért 15%-hoz képest. Azt 
hiszem, nem rugaszkodom el a valóságtól, ha megkockáztatom, hogy valamelyest csökkent. 

Állótőke-vagyonunk tekintetében többszörösen ellentmondó folyamatok mentek végbe az elmúlt 20, 
de leginkább az elmúlt 10 évben. Egyrészt az az ország méreteihez képest hatalmas termelőkapacitás, 
amely felett a rendszerváltás időszakában rendelkeztünk, rendkívül erősen leértékelődött: egyfelől a fej
lesztés, felújítás hiánya, azaz az elöregedés miatt. Másrészt azért, mert az a termelőképesség, amelyet ez a 
kapacitás nyújtani tudott, önmagában is leértékelődött: szerkezete, színvonala, milyensége egy olyan 
társadalomépítési paradigmát tükrözött, amely "sejtidegen" a magántulajdonon alapuló piacgazdaságtól: 
következésképpen, ha vadonatúj és jól karbantartott lett volna, akkor is súlyos értékveszteséget szenve
dett volna el - már csak rendszer-összefüggései miatt is. Az értékvesztés már az olajárrobbanásokat 
követő években megkezdődött, majd a KGST felbomlásával, valamint az áru- és tőkepiacok liberalizá
lásával tetőződött be. Annak, hogy a külföldi befektetők ezeket a kapacitásokat "fillérekért" szerezhették 
meg, az egyik tényezője kétségkívül a nívótlan értékesítési koncepció, szervezet és "hozzáállás" volt. A 



másik a kiszolgáltatottság - mindenekelőtt az adósrabszolgaságnak köszönhetően, de, megérzésem sze
rint ezeknek a termelési rendszereknek a totális értékvesztésében a modern piaci feltételekkel való sú
lyos inkompatibilitása játszotta a fő szerepet. 

Az egyidejűleg felhalmozódott hazai termelővagyon kevés, szétaprózott - és ugyancsak nívótlan, ha a 
centrum piaci követelményeit tekintjük mércének. Marad tehát a külföldi befektetések által ideplántált 
technológia értéke: nos, ez általában nem alacsony, csakhogy nagy részét nem lehet a hazai nemzeti 
vagyon részeként számba venni. 

Mivel jövedelmeit nem a "telephely-gazdaság" élvezi: a haszon jelentős része repatriálódik, a hazai 
munkavállalóknak kifizetett bér - járulékaival együtt is - a jövedelmeknek csak kis hányadát teszi ki, a 
befektetési kedvezmények miatt az állam felé való jövedelemtranszfer sem számottevő - ehhez hozzáve
endő az is, hogy az ilyen létesítmények oroszlánrészének a fajlagos hozzáadott értéktermelése sem ma
gas. A külföldi kézben lévő termelőkapacitások lényegében nem a magyar nemzeti vagyon részei, ha
nem a "donor"gazdaság nemzeti vagyonának Magyarországon működtetett szegmensei. Az egész meg
fontolás együtt arra enged következtetni, hogy beruházott vagyonunk abszolút értéke jelentősen össze
zsugorodott, biztosra vehetően nagyobb mértékben, mint a nemzeti vagyon egésze, vagyis részaránya 
jelentősen csökkenhetett. 

A humántőke sem vészelte át veszteségek nélkül az elmúlt két évtizedet. Egyfelől az aktív népesség 
mintegy 1/10-e elszenvedte a munkanélküliség rombolásait, ami a szakmai tudás és a munkamorál degra-
dációjával jár, különösen a tartósan munkanélküliek körében. Másfelől a hirtelen - és a kiépült műszaki
gazdasági kultúrához képest idegen - szerkezetváltások tömegeknek nemcsak a szakmai "rutin"-tudását, 
de teljes szakmai alapműveltségét is amortizálták. Az újonnan létesülő munkahelyek szakképzettség-igé
nye erősen eltolódott a kreatív mérnök - sokoldalúan képzett szakmunkás jellegtől a puszta végrehajtó 
értelmiségi - betanított munkás szint irányába: ez még a "fehérgalléros" állások tekintetében is kimutatha
tó tendencia, a TNC-k által létesített kapacitások esetében pedig szembeötlő. Ha ehhez hozzászámítjuk 
azt a néhány százezres tömeget, amelynek zöme igényes munkahelyekről kiszorulva szakmailag igényte
lenebb kényszer-kisvállalkozások kereteiben próbálja megkeresni a kenyerét, bizton állítható, hogy Ma
gyarországon a munkaalkalmak dekvalifikációs irányzata uralkodott el. Végül: igen jelentős a minő
ségi munkaerő elszívása külföldre: nemcsak a kreatív diplomásoké, de a jól képzett fizikai dolgozóké is. 

Vagyis az abszolút értékek valószínűleg itt is zsugorodást mutatnak. Ennek mértéke azonban jóval 
kisebb lehet, mint a fizikai vagyoné: részaránya tehát valószínűleg jelentősen megnőtt, és, ha az ország 
ki tudja kerülni az oktatási rendszer degradálódását, amit a pénztelenségen és a technikai feltételek 
szegényességén kívül a közép- és felsőoktatás tömegjellegének minden megalapozottságot nélkülöző 
erőltetése is elősegíthet! 

Ha a '80-as években megállapítható volt, hogy a magyar nemzetgazdaság belső- és világpiaci helytállá
sának legfontosabb feltétele a humántőke színvonal-védelme és -fejlesztése, - akkor ez a mai helyzetben 
többszörösen igaz. 

* * * 
Hacsak nem egy adott áru költség- és árviszonyainak a konkurensekkel való összehasonlításáról van 

szó, nem szeretem a "versenyképesség" kifejezés használatát: ugyanolyan, a félműveltség által lekopta
tott fogalomnak tartom, mint - mondjuk - a "globalizációt", vagy a "demokráciát". Ám a kiüresedett frázis 
mögött "véres valóság" áll, tudniillik a hazai gazdaság helytállóképessége egyfelől a különböző megráz
kódtatásokkal szemben, másfelől a velünk egy piaci pályán szereplő konkurensekkel szemben: és ebben 
a sokoldalú küzdelemben csak az egyik tét az egyes áruk rentabilitása. A kérdést szívesebben teszem fel 
úgy, hogy "mi erősítheti a magyar gazdaság ellenállóképességét a csapásokkal szemben és helytállóképes
ségét a nemzetközi piac körülményei között". Ez utóbbihoz sietve teszem hozzá, hogy a nemzetközi 
piaccal szemben nemcsak az export területén kell helytállni, hanem a magyar belső piacon is. 

Az eddig leírtakkal azt igyekeztem bizonyítani, hogy az egyetlen világpiaci ütőkártya a kezünkben a 
lakosság tehetsége és szorgalma - mégpedig igen szerény felszereltségi és életminőségi színvonal mellett. 

Vagyis a legfőbb magyar erőforrás - a meglévő és kifejleszthető látens fejlettség. Minden olyan politi
kai-gazdaságpolitikai lépés, amely akár közvetlenül, akár rendszeres kihatásain keresztül hozzájárul a 
humántőke értékeinek megőrzéséhez és további erősítéséhez - növeli e helytállás esélyeit. Ezzel szemben 
minden olyan politika, amely akár közvetlenül, rövid távon, akár közvetetten és hosszú távon utat enged 
a humán tőke leépülési tendenciáinak, vagy maga is rombolja azt - olyan kárt okoz az országnak, amely 
egy szőnyegbombázásnál is pusztítóbb hatású. Hogy elkerüljem a félreértéseket, sietek leszögezni, hogy 
nem valamiféle "Mikulás bácsi"-politikára gondolok, azaz: életminőség-gondozás, amely nem jár együtt 
munkalehetőségek és tehetség kibontakozási lehetőségek biztosításával, valamint a mindenkitől kitelő 



62 
teljesítmény konzekvens megkövetelésével, nem a modern, fejlett társadalmat építi, hanem az antik 
proletariátust reprodukálja: lumpenizál - akárcsak a nyomor. A látens fejlettség előnyeinek felszínre 
hozatala és elkopásának megakadályozása tehát nem egyszerű családi pótlék, vagy nyugdíj-kiegészítés 
probléma, hanem a politika - és különösképpen a gazdaságpolitika - egyik, valószínűleg a legfontosabb 
vetülete. A gazdaságpolitika egészének kell a humántőke értékeit bővítetten reprodukálni, valamint oko
san gyümölcsöztetni egyfelől a lakossági jólét és a nemzetgazdasági felhalmozás, másfelől pedig a külpi
aci helytállás öregbítése érdekében. Ez a politika nem feladatok egymásmellettisége, hanem komplex 
szemléleti alapelv, amely a feladatokon átnyúlva problémarendszereket igyekszik sikeresen megoldani. 

* * * 
Ez annál is fontosabb, mivel, ha végiggondoljuk helyzetünket, világossá válik, hogy ez az a terület, ahol 

a magyar gazdaságpolitikának még érdemi mozgástere maradt. Itt sem teljes a mozgásszabadsága: a ma
gyar lakosság életkörülményeit alakító, fontos tényezők csaknem valamennyi pontján az országba benyo
mult transznacionális tőkének jelentős döntési-alakítási lehetősége van: az élelmiszeripar és a nagy áru
házláncok kézbetartásától a bankokig, biztosításügyig, meg a közműhálózatig bezárólag. Beleszólhat, de 
messzemenően nem determinálja úgy, ahogyan például.: a külkereskedelmi mérleget vagy az ipar szerke
zetét. Amúgy is, ebben a helyzetben a magyar gazdaságstratégiának egyetlen lehetősége a nemzeti érde
kek érvényesítésére az, ha megkeresi a lehetséges kompromisszumokat a környező világgal: a regionális 
integrációval (EU) és a magyar gazdasági szövetbe mélyen beékelődött transznacionális tőkével. Olyan 
lehetőséget kell kínálni a partnereknek, amely az ő érdekeik érvényesítésével egyidejűleg (ezen érdekér
vényesítés "sodrásában") érvényre juttatja azt is, ami a magyar gazdaságnak jó. 

A centrum - ami a mi kis világunkban az EU-t és a magyar gazdaságba szerepet játszó TNC-ket jelenti -
minden gyengébb partnerével egy sor forgatókönyv alapján építheti ki kapcsolatait. Lehet, hogy a partner 
számára nem több "veszélyeshulladék-lerakóhelynél", és/vagy értékesítési piacnál, vagy kedvező termé
szeti feltételeket szuper-olcsó munkaerővel kihasználó lehetőségnél. Ezek a leginkább "gyarmati" típusú
forgatókönyvek. Az Isten óvja azt a nemzetgazdaságot, amely a centrum szemében nem tud ennél értéke
sebb partnerré válni. 

A második fokozat az olyan feldolgozóipari munkák elvégeztetése a partnerrel, amelyek elég igényte
lenek ahhoz, hogy a centrum munkaerejével azokat elvégeztetni tömény ráfizetés volna. Ezek a munkák 
vagy igénytelen beszállítói bérmunkák (legalábbis jellegükben), vagy mechanikus, szakképzettség nélküli 
tevékenységet követelő szerelések. A kitelepítés hajtóereje itt a munkára fogható, viszonylag precízen 
működtethető, igen alacsony bérű munkaerő. Ezt a donor felszereli relatíve modern berendezésekkel és 
használja, anélkül, hogy érdekében állna fokozatosan növelni a kihelyezett tevékenység szofisztikáltságát. 
Az Isten óvja azt az európai kultúrájú, művelt országot, amely sorsának, vagy gazdaságpolitikai elitjének 
hibájából ennél magasabb szintre nem tud felkapaszkodni a TNC-k értékítéletében. 

A harmadik forgatókönyv azt a munkamegosztást foglalja magában, amelynek keretében a donor ugyan 
igényes munkafolyamatokat telepít a recipiens országba, de azok az életgörbéjük zenitjén túljutott termé
keket és technológiákat testesítik meg és fenntartásuk még mindig azon ráción alapszik, hogy a maradék 
piacokat érdemes ellátni olcsón, mert olcsó a (szakképzett) munkaerő. Ez viszonylag tisztes megélhetést 
biztosít mind a foglalkoztatottak számára, mind az erre specializálódott nemzetgazdaság számára. Mégis 
az Isten óvja meg azokat az országokat az ilyen szerepkényszer (netán a Sors, vagy a komprádorok által 
reá kényszerített) vállalásától, amelyek nemzeti vagyonuk 1/3-át a szakképzett, majdnem 1/10-ét a kifeje
zetten kreatív munkaerőbe fektetett humán-beruházás teszi ki! Ez utóbbi szerep - ha nem is degradál, 
mint az előzőek, de befagyasztja a fejlettségi- és életviszonyokat a centrum és a Kapcsolt Gazdaság között: 
amennyiben ez utóbbiban a látens fejlettségben rejlő tartalékok volnának, kifejezetten akadályozza ezek 
felszabadulását. 

Mégis, ennek ellenére az olyan "halmozottan hátrányos helyzetű" nemzetgazdaságok, mint amilyen a 
magyar is, nehezen tudják elkerülni, hogy világgazdasági illeszkedésükben jelentős szerepet ne kapjanak 
az eddig felsorolt forgatókönyvek. Ezért szükséges minden erővel megóvni és javítani az ország intellek
tuális színvonalát: mással ugyanis, mint ezzel nem lehet a partnereknek a színvonalasabb együttműködé
si lehetőségek reményét felcsillantani. Ezek egyszerűbbike a dinamikusabb termékek létrehozásában magas 
szintű K+F és termelő tevékenységgel résztvevő bedolgozó szerepkör. Ez "ezer apró" kreativitást követel 
és honorál, az alapvető értéke azonban mégis elsősorban a megbízható kivitelező munka, amely viszont 
magas szakképzettséget kíván. 

Mindkettőt a piac (=a TNC!) már nem "gyarmati" szintű elevenmunka jövedelemmel és hazai felhal
mozási lehetőséggel honorálja. Európában az ilyen típusú partnerségre jó példa Ausztria, Norvégia, újab
ban Észak-Spanyolország is és Írország is. Ezt a fokozatot hivatása magaslatán álló hazai politika feltété-



lezése esetén - mintegy emberöltőnyi távolság választja csak el a Centrumba való teljes beintegrálódástól, 
ami azt jelenti, hogy az adott nemzetgazdaság a maga által befogott területeken ott halad a domináns 
gazdasággal együtt a fejlődést meghatározó első vonalban. 

• * * 

Az ebben az irányban ható politikának a következő alapelvekhez tanácsos tartania magát, különösen a 
magyar viszonyok között: 

• A munkanélküliséget vissza kell szorítani. Tartalmatlan dogma az, hogy a létbizonytalanság neveli 
az embereket a munkára való magas szocializáltság elsajátítására. A tétlenség lumpenizál, kirekeszt a 
társadalomból, reményvesztetté tesz, a következő nemzedéket pedig behozhatatlan hátrányba taszítja. 
Erre vonatkozóan Magyarországon félreérthetetlen szituációknak és folyamatoknak vagyunk tanúi. Ha 
nem biztosítunk tisztes munkalehetőséget az embereknek - egy emberöltőn belül már visszakanyarodás-
ra sem módot adó degradációs utat teszünk meg a Harmadik Világ irányába; 

• Mivel egyénileg megvásárolható magas életminőséget a nagy tömegeknek nem tudunk az eleven 
munka magas árán keresztül biztosítani, fenn kell tartani, fejleszteni és mélyíteni kell az ún. "szociális 
hálót", ami nem az elesetteken segítő állami karitatív intézmények összessége, hanem a nemzetgazdasági 
célok - mindenekelőtt a humántőke védelme és bővített újratermelése - érdekében újraelosztott nemzeti 
jövedelem felhasználási formája. Feladata biztosítani a lakosság jó egészségi állapotát, az előrevivő nívójú 
oktatást, az idős lakosság eltartását; 

• Az általános- és szakképzést a gazdaság reális szükségleteinek kielégítéséhez kell méretezni, volu
menében és fokozataiban egyaránt. Értelmetlen volna háromszor annyi diplomást kiképezni, mint amennyit 
a gazdaság érdemében fel tud szívni, s a hatalmas tömeget silány tömegoktatással félértékű szakemberek
ké "nyomorítani" akkor, amikor az ország optimális jövőbeni szerepköre kifejezetten megkövetelné a 
diplomások és a szakmunkások mély, minőségi képzésének bővítését; 

• Nagy állami, pénzügyi részvétellel kell újjáépíteni - természetesen modernizálva és átstrukturálva -
azt a kutatási-fejlesztési kapacitást, amelyet az elmúlt évtized szétmállasztott: ez még az egyetemi és aka
démiai bázisokra is vonatkozik, de különösen igaz a volt, "minisztériumi" fejlesztő központokra, valamint 
a vállalati kutatásra. A TNC-kel kötendő kompromisszum egyik sarkalatos pontjának volna célszerű kitűz
ni annak megkövetelését, hogy a betelepülő TNC Magyarországon kutató-fejlesztő tevékenységet folytas
son. 

A felsorolást még hosszan lenne folytatható - nem teszem. Néhány példát akartam csak hozni arra 
nézve, milyen gazdaságpolitika növelhetné a magyar gazdaság helytállásának és fokozatos felemelkedésé
nek esélyeit a nemzetközi piac mai és XXI. századbeli körülményei közepette. 





Papanek Gábor* 
KORRUPCIÓ 
ÉS VERSENYKÉPESSÉG 
Az elmúlt évtizedben a magyar gazdaság egyes szektorai - különösen az ipar és a gazdasági szolgáltatá

sok - erőteljesen korszerűsödtek. A GKI Gazdaságkutató Rt. felmérései1 azt mutatták ki, hogy ebben a 
körben széleskörű volt a termékpaletta korszerűsítése. Sok vállalatunk fejlesztett ki, kezdett el termelni 
és értékesíteni nemzetközi összehasonlításban is új termékeket; ennél is gyakrabban került sor a korábbi, 
elavult termelés felszámolására, a kínálat és a gyártási technológiák megújítására. Jelentősen javult a 
vállalati management, kiemelten a piaci munka színvonala. Az erősödő versenyképesség vitathatatlan 
bizonyítéka a magyar export, s kiemelten az EU-ba irányuló kivitel korábban elképzelhetetlen, hosszabb 
időszakon át 20-30%-os éves átlagos bővülése is. Ugyanilyen "jó hír" a kedvező exportszerkezet, a gépipa
ri, s ezen belül az elektronikai kivitel magas aránya. A felmérések tanúsága szerint azonban a termelőszfé
ra számos szegmensében ma is súlyos versenyképességi gondok mutatkoznak. 

1. táblázat 

A versenyképesség fő tényezői terén adott színvonalat elért cégek 
részaránya (%) 

EU piacokon | f f i f f i 0 A ^ 9 H V e r s e n y k é p t e l e n ! ^ ^ 
^ i ^ ; versenyképes tehető* L 

Termékek, 
szolgáltatások 44 30 26 100 

Értékesítési árak 51 28 21 100 
Értékesítési 
hálózat 18 42 40 100 

Marketing 11 33 56 100 

*Ha ehhez „szerény" - a következő években megszerezhető - források is elégségesek 

Forrás: GKI Rt. 2000 őszi felmérése 

* GKI Gazdaságkutató Rt. ügyvezető igazgató, egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo
mányi Egyetem 

1A GKI Gazdaságkutató Rt.-ben a jelenleg évente két ízben készülő hosszabbtávú „tesztek" céljaira 
véletlenszerűen választjuk ki a több mint 20 főt foglalkoztató, működő jogi személyiségű vállalkozók 
közül a 8000 megkérdezettet. A szokásos válaszadási arány 10% körüli, a válaszolók reprezentativitá
sa is mindenkor megfelelő. A felmérési eredményeket lásd az [Ahogy...] kiadványsorozatban. 
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1. A problémáknak fontos oka, hogy az elmúlt évek során a magyar gazdaság korszerűsödése jórészt 

a tőkeimporttal párosult technológia-transzfer eredménye volt, s a különböző vállalatcsoportok fejlett
ségében jelentős eltéréseket hozott létre. Erre a fenti táblázat átlag-értékei mögötti jelentős szóródás is 
utal. Bár igen kedvező, hogy a külföldi tulajdonú cégek között ("szigetein") ma már csupán a termékek 
2%-a és az értékesítési csatornák 14%-a versenyképtelen, nem hagyható figyelmen kívül, hogy ugyanezen 
arány a (még) állami tulajdonban maradt cégek körében 43 illetve, 48%, s a belföldi magántulajdonúak-
nál is 25, illetve 43%. A vázolt, a gazdaság kettészakadásának a veszélyeire utaló jelzéseknél is nyugtalaní
tóbb, hogy nem egy, a versenyképességi gondjainkat fokozó tényező terén aligha várhatunk gyors javu
lást csupán a termelés korszerűsítésétől. Ezen tényezők egyike a kiterjedt "üzleti" korrupció is. 

2. Korosztályom hazai közgazdászai Hankiss E. "tükréből"2 ismerték meg a korrupcióval kapcsolatos 
kutatások számos fontos eredményét. Az egyszerűség kedvéért3 kiindulásként ebből a műből idézem 
tehát (egyetértve velük) a következőket: 

• Korrupt az a személy, aki - közvetlen vagy közvetett közérdekből - megszegi a közösségi együttélés 
egy vagy több olyan szabályát, amelynek érvényesítéséért ő a felelős.4 

• A korrupció a társadalom igen régi problémája. Miként ezt a szerzők gyakran hangsúlyozzák, 
a megvesztegetést már a Biblia is szükségesnek látta tiltani.5 

• Ahol a korrupció széleskörű, ott a tehetetlenség, a hatékonyság és az ésszerűség hiánya 
megbéklyózza a döntéshozatalt és a végrehajtás folyamatát.6 "A korrupció... hosszú távon a 
lehető legnagyobb kárt azzal okozza, hogy a politikai.... intézményrendszer kialakulását lassítja, 
hátráltatja, vagy egyenesen megakadályozza, s ezzel lefékezi, visszaveti az ország gazdasági 
és társadalmi fejlődését" [Hankiss, 129-130. oldal]. 

• A korrupció "... szabályos csapdaszituáció"7; az egyes ember se a korrupció révén, 
se ennek elkerülésével nem tud segíteni helyzetén. 

A gazdasági nézőpontú vizsgálódás számos témakörben szolgáltathat azonban a fenti - lényegében 
szociológiai megközelítésű - megállapításokat kiegészítő/módosító információkat. 

3. A tárgykörben végzett egyes korábbi szociológiai indíttatású vizsgálatok - számos további szerzőre 
hivatkozva - hivatalnoki, üzleti és politikai korrupciót különböztettek meg. Hivatalnoki korrupcióról 
beszéltek, ha valamely közalkalmazott a hivatalos ügyek "kedvező" elintézése érdekében "ajándékokat", 
"kenőpénzt" stb. kér vagy fogad el. Üzleti korrupciónak nevezték, ha vállalkozók vesztegetik meg a hiva
talnokokat (vagy a politikai hatalmat). Politikai korrupciónak pedig azt tekintették, ha a politikusok 
veszik meg a lakosság egyes csoportjait (ezek szavazatait, lojalitását)8 

2 [Hankiss] 
* "Nagyvonalúságomért" szintén Hankiss E. gondolataiban keresek mentséget. Ő ugyanis ..." azt is 

nyomatékosította, hogy a korrupció ügyében csak akkor érdemel figyelmet szavunk, ha a magyaror
szági korrupcióról van érdemi mondanivalónk. Nem érdemes a korrupció elméleti irodalmával bab
rálni... " [Gombár, 47.oldal]. A téma iránt mégis érdeklődők például [A korrupció...] c. műben találhat
nak eligazítást. 

4 [Lasswell] 
5 Talán a legrégebbi állásfoglalás? "Megvesztegető ajándékot ne fogadj el, mert az ajándék vakká 

teszi azokat, akik látnak és elferdíti azok ügyét, akiknek igazuk van". (Kivonulás, 23.8.) Több további 
helyet is idéz [Terták]. 

6 [Myrdal] 
7 "A társadalmi csapda olyan hibás, a társadalom ellenőrzése alól már kicsúszott automatizmus, 

amely egy adott társadalmi dilemma rossz, szűken önérdekű megoldása következtében alakult ki, s 
amely a döntéshozók szándékával ellentétes eredményre vezet: ahelyett, hogy a megszerezni kívánt 
javakhoz hozzájuttatná őket, megfosztja őket e javaktól, vagy legalábbis megnehezíti számukra e ja
vak megszerzését". [Hankiss, 11-12 oldal]. 

8 [Hankiss, 893-86. oldal]. A [World, 20001b] tanulmány Közép-Kelet-Európában az adminisztra
tív korrupciót és az állami hatalommal váló visszaélést különbözteti meg. Az első esetben a meg
vesztegetett köztisztviselő a megvesztegető érdekeinek megfelelő "rugalmassággal" kezeli az előíráso
kat; az utóbbi esetben viszont a korrupt politikus már a szabályozást is "ügyfelei" kívánsága szerint 
alakítja ki. 



Kutatásom tapasztalatai szerint azonban a mai magyar gazdaságban a korrupciónak a jelzettnél vál
tozatosabb típusai alakultak ki. A gazdaság tipikus "szereplői" (az egyén, a vállalat és az állam) egyaránt 
lehetnek ugyanis akár a korrupció "aktív" (a sápot adó), akár "passzív" (a sápot elfogadó) résztvevői, s így 
a korrupció kilenc esetét különböztethetjük meg. 

• Az egyének sem csak "hivatalnokokat" (állami és önkormányzati ügyintézőket, rendőröket, 
orvosokat) vesztegethetnek meg. A vállalati illetékesek lefizetésének lehetőségeit a 
hiánygazdaság időszakában az áruk megszerzését segítő kenőpénzrendszer, vagy az 
óraleolvasónak az alacsony (gáz-, villany- stb.) száma érdekében napjainkban elterjedten adott 
jatt példázhatják. Az egyének lefizetésének klasszikus oka lehet a hamistanúzás. 

• A vállalati illetékesek által korrumpáltak köre is messze meghaladja a közalkalmazottak körét. 
Sokszor fizetnek le például egyéneket a közterhek (elsősorban a társadalombiztosítási 
járulék-fizetés) elkerülésére módot adó "fekete" munkavégzés céljából, vagy a cég termékeinek, 
szolgáltatásainak túlzó dicsérete érdekében. Ennél sokkal károsabbak a vállalati képviselőknek 
például hitelért, hamis számlákért, a konkurens cég szellemi tulajdonának megszerzéséért stb. 
nyújtott juttatások. 

• A gyakorlat ismeretében különösen szűk körűnek ítélhető a politikai korrupciót az egyének 
(választók) lefizetésére korlátozó fenti koncepció. A korrupció e típusa valószínűleg egyes 
(nagy-) vállalati vezetők "megvesztegetésével" (pl. kinevezésével, utaztatásával, előnyös 
privatizációs lehetőségek kialakításával, megrendelés, hitel, szubvenció juttatásával), illetve a 
különböző kormányzati funkcióban levő közalkalmazottak összefonódásával, összejátszásával 
okozza ugyanis a legnagyobb károkat. 

A korrupciós esetek természetesen a most vázoltaktól eltérő módon, így a megvesztegetés révén el
nyerni kívánt jogsértések típusai szerint is csoportosíthatók.9 S figyelemre méltó, hogy az elmúlt évtized
ben e korrupció-típusok hazai elterjedtsége is igen jelentősen változott. Korábban, mint jeleztem, a csú
szópénz, a "szocialista" összeköttetések ápolása legtöbbször valamely hiánycikkek megszerzésének célja
it szolgálta, e gyakorlat azonban a hiánygazdaság eltűnésével napjainkra visszaszorult. Egyre nagyobb 
gondot okoznak viszont a megrendelésekért, a vevőkért indított tisztességtelen verseny korrupcióval 
párosuló visszaélései. Változtak a politikai korrupció motívumai is. A Kádár-korszakban e téren a "Gazda
godj, de ne politizálj!" jelszó volt az irányadó. "1994-től viszont a fontos törvények adásvétele, vagy ami 
ezzel egyenértékű, a törvények obstruálásának áruba bocsátása vált általánossá".10 

4. De a gazdasági vizsgálatok a korrupció társadalmi kárait is jóval nagyobbaknak mutatják, mint a 
szociológiai kutatások. Az utóbbiak szerint "... a megkérdezett vezetők úgy ítélik meg, hogy a korrupció 
céljaira használt összeg évente átlagosan közel 60 milliárd forintot tesz ki"11 , s e cselekmények olykor 
pozitív hatásúak is lehetnek a gazdasági életre (i.m. 208. oldal). A makrogazdasági vizsgálatok azonban -
inkább a megvesztegetés révén hibássá tett döntések káraival, mint a korrupciós összegekkel kalkulálva -
szigorúbb megállapításokra jutnak, a bajt a nemzetgazdaság egészének a fejlődését visszafogó méretűnek 
ítélik. így rámutatnak arra, hogy a Transparency International (TI) korrupciós érzet (CPI) indexei igen 
erősen korrelálnak a vizsgált országokban előállított GDP/fő/év mutatókkal. 

Az 1. sz. ábrán is bemutatott regressziós összefüggés tehát arra mutat, hogy a fejlett országokban a 
korrupció ma is12 "szükségszerűen" kicsi, a fejlődő gazdaságokban viszont a korrupció visszaszorítása 
esetén a gazdasági növekedés gyorsulása valószínűsíthető. 

<J [Terták] például a privatizáció során, a közbeszerzés keretében, a jövedéki termékek körében, a 
barter-üzleteknél, a gazdasági regiszterek vezetésekor és a társadalombiztosításban jelentkező korrup
ciót különbözteti meg. A említett cikket tartalmazó kötet további típusokra is kitér. A korrupciós közvé
lemény-kutatások, miként ezt [Vásárhelyi] bemutatja, lazábban fogalmazott, de még szélesebb körű 
csoportosítást használnak stb. 

10 [Lengyel, 121. oldal] 
11 [Vásárhelyi, 162. és 208. oldal] 
12 Korábban hasonló következtetésre jutott [Mauro]. 



A számítások során egyrészt a Tl-nek 90 országra rendelkezésre álló korrupciós érzet indexeit, más
részt a GDP színvonaláról rendelkezésemre álló utolsó Világbank adatokat használtam fel. A hivatalos 
valutaárfolyamokkal számolt GDP és a korrupciós indexek közti korreláció szintén meglepően szorosnak 
(0,83-nak) bizonyult, a vásárlóerő paritáson számolt GDP és a korrupciós indexek közti kapcsolatot en
nél is szorosabbnak (0,87-nek) mutatkozott. Az utóbbi kapcsolat jellegét az 1. ábra szemlélteti. 

Az adatokból - a legkisebb négyzetek módszerével - regressziós egyenletet is számítottunk. Eredmé
nyünk a következő: 

y. = - 5412 + 3082 x. 

(t) = (- 5,33) (16,33) 

ahol 
x. az i-edik ország korrupciós indexe és 
y. az adott ország GDP-jének becslése. 

Az egyenlet t-statisztikáinak az értéke (igen alacsony szignifikancia-szintek mellett is) magas. A becsült 
regresszió determinációs együtthatója 0,758 (vagyis a korrupciós index a GDP adatok szórásának több 
mint 75%-át megmagyarázza). Ez - keresztmetszeti adatok esetében - igen jó illeszkedést jelez. 

1. ábra 

A vásárlóerő-paritáson számolt GDP és a korrupciós index kapcsolata 
(87 ország adata alapján*) 

40 000 -| 
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Korrupciós index 2000-re (1-10) 

*A 90 országot összegző korrupciós listáról elhagytuk Jugoszláviát, Tanzániát, és Tajvant, mivel a GDP 
adatot más forrásból kellett volna vennünk. 

Forrás:[TI, 2000], [World, 1999]. 



5. Vizsgálataink szerint az is megállapítható továbbá, hogy a jelzett összefüggések a magyar gazdaság
ban ugyancsak érvényesek. Ismeretes például, hogy a közelmúltban egyes nemzetközi dokumentumok 
különös élességgel bírálták Közép-Kelet-Európa gazdaságait a korrupció elterjedtsége miatt. Az EBRD 
1999-ben empirikus vizsgálattal igazolta, hogy a régió vállalatai egyre jelentősebb összegeket fordítanak a 
kedvezményes hitelekért, adókedvezményekért, szubvenciókért stb. juttatott kenőpénzekre. A Világbank 
már hivatkozott tanulmánya13 konkrétan is a korrupciót nevezte a régió fejlődését gátló legfonto
sabb tényezőnek. A BBC egy közelmúltbeli adása pedig kiemelten a magyar köztisztviselők és üzletem
berek megvesztegethetőségét is elmarasztalta. 

S aligha jelentenek mentséget a fentiekre a kutatás azon tapasztalatai, amelyek szerint valójában a 
fentieknél árnyaltabban kell értékelnünk régiónknak az üzleti korrupcióval kapcsolatos nehézségeit. A 
[Transparency] International már szóbahozott, csaknem száz országra kiterjedő ismétlődő felmérései 
ugyanis azt állapították meg, hogy a korrupció színvonala a régió számos országában, így Magyarországon 
is "jó közepes" értékű (lásd a 2. sz. táblázatot), országunk értékelése az elmúlt évek során még javult is. A 
Világbank hivatkozott elemzése pedig arra is rámutat, hogy külföldi kézbe került, de magyarországi szék
helyű cégeink éppen olyan arányban korruptak, mint a hazai tulajdonú cégek, s a korrupció a külföldi 
anyavállalatok magyarországi leányvállalatainak a körében is gyakori. A "sereghajtóknak" kijáró megfogal
mazások tehát a magyar gazdaság tekintetében mindenképp túlzottak - de aligha ítélhetők alaptalanok
nak, figyelmen kívül hagyhatóknak. 

2. táblázat 

A Transparency International korrupciós indexei* 

Ország 
Index 

CPI2000 
rangsor 

BPI 
index 

Finnország 10,0 1 
Svédország 9,4 3 8,3 í 
USA 7,8 14 6,2 9 
Ausztria 7,7 15 7,8 4 
Németország 7,6 17 6,2 9 
Magyarország 5,2 30 
Olaszország 4,6 37 3,7 16 
Törökország 3,8 50 
Ukrajna 1,5 87 
Nigéria 1,2 90 

* A "korrupciós érzet" (CPI) és a "megvesztegetés" (BPI) széleskörű felmérések nyomán számított 
indexei. Az indexek maximális értéke 10, minimuma 0. 

Forrás: [Transparency] 

13 [World, 20001b] 



A GKI Gazdaságkutató Rt. hagyományos felméréseinek a "tisztességtelen" verseny14 formáira vonatko
zó adatai szintén segíthetik a korrupció által okozott hazai károk nagyságára vonatkozó becsléseket. 
Természetesen az üzleti partnereknek nem minden, a kutatás során megismert jogsértése párosult kor
rupcióval. Aligha vitatható azonban, hogy megvesztegetés indokolhatta a "felpanaszolt" megbízhatatlan 
telekkönyvi bejegyzések, szellemi tulajdonbitorlások, szerződésszegések nem jelentéktelen hányadát, s 
ennél is többször a közintézmények hibás, gondatlan magatartását. A mindezek gyakoriságaira valamint 
káraik mértékére vonatkozó információk alapján feltételezhető tehát, hogy az elmúlt két-három évben a 
korrupció minden tizedik vállalatunknak a költségei 1%-át is elérő hatalmas károkat okozott, s 
jelentősen károsította a hazai cégek további 20%-át is. Valószínűsíthető tehát, hogy az ez okból évről-
évre keletkező közvetlen vállalati veszteségek nagysága sem kisebb a GDP egy-két tized százalékánál, s e 
károk egészülnek ki egyrészt az államnak okozott - hasonló nagyságrendű - közvetlen veszteségekkel, 
másrészt a közvetett (pl. demoralizáló) társadalmi hatásokkal. 

Sajtófigyelésünk is megerősíti az elmondottakat. Tájékoztatást kaptunk például arról, hogy a megvesz
tegetések is szerepet játszottak egyes, az 1990-es évek elején a privatizáció keretében hozott, sokmilliár
dos károkat okozó "állami" döntéseknél.15 Parlamenti beszámolókból értesülhettünk a nyersolaj-, alko
hol-, cigaretta-csempészettel, az olajszőkítéssel, a borhamisítással kapcsolatos, az elmúlt években a VPOP 
alkalmazottaktól olykor egyes állami felsővezetőkig terjedő korrupció százmilliárdos veszteségeiről16. De 
sokmilliárdos károkat okozó korrupcióról olvashattunk egyes, pl. kórház-, vagy erőmű-beruházásokkal 
kapcsolatos közbeszerzési eljárások esetében is17 stb. 

6. Remélem, az elmondottak meggyőzően bizonyították, hogy a korrupció elleni küzdelem jelentő
sen javíthatja a magyar vállalatok, illetve nemzetgazdaság versenyképességét. A küzdelem hatékony mód
szereiről azonban (az erőfeszítések vázolt fontossága ellenére) nincs világos képünk. A közelmúltban 
számos nagy nemzetközi intézmény, így az ENSZ, az OECD, az EU, a Világbank programokat indított 
ugyan ezen (világszerte is, Közép-Kelet-Európában is jelentkező) jogsértések visszaszorítására. Az ENSZ-
projekt főként kutat; Magyarország e munkában is részt vesz. Az OECD a külföldi személyek megveszte
getését megtiltó törvények elfogadtatásáért küzd; a javasolt szabályozás gazdaságunkban már törvényerő
re is emelkedett.18 A Világbank tanulmánya komplex fegyvertár alkalmazását ajánlja.19 Az IM mindezek 
alapján 25 pontból álló saját stratégiát dolgozott ki. Át kívánják tekinteni az adózási, pártfinanszírozási, 
összeférhetetlenségi szabályokat, a jövedéki normákat, a lobbytörvényt, ajánlják a vagyonnyilatkozatra 
kötelezettek körének erőteljes bővítését, szigorítják a büntetéseket stb. 

Elemzéseim néhány gondolattal hozzájárulhatnak az erőfeszítések sikeréhez. Egyrészt arra hívják fel 
ugyanis a figyelmet, hogy a korrupció nagyon sokféle, a gazdálkodás jogbiztonságát rontó visszaéléshez 
kapcsolódhat, így visszaszorítása is csak komplex intézkedésektől remélhető. Az egy-egy "kiskapu" 
bezárását célzó erőfeszítések (esetleges aktualitásuk ellenére) csak tüneti kezelést adhatnak. A "hivatal
noki" korrupció mérséklése inkább várható a monopolpozíciók gyengítésétől, a köztisztviselői kinevezé
seknél a megbízhatósági kritériumok szerepének erősítésétől, az információk és eljárások nyilvánosságá
nak a megteremtésétől, a következetes ellenőrzésektől, mint az ügyviteli szabályok aprólékos kidolgozá
sától. 

A "politikai" korrupció legjobb ellenszerei - mint erre a Világbank is rámutat20 - ugyancsak komple
xek, hiszen maradandó eredmény e téren elsősorban a decentralizálástól, az "átlátható" költségvetéstől, 
a pártfinanszírozás törvényes rendjének kialakításától, a vagyonnyilatkozatok rendszeresítésétől stb. vár
ható. 

14 A felmérés során - az általános magyar szóhasználatnak megfelelően - nem csak a versenytör
vénnyel ütköző, hanem az egyéb gazdálkodási normákkal ellentétes vállalkozási magatartást is tisz
tességtelennek nevezzük. 

15 Friss összefoglaló [Mihályi]. 
16PL: [Cigarettából...], [Pallag..], [Szilágyi]. 
17 [Molnár]. 
1H Lásd a 2000. évi XXXVII. törvényt. 
r) [World Bank, 20001b] 
20 [World, 20001b] 



Másrészt tapasztalataim arra is rámutattak, hogy (mivel a korrupció drámai méretű társadalmi károkat 
okoz), igencsak indokolt mindezen intézkedéseket a kormányzati gazdaságpolitika középpontjá
ba állítani. Egyaránt sürgető tennivaló a joganyagban fellelhető, a korrupció lehetőségét rejtő hibák, 
ellentmondások, joghézagok felszámolása, a telekkönyv, cég-regiszter hitelességének a helyreállítása, a 
vezető kiválasztásban a szakértelem és megbízhatóság szempontjainak erőteljesebb érvényesítése, az "üz
leti" etika oktatásának kiterjesztése, a gazdasági ügyekben illetékes, de csak a szocializmus politikai gaz
daságtanából vizsgázott hivatalnoki kar piacgazdasági ismereteinek a fejlesztése stb. 
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Vastagh P á r 
A FEKETEGAZDASÁG ÉS A JOGI 
SZABÁLYOZÁS LEHETŐSÉGEI 
Az elmúlt két-három év során azt tapasztalhattuk, hogy csökkent a fekete-, vagy más néven rejtett 

gazdaság jelensége, veszélyei iránti szakmai és politikai érdeklődés. A 90-es évek közepén tudományos 
elemzések sokaságában vizsgálták kialakulásának okait, megnyilvánulási formáit, keresték a legered
ményesebb terápiát. Ehhez képest az évtized végén a szakirodalomban alig találunk a témára vonat
kozó tanulmányokat. A politika sem tanúsít napjainkban a korábbiakhoz hasonló figyelmet. A közel
múltban a közvéleményt sokkoló ún. olajügyek kapcsán kialakult polémiák is csupán a felszínt érintették, 
a gazdasági és szociológiai háttér kibontása helyett a politikai vádaskodás vált meghatározóvá. 

Kétségtelen, hogy a 90-es évek közepétől kezdődően számos szervezeti intézkedés, jogalkotási erőfe
szítés, következetesebb jogalkalmazói gyakorlat segítette elő a feketegazdaság háttérbe szorulását, a GDP-
hez viszonyított arányának csökkenését. Míg egyes becslések 1996-ban a GDP 23-27%-át elérő szinten 
valószínűsítették a rejtett gazdaságot, ez az arány a különböző kutatók szerint 1994-ben elérte a hivatalo
san publikált GDP 30%-át. Azóta a legutóbbi ideig nem készültek az egész fekete gazdaságra vonatkozó 
részletes becslések. A kutatások főként a szürke- és feketepiacok forgalmára, illetve a feketemunkára 
irányultak.1 

Az elért eredmények ellenére sem tekinthetjük természetesnek a téma iránti érdeklődés csökkenését, 
hiszen a jelenség társadalmi, gazdasági gyökerei nem szűntek meg, a feketegazdaság változó formákban 
és arányokban létezik ma is, kísérője az életünknek és mindannyian, bár különböző mértékben, de kár
vallottjai vagyunk. Károsul maga az ország is, hiszen csökkennek a költségvetés bevételei és csorbul az 
ország nemzetközi tekintélye, mert nem vonzó az a gazdasági környezet, ahol a versenyt nem egyenlő 
feltételekkel vívják. 

A jelenség összetettsége megköveteli az ellene mozgósítható eszközök és intézmények komplexitását. 
Ezeknek a sorában csupán egy lehetőséget jelent a jogi szabályozás. Hangsúlyozni kell, hogy ennek haté
konysága csak más eszközök együttes alkalmazásával érhető el. A témával kapcsolatos jogi szabályozás 
maga is sokrétű, a gazdasági alapjogok alkotmányos szintjétől a gazdasági tevékenységet közvetlenül 
befolyásoló szabályokig fonódik egybe ez a sajátos jogi háló2. Azt is világossá kell tenni, hogy a fekete
gazdaság elleni harc is csak törvényes eszközökkelfolytatható, ez ellen is csak a legalitás keretei között 
léphet fel az állam az általános jogelvek és a jogállami működés követelményei alapján. 

I. A jogi szabályozás lehetőségeinek mérlegelésekor is alapvetően fontos a kiindulópont meghatározá
sa, a feketegazdasággal kapcsolatos legfontosabb fogalmak tisztázása, főbb megnyilvánulási formáinak 
számbavétele, a nemzetközi tapasztalatok áttekintése. 

Magyarországon az utóbbi évtized társadalmi-gazdasági átalakulásának egyik negatív kísérőjelensége 
a fekete-, árnyék- vagy rejtett gazdaság megerősödése. Mindez azonban nem előzmény nélküli és nem is 
csak kizárólagosan az átmenet jellemzője. Gyökerei már évtizedekkel ezelőtt kialakultak a társadalom
ban. A 60-as évektől kezdődően a háztáji gazdaságok és a magánvállalkozások legalizálódását követően 
bontakozott ki az ún. második gazdaság. Ez egyes sajátos magyar viszonyokból kifejlődő karakterisztikus 
jelenség volt. A 60-as évek második felétől a 80-as évek végéig ez alatt azt a legális vagy hallgatólagosan 

* az állam és jogtudományok kandidátusa, főiskolai tanár, Altalános Vállalkozási Főiskola 
1 Borboly (1999) 
2 Sárközy (1996) 



eltűrt tevékenységet értették, amit az emberek hivatalos munkahelyükön és munkaidejükön végeztek a 
nem állami vagy szövetkezeti szektorban. Elsősorban azért, hogy lehetőséget teremtsenek azoknak az 
igényeiknek a kielégítésére, amire az elsődleges gazdaságban nem volt esélyük. Nagyságrendjét, kiter
jedtségét tekintve Andorka Rudolf kutatásai alapján tudjuk, hogy 1986 és 1987 között a 15-69 közötti 
korosztály teljes munkaidejének egyharmadát a második gazdaságban használta fel. 1977 és 1987 között 
16,7%-ról 20,4%-ra nőtt az átlagos családi jövedelemben a második gazdaságból származó bevétel3. 

A jelenség kiteljesedése a gazdasági átalakulás nyomán felgyorsult, számos pozitív vonással is ren
delkezett: létét, kialakulását sokan a piacgazdaság bölcsőjének tekintették. A feketegazdaság meglé
tének is tulajdonítják többen, hogy a magyar társadalom és a gazdaság túlélte a 90-es évek elejének 
nagymértékű termeléscsökkenését, a csődjelenségeket, a munkanélküliség tömeges megjelenését. 

A fekete- vagy rejtett gazdaságnak még ma sincs általánosan kidolgozott és elfogadott közgazdasági, 
jogi meghatározása. A gazdaságpolitikai publicisztikában általában a feketegazdasághoz sorolják mind
azt, amit nem a társadalmilag szervezett gazdaság hozott létre, vagy ami társadalmilag szervezett gazda
ságban nem regisztrált teljesítményként keletkezett. Ettől némiképpen eltérő és szélesebb a rejtett gaz
daság, ami magában foglalja a büntetőjogilag üldözendő módon létrejött javak, szolgáltatások létrehozá
sát, forgalmazását, a korrupciós jelenségeket, valamint a hatalmi összefonódásokat. 

A fogalom meghatározása nem egyszerűen elméleti jelentőségű, a pontos körülhatárolásra a tenniva
lók érdemi meghatározása érdekében van szükség. Ha a rejtett gazdaság széles értelmezését tekintjük 
kiindulópontnak, az tartalmazza az úgynevezett szürkegazdaság apróbb szabálytalanságait, a tudatos 
törvényszegés egyes formáit, és a másik szélső ponton pedig a gazdasági bűnözést, sőt a nemzetközileg 
szervezett bűnözést is. Mily en formában jelenik meg leggyakrabban a rejtett gazdaság? Sokrétű megje
lenési formákról beszélhetünk, s ezek mindig gazdagodnak, változnak. Ide soroljuk az üzleti könyvekben 
nem megjelenő gazdasági teljesítmények létrehozását, a feketekereskedelmet, ami a bizonytalan eredetű 
áruk regisztrálatlan adásvételéé jelenti, a nem regisztrált áruk, szolgáltatások nemzetközi forgalmát az 
idegenforgalomtól a csempészetig, s legszélsőségesebb esetekben a lány- és fegyverkereskedésig, s a 
kábítószer-kereskedésig terjedhet a skála. Ide tartozónak tekintjük továbbá a feketemunkát és a fekete 
foglalkoztatást, valamint a fiktív támogatási igények, adó-visszaigénylések, adókikerülések különböző for
máit, a korrupciót és a hatalmi összefonódást. 

A feketegazdaság jelenléte nem kelet-közép európai sajátosság. Kísérője és jellemzője a fejlett piacgaz
daságnak is. Az USA-ban, Kanadában mintegy 10-12%-ra tehető a nemzeti össztermékhez viszonyítottan a 
feketegazdaság teljesítménye. Ezen belül az Egyesült Államok esetében a kábítószerforgalom a feketegaz
daság meghatározó komponense. A kábítószerforgalmon keresztül a nemzeti valuta 30%-a áramlik ki-be 
az USA-ból. A dél-európai fejlett piacgazdasággal rendelkező országokban 20% felett stabilizálódott a 
rejtett gazdaság jelenléte, viszont a svájci becslések 6-7%-ról tesznek említést. A kelet-közép európai régi
óban mintegy 25-30%-ot is elérhet az aránya a gazdasági elemzők szerint. Hazánkban 1992 és 1994 között 
indult el az erőteljes növekedés. 1995-ben ez megtorpant és közel 30%-os aránynál stabilizálódott. Ezzel 
igen "előkelő" helyre került Magyarország ebben a rangsorban. 

Szólnunk kell természetesen a kiváltó okokról is, amelyek elsősorban közgazdasági természetűek, 
mint az infláció, a privatizáció kapcsán megnyilvánuló negatív kísérőjelenségek, az adóterhek növekedé
se, a munkanélküliség. Ha ezeket a közgazdasági okokat vesszük alapul, akkor egyben ezek rámutatnak a 
visszaszorítás nehézségeire is. Itt már nem elegendő a politikai szándék kifejezése, csak olyan gazdasági 
feltételek kialakítása hathat kedvezően, amelyek az egész ország gazdasági helyzetének pozitív változásá
ból következnek. Az adóterhek csökkentése az állami kiadások mérséklésének nyomán következhet be, s 
ez szükségképpen az állami szolgáltatások átalakulását, bizonyos esetekben alacsonyabb szintjét is ered
ményezheti. Ez mindenképpen rendkívül ellentmondásos helyzet, napjaink magyar gazdaságának ta
lán legveszélyesebb csapdája. 

Mindebből tehát arra a következtetésre juthatunk, hogy bármily határozott a kormányzati szán
dék, a fekete- vagy rejtett gazdaságot nem lehet rendeleti úton megszüntetni. Bizonyos mértékig, miként 
ezt fejlett piacgazdasággal rendelkező országok esetében is - sokáig jelen lesz. Nem mindegy azonban, 
hogy milyen ez az arány, s hogy milyen mértékben vonhatók ki bizonyos gazdasági teljesítmények a 
közterhek alól. Hiba lenne a teendőket egyszerűen bűnüldözési feladatként meghatározni. A bűnüldözés 
eszközeivel elsősorban a legnegatívabb jelenségekkel szemben kell hatékonyan fellépni, és intézkedése
ket foganatosítani. Olyan vállalkozói és gazdálkodási környezetet kell kialakítani, amely előnyeivel a feke
te gazdaságot igyekszik a szürkébe átterelni, a szürkét pedig az ún. fehér, legális gazdaság folyamatába 
kanalizálni. A fekete gazdaság szereplői döntéseiket nyilvánvalóan nagyon logikus költség-haszon mérle-

jDurst(1993) 



75 
gelés alapján hozzák meg. Amíg a nagy jövedelem az illegális szférából várható, önmaguktól nem fognak 
áttérni a gazdálkodás legális szférájába. Tehát gazdaságilag ez utóbbit kell vonzóbbá tenni, s egyúttal -
fokozottabb ellenőrzésekkel, vagy akár büntetőjogi eszközökkel - meg kell emelni a fekete gazdaságban 
meglevő kockázat mértékét. 

A feketegazdaságnak vagy rejtett gazdaságnak nagyon sokrétű a társadalom egészére gyakorolt nega
tív hatása. Az egyik legnagyobb kockázatot jelenti az egyenlőtlen közteherviselés feltételeinek kialakítása, 
az elmaradt adó- és járulékfizetés kiesése, ami nyilvánvalóan az egész társadalom számára hátrányt jelent, 
de elsősorban a bérből és fizetésből élők terheit növeli. A feketegazdaság növekvő vagyoni differenciáló
dást teremt. Ez önmagában még nem negatív jelenség. Az viszont igen, hogy a mutatott minták és példák 
nyomán a tisztességes adófizető is "optimalizálni" szeretné terheit és ennek eredményeképpen egyre 
szűkebb réteg viseli a társadalom közös költségeit. 

Hasonlóan negatív jelenség az egyenlőtlen versenyhelyzet kialakítása a piacon. A feketegazdaság nyil
ván kisebb piaci költségekkel dolgozik és ennek a hatása a piac többi szereplőinek esélyeit, a verseny 
esélyeit rontja a piacon. Szintén negatív, hogy a feketegazdaságban nincs jogorvoslat, sőt jog sincs. Mind
ez pedig elősegíti a fekete- vagy rejtett gazdaság kriminalizálódását, hiszen a követeléseket csak jogon 
kívüli eszközökkel lehet érvényesíteni, és ez elvezet a behajtásoktól az egymás közötti leszámolásig, in
nen pedig egyenesen vezet az út a bűnözéshez. 

Anélkül, hogy hosszasan sorolnám a negatív vonásokat, a feketegazdaság embertelensége megnyilvá
nul abban, hogy itt nincs munkaidő, nincs szabadidő, nincs munkabér, nincs egészségügyi ellátás. Az 
egész szféra működési rendszere a társadalmi szabályokon kívül helyeződik és ennek előnytelensége a 
szereplők számára lehet, hogy rövid távon nem érezhető, de hosszútávon mindenképpen. 

A kép teljességéhez az is hozzátartozik, hogy a fekete- vagy rejtett gazdaság bizonyos formáiban kivált
hat rövidtávon pozitív hatásokat is, hiszen a létminimum alatt élők számára biztosít jövedelemszerzési 
lehetőséget, az olcsó árukkal történő kereskedés mérsékelheti elszegényedést, s munkanélküliség terhe
inek viselésében is segíthet. Összességében azonban ez a pozitív hatás nem ellensúlyozhatja azt a társa
dalmi kárt, amit a feketegazdaság és annak legszélsőségesebb formái jelentenek. 

Nagyon érdekes képet mutatnak azok a vizsgálatok, amelyek a feketegazdaság érvényesülésének, ki
terjedésének a gazdaság ágazatain belüli elemzéséből következnek. Jellemző Magyarországon, hogy a 
feketegazdaság a szolgáltatásokban vált a legkiterjedtebbé. A felmérések tanulsága szerint ezen belül 
különösen az idegenforgalomban. Figyelemreméltó az a jelenség is, hogy ott ahol a tulajdonos külföldi 
vagy nagymértékben jelen van a külföldi tőke, ott kevésbé érvényesül a feketegazdaság. A szakértői elem
zések alapján úgy tűnik, hogy a feketegazdaság megjelenési formái inkább a hazai tőkéhez kötődnek. 

II. A feketegazdaság kiteljesedő negatív hatásai a 90-es évek közepén kulmináltak. A kialakuló hely
zet egyaránt veszélyeztette a gazdaság stabilitását, az állampolgári fegyelmet, megrendítette az állami 
szerveket körülvevő közbizalmat és károsan befolyásolta az országról kialakuló pozitív képet és ez 
főként a külföldi tőke beáramlására gyakorolt kedvezőtlen hatást. A feketegazdaság becsült aránya a 
GDP-hez viszonyítottan ekkorra már egyes becslések szerint meghaladta a 30%-ot, különösen veszélyessé 
vált az egyre szorosabbá váló kapcsolata a bűnözéssel, annak szervezett formáival. Mindez olyan konkré
tumokban is megnyilvánult, mint az ún. olajszőkítés vagy az 1994 őszén feltárt nagymennyiségű, kiterjedt 
paprikahamisítás, ami beláthatatlan veszélyeket idézett fel közegészségügyi és külkereskedelmi szem
pontból egyaránt. 

Mindebből következően teljesen érthető és logikus volt, hogy az 1994 júliusában megalakult szocialis
ta-liberális kormány egyre nagyobb erőfeszítéseket tett a jelenség visszaszorítására, a bűnözéssel szoros 
kapcsolatban levő tevékenységek felszámolására. A feketegazdasággal szembeni törvényhozási, kormány
zati, hatósági fellépés legintenzívebb időszaka 1995 és 1997 közötti periódusban bontakozott ki és ez 
igen komoly eredményeket is hozott. A feketegazdaság összetett jellege az intézkedések többszintűségét 
és komplexitását követelte meg. Ezek egyaránt kiterjedtek a szervezeti, intézményi jellegű változásokra, a 
jogalkotási feladatok meghatározására, a jogalkalmazás feltételeinek javítására. 

1. Szervezeti intézkedések közé tartozott, hogy az államháztartási reform részeként létrejött MÁllam-
kincstár, valamint a közbeszerzési törvény elfogadását követően a Közbeszerzési Tanács, amely a fekete
gazdaság elleni lépések sorában elsősorban a közpénzek elköltésének nyilvánosságát és a pályázati rend
szer tisztaságát segítette elő. Összevonásra került a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet és a Kereskedelmi 
Minőségellenőrző Intézet. 1995 májusában az Igazságügyi Minisztériumban megindult a cégnyilván
tartási és céginformációs szolgálat. Az egész munka koordinálása szempontjából kiemelkedő fontossá
gú volt a Gazdaságvédelmi Koordinációs Bizottság létrehozása, amely a Miniszterelnöki Hivatal keretei 
között működött. Ekkor indult meg a pénz- és tőkepiaci felügyeletek integrációjának előkészítése. Kiala
kult a hatósági szervezetek területi koordinációja. 350 fővel bővült az APEH személyi állománya. A kor-



rtiány az állami tartalékok terhére biztosított 3,5 milliárd forintos támogatással, 250 fővel növelte a rend
őrség létszámát. 1995. április végén fejezték be munkájukat azok, a kormány által létrehozott tényfeltáró 
bizottságok, amelyek a közpénzek felhasználását és a privatizációs tevékenységet vizsgálták meg az 1992-
1994 közötti időszakban. A bizottságok javaslatai többnyire beépültek az új privatizációs törvénybe és 
emellett a bizottságok több ügyet is megvizsgáltak. A 43 megvizsgált ügyből 12-ben már büntetőeljárás 
indult. Néhány esetben a büntetőeljárással párhuzamosan polgári eljárásra is sor került4. Az új privatizá
ciós eljárás éppen a tapasztalatok alapján áttekinthető, nyilvános és ellenőrizhetővé vált. 

2. A feketegazdaság elleni eredményes állami fellépés fontos előfeltételét jelentette a rendvédelmi 
szervezetek és az igazságszolgáltatás működésének folyamatos javítása, az eljárási szabályok korsze
rűsítése. A kormány megalakulását követően már 1994 őszén megindult a hatóságok és a bírósági eljárá
sok gyorsabbá tételét elősegítő törvényjavaslatok kidolgozása. 

A büntetőeljárást módosító 1995. évi LXI. törvény alapján nőtt az egy napra kitűzhető tárgyalások 
száma. Ez eleve lehetővé tette az eljárások gyorsabb lefolytatását. A polgári perrendtartás és a cégnyilván
tartás szabályainak módosítása során javult a cégbejegyzések szakmai színvonala, gyorsult az ügyintézés. 
A munkaügyi ellenőrzés szervezetének kiépítése, a határőrségről és a határőrizetről elfogadott új törvé
nyek rendelkezései újabb eszközökkel és lehetőségekkel gazdagították a feketegazdaság elleni intézmény
rendszert és annak eszköztárát. 

A kormány döntése alapján 1996-ban megindult az igazságszolgáltatási reform megalapozása, amely 
kiterjedt a bírósági, ügyészségi szervezet egészére, az igazgatás rendszerére, az ügyésszé, bíróvá válás 
feltételeinek pontosabbá és szigorúbbá tételére. Új előmeneteli rendszer kidolgozására került sor, amely 
hozzájárult ahhoz, hogy csökkenjen az ügyészségeken, bíróságokon a fluktuáció. Jelentős mértékben 
átalakult a polgári perrendtartás és az Országgyűlés négy éves előkészítés után új büntetőeljárási kóde
xe fogadott el. A reform céljai között szerepelt a hatáskörök ésszerűbb elosztása a különböző bírósági 
szintek között, a helyi bíróságok és a Legfelsőbb Bíróság tehermentesítése, a jogegységi eljárás alkotmá
nyos feltételeinek megteremtése. 1997 tavaszán kezdte meg az Országgyűlés a kilenc törvényből álló 
reformcsomag tárgyalását, majd ez év őszén az új ügyvédi törvényt vitatta meg és 1998 márciusában 
került elfogadásra a valóban új filozófiát tükröző, a hagyományos megoldásokkal több ponton is szakí
tó új büntetőeljárási kódex. 

A törvényalkotó munkával párhuzamosan megkezdődött egy új informatikai rendszer kidolgozása, a 
Phare-programba történő bekapcsolódás előkészítése. Megindult a bírák és ügyészek folyamatos képzése 
a gazdasági bűncselekmények, valamint a szervezett bűnözéshez tartozó bűncselekmények kapcsán. 

3. A jogalkotási feladatok is többirányúak voltak: 
• Folytatódott a piacgazdaság kiépüléséhez és működéséhez elengedhetetlenül szükséges alapvető 

törvények kidolgozása, illetve a már meglévők korszerűsítése^. Témánk szempontjából kiemelkedő je
lentőséggel bír az 1996-ban megalkotott új vámtörvény és az 1997-ben a munkaügyi ellenőrzésről elfoga
dott törvény is. 

• A gazdaság működése szempontjából fontos más törvények tartalmának kialakításában is lé
nyeges követelménnyé vált a feketegazdaság szempontjából jelentős feltételek, biztosítékok, eljárási 
szabályok körültekintő mérlegelése, elemzése, a koherencia vizsgálata. A különböző adótörvények, jö
vedéki törvények, ezek módosításai az éves költségvetéshez kapcsolódóan jelentős mértékben járultak 
hozzá a feketegazdaság visszaszorításához. 

• A jogalkotás következő fontos iránya a büntetőpolitikával kapcsolatos törvényhozásban alakult ki. 
Új tényállások kerültek a büntető törvénykönyvbe és egyidejűleg szigorodtak a gazdasági bűncselekmé
nyek büntetési tételei. Ezeket a jogalkotási lépéseket komoly szakmai és politikai természetű viták előz
ték meg. Kétségtelen pozitívum az a tény, hogy az elmúlt évek során kialakult a piacgazdaság sajátos 
büntetőjogi védelme, de sokszor és sokan okkal hívták fel a figyelmet arra, hogy a gazdasági élet zavara-

4 Az Autóker több milliárdos vagyona például néhány hónap alatt ismét állami kézbe került vissza. 
''Az Országgyűlés 1995-ben megalkotta a közbeszerzésekről szóló törvényt, aminek alapján egy tel

jességében új rendszer jött létre a költségvetési összegek felhasználására, 1996-ban új versenytörvény, 
1997-ben új társasági törvény, valamint a cégeljárásról és cégnyilvántartásról szóló törvény elfogadá
sára került sor. Ezek a törvények valóban alapvető jelentőségűek voltak és egyben megfeleltek a ma
gyar törvényalkotással szembeni jogharmonizációs követelményeknek is. 



inak elkriminalizálódásából komoly veszélyek származnak6. A vélemények összecsaptak az egyes bűncse
lekményekhez fűződő büntetési tételek emelése kapcsán is. Hiszen az egyes büntetési tételek, azok 
mértéke a bűntető törvénykönyv egésze által védett értékek hierarchiáját fejezi ki. Az egyes büntetési 
tételek megemelése bizonyos aktuálpolitikai vagy kriminálpolitikai megfontolásból azzal a veszéllyel jár, 
hogy megbomlik ez az értékrendszer és súlyos aránytalanságok alakulnak ki. Ezek a szakmai viták, szem
ben az át nem gondolt politikai törekvésekkel, erősítették azt a megállapítást, hogy a feketegazdasággal 
szembeni fellépés eszközei között a büntetőjog meglehetősen korlátozott jelentőségű7. 

4. A jogalkotási feladatok áttekintése során külön figyelmet érdemel az 1091/1995. (IX.27.) Korm. 
számú határozat. Azért is indokolt ennek a jogszabálynak részletesebb bemutatása, mert hosszabb elő
készítés után ebben a kormányhatározatban kerültek átfogóan meghatározásra a feketegazdaság elleni 
jogalkotási feladatok rövidebb és hosszabb távra egyaránt. 

Az 1995 végéig terjedő időszak teendői között külön meghatározták a jogszabályban a megelőzés 
feladatait. Ezek kiterjedtek az élelmiszertörvény végrehajtási szabályainak kidolgozására, többek között a 
zugvágóhidak felszámolására, az utazásszervezői tevékenység feltételeinek szigorítására, a vámeljárás sza
bályainak korszerűsítésére, a belkereskedelmet érintő teljes joganyag áttekintésére, a pénzintézeti és 
értékpapírtörvény revíziójára. Elrendelte a kormány a biztonsági okmányok védelmének kidolgozását és 
előírta az új versenytörvény kidolgozását. A kormány elrendelte továbbá az államigazgatási szervek, ható
ságok informálódását segítő jogszabályok korrekcióját, ösztönözte a készpénzkímélő fizetési módok el
terjesztését. Az ellenőrzéssel és a szankcionálással kapcsolatos feladatok között döntött az egységes mun
kaügyi ellenőrzés megteremtését biztosító törvény kidolgozásáról. A büntető törvénykönyv módosításai 
között sor került a piramisjáték szervezésének, a környezetkárosításnak, a jogosulatlan biztosítási tevé
kenységnek a pönalizálására. 

A határozat fontos része a feketegazdaság elleni küzdelem távlati feladatait tartalmazó fejezet. Ezek 
sorában rendelte el a kormány a hatékony tanúvédelmi szabályok kidolgozását, a gazdasági kamarák 
jogosítványainak ezen a téren történő erőteljes növelését, az új társasági törvény előkészítését, a vagyon
védelem és a magánnyomozói tevékenység törvényes alapjainak megteremtését, az ún. non-profit tör
vény megalkotását. 

A Kormányhatározat hosszas előkészítése és tárcaegyeztetés során lényegében az egész jogrendszer 
áttekintésére sor került8. Ez a kormányhatározat tehát a feketegazdaság elleni küzdelem különösen fon
tos dokumentumává vált. 

A kormányhatározatban foglalt jogalkotási program és intézkedési terv szinte kivétel nélkül maradék
talanul teljesült. Néhány feladat, pl. az új szabálysértési kódex előkészítése ugyan megtörtént, de a parla
menti vitára és a törvény elfogadására már a következő kormányzati ciklusban kerülhetett sor, de ez 
önmagában nem befolyásolta azt, hogy a kormányzati szervek teljesítették a határozatban foglaltakat és 
ennek következtében a feketegazdasággal szemben egy komplex intézményrendszer és hatékony jogi 
szabályozás alakult ki néhány esztendő alatt. 

A kormányhatározatban az a felismerés is világosan tükröződik, hogy a kormány tudatában volt, hogy 
a feketegazdaság arányának a 90-es évekre jellemző szintjét csak hosszabb távú programok segítségével 
lehet eredményesen csökkenteni. A rövid távú célt a feketegazdaság terjedési dinamikájának megtörése 
jelentette. 

Az 1995 és 1997 közötti kormányzati intézkedések, jogalkotási lépések és erőfeszítések eredményes
nek minősültek. Hatásukra 1997-re érzékelhetően megállt a feketegazdaság további terjedése, ezzel pár
huzamosan a stabilizációs intézkedések nyomán ebben az évben már számos gazdasági mutató nagyság
rendileg javult. Sikerült megtörni tehát a rejtett gazdaság lendületét, a parlament által alkotott törvények 
alkalmazása, valamint az erősödő hatósági ellenőrzés néhány területen látványos javulást eredményezett. 

6 A jogalkotás számára a különböző gazdasági szférákból mindenkor erőteljes igények fogalmazód
tak meg sajátos érdekeik büntetőjogi védelmére, ugyanakkor a jogalkalmazásban még mindog előny
ben részesítették az új törvényi tényállásokkal szemben a hagyományos különös részi kategóriákat 

7 Bárándy (1996) 
H A határozatban foglaltak szinte valamennyi minisztérium feladatkörét érintették és a tartalom

ból igen jól nyomon követhető, hogy a kormány milyen összetett jelenségnek tekintette a feketegazda
ságot és milyen átfogó jelleggel határozta meg első ízben az ehhez fűződő jogalkotási feladatokat. 



III. Az 1998-as kormányváltást követően az új kormány politikájában érzékelhető változás követke
zett be a feketegazdaság elleni fellépés fő irányát illetően. A kormányprogramban kifejezetten előírták a 
következetes fellépést a feketegazdaság minden formájával szemben, azt, hogy az illegális és fél illegális 
szféra visszaszorítására a gazdaságpolitikai és bűnüldözési eszközöket egyaránt fel kell használni. 1998 
szeptemberében a kormány megszüntette a Gazdaságvédelmi Koordinációs Bizottságot és végrehajtott
nak nyilvánította a létrehozásáról és feladatairól szóló kormányhatározatot9. 

A kormány két területre kívánt megkülönböztetett figyelmet fordítani; a szervezett bűnözés elleni 
küzdelemre és a korrupcióval szemben fellépésre. Mindkettő szorosan a feketegazdaság létéhez, annak 
legveszélyesebb formáihoz kapcsolódik. 

A kormány 1998 végén bejelentette, hogy megkezdődött a korrupció ellenes nemzeti stratégia előké
szítése, ennek részletei azonban még nem ismeretesek. 

A korrupció problematikája különös hangsúlyt kap az európai uniós integrációs folyamatban is. Az 
ország-jelentésekben, amelyek értékelték felkészültségünket, eddig mindhárom alkalommal külön kitér
tek a korrupció kiterjedtségére és megjelenésére. 

Magyarország napjainkban már részese minden fontos korrupció ellenes nemzetközi egyezménynek 
és a belső jog is megfelelő eszközökkel rendelkezik. A privatizációs folyamat lényegében befejeződött, a 
korrupciós veszélyforrások ma elsősorban a közpénzek felhasználását biztosító közbeszerzések terüle
tén alakulhatnak ki. Fontos lehet a jövőben az összeférhetetlenségi szabályok finomítása, a szakmai, 
etikai kódexek kidolgozása, az ún. lobby-törvény megalkotása, de a legfontosabb a közbeszerzési szabá
lyok példaadó betartása10. 

A szervezett bűnözés feketegazdasághoz fűződő kapcsolata - a korrupcióval ellentétben közvetett 
jellegű. 1998-at követően számos jogalkotási aktusra került sor, ennek kapcsán megszületett a szervezett 
bűnözés elleni törvény, kétszer módosult a büntető törvénykönyv és kétszer a büntető eljárásjogi tör
vény. Általános tendenciává vált a büntetőpolitika differenciálatlan szigorítása, a büntetőjog megtorló 
jellegének erősítése.11 

IV. Az elmúlt évek során kétségtelenül szűkültek a feketegazdaság terjedésének lehetőségei. Az ország 
javuló gazdasági teljesítménye, a kiépült intézményrendszer, a sűrűbbre szőtt jogi háló kedvezően járul
tak hozzá a feketegazdaság visszaszorításához. Mindezt hosszabb időszak erőfeszítéseinek köszönhetjük 
- ugyanakkor hiba lenne túlértékelni a kedvező folyamatokat. A Pénzügyminisztérium 2000 augusztusá
ban készített jelentésében a következőképpen jellemezte a kialakult helyzetet: 

"A Pénzügyminisztérium számításai szerint az elmúlt két esztendőben a feketegazdaság részaránya 
csökkent, javult a közteherviselés, egyre kevésbé lehetséges és érdemes a jövedelmeket eltitkolni. Míg 
egyes becslések szerint a 90-es évek közepén az országban megtermelt hazai termék 30%-át is elérte a 
feketegazdaság részaránya, jelenleg ez már 20% alá szorult vissza. 

Pontos kimutatások nincsenek, hiszen a feketegazdaságra éppen az a jellemző, hogy rejtőzködik az 
állam szervezetei elől, ám viselkedésére a különböző hivatalok munkájának hatékonyabbá válása révén 
következtetni lehet. A kormány tudatos erőfeszítéseket tesz a gazdaság fehérítésére."12 

9 Az 1995 és 1998 közötti időszakban a Gazdaságvédelmi Koordinációs Bizottság fontos szerepet 
töltött be a feketegazdaság elleni jogalkotási tevékenység előkészítésében, megalapozásában, gyakor
lati tapasztalatok alapján kezdeményezte az egyes jogszabályok módosítását. A bizottság által elvég
zett munka eredményei hasznosultak, hiszen 1998-ra a jogszabályi környezet megváltozott és a haté
kony fellépéshez az állami szervek már megfelelő eszközökkel rendelkeztek. Ezzel is magyarázható az 
új kormány azon törekvése, hogy a gazdaságvédelmi tevékenységben a hangsúlyt a jogalkotásról a 
jogalkalmazásra kell áthelyezni, hiszen a jogszabályi feltételek ekkora már kialakultak. 

10 Az olyan gyakorlat, amely során a kormány a közbeszerzési törvény kiskapuit felhasználva, meg
kerüli a rendelkezéseket, demoralizálja a társadalmat, a gazdaság szereplőit és hitelteleníti a kor
mányzat korrupció ellenes törekvéseit. 

11 Lassan elérkezik az idő, hogy megvonjuk ennek a büntetőpolitikának a mérlegét. Az már most is 
megállapítható, hogy a közvélemény, ellentétben a bűnügyi statisztikák néhány mutatójával, nem ér
zékeli a bűnözés általános és ezen belül a gazdasági, vagyon elleni bűncselekmények radikális vissza
szorulását. 

12 PM (2000) 
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intézkedései nyomán érlelődött meg ez a pozitív fordulat. Azt sem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül, 
hogy a PM jelentésében megjelölt 20%-os arány önmagában is, de nemzetközi összehasonlításban is a 
feketegazdaság magas szintjét jelenti. 

A gazdaságpolitika következetlenségei ugyanakkor újra felidézhetik a növekedés veszélyét. A minimál
bér emelésének diszfunkcionális hatásaként újra szélesebb körűvé válhat a feketemunka, hasonló hatáso
kat válthat ki a falusi munkanélküliségre a szövetkezeti üzletrész erőszakolt kivásárlása. Ezek a példák 
elsősorban azt támasztják alá, hogy ma még elég törékeny a magyar gazdaság ellenálló képessége és erre 
folyamatosan tekintettel kell lenni a közeljövőben is. 

A jövő feladatainak számbavételekor a rejtett gazdaságot alakító, befolyásoló tényezőkből kell kiindul
nunk. Súlyának, mértékének, a kialakult konkrét formáinak elsődleges meghatározója - a nemzetközi 
összehasonlítások alapján is - az állami pénzügyi politika, ezen belül is elsősorban az adópolitika. Svájci 
kutatóknak az OECD-országok körében végzett, a feketegazdaságot meghatározó vizsgálatának eredmé
nyei alapján négy tényezőcsoport mutat egyértelműen meghatározó kapcsolatot a feketegazdaság alaku
lásával. Ezek pedig kivétel nélkül az állami gazdaságpolitika elemeivel befolyásolhatók, nevezetesen: 

• a vállalkozások és magánszemélyek közvetlen adóterhei, 
• az adóterhek változásának tendenciái, 
• a gazdaság állami szabályozásának (beavatkozásának) a mértéke, 
• az adózási morál színvonala. 

Ezekhez viszonyítottan korántsem tulajdonítanak hasonló befolyásoló hatást az esetleges büntetések 
nagyságának, vagy az ellenőrzések gyakoriságának. Egyes becslések szerint az ellenőrzés gyakoriságának 
megkétszerezése az eltitkolt jövedelmeknek csupán 15%-os csökkenését eredményezi.13 

A mindebből levont következtetések világos eligazítást adnak a tekintetben, hogy hol és milyen eszkö
zökkel lehet és kell leghatékonyabban fellépni a feketegazdasággal szemben. Legfontosabbak a jól meg
alapozott gazdaságpolitikai döntések, amelyek nem hagyják, vagy nem taszítják a társadalom nagy töme
geit a feketegazdaság vonzáskörében. Számos területen kínálkozik feladat és lehetőség a még kedvezőbb 
jogi és gazdasági környezet, feltételrendszer kialakítására. A teljesség igénye nélkül néhány ezzel kapcso
latos jövőbeni teendőre kívánom felhívni a figyelmet. 

a) Alapvető jelentőségű, a piacgazdaság alkotmányos minimumának kialakítása. Ez azt jelenti, 
hogy az Alkotmánynak legyen olyan, a gazdasággal foglalkozó része, amely kifejezi a gazdaság működésé
nek alkotmányos alaprendjét, a vállalkozói autonómia elismerését és ezzel összefüggésben az állami be
avatkozás korlátait. Minősüljön alkotmányos alapjognak a kereskedelem, az ipar szabadsága, a tisztessé
ges piaci verseny védelme. Szabályozza az Alkotmány külön fejezetben a közpénzügyeket és ezzel össze
függésben az adózás alkotmányos alapjait. Ezek a megalapozott igények már az 1995-96-os alkotmány
előkészítés során is megfogalmazódtak, és helyet kaptak az igazságügyi tárca alkotmánykoncepciójában14. 

b) A további eredményes fellépés sem nélkülözheti a társadalmi összefogást, a köztestületek, civil 
szervezetek tevékeny szerepvállalását a feketegazdaság visszaszorításában. Fel kell ébreszteni a gazdaság 
tisztességes szereplőinek önvédelmi reflexeit.15 

1{Belyó(1995) 
14IM (1995) Látszólag távolabbról kapcsolódik mindez a témához, de elvitathatatlan az alkotmá

nyos alapok jelentősége az állami beavatkozás és a vállalkozói autonómia, de az adózás szempontjá
ból is, hozzátéve azt, hogy az alkotmányos szabályozás egyben megteremti az alkotmánybírósági véde
lem lehetőségét is. 

15 A legutóbbi jogszabályváltozások azonban azzal a veszéllyeljárnak, hogy Magyarországon teljes
ségében szétzilálódik a gazdasági kamarák rendszere Ez több szempontból is súlyos következmények
kel járhat, de különösen aggasztó helyzet jöhet létre a feketegazdasággal szembeni közvetlen küzde
lemben. A törvénymódosítás hatására megalapozottan állíthatjuk, hogy a jövőben ezen a téren gya
korlatilag nem számolhatunk a gazdasági kamarák szerepével. 



c) Évek óta visszatérő kérdés, hogy milyen szervezeti rendszer működhet leghatékonyabban a gazda
sági bűnüldözés terén. 1996-ban végbement egy specializáció és koncentráció a rendőrségen belül. En
nek eredményeként létrejött a Központi Bűnüldözési Igazgatóság, ami éles szakmai, politikai vitát váltott 
ki. Az eredményesebb felderítés és a vád jobb megalapozása érdekében az 1998 márciusában elfogadott 
új büntetőeljárási kódex, amely kihirdetésre került ugyan, de nem lépett hatályba, jelentős mértékben 
megnövelte az ügyészek szerepét a büntetőeljárás nyomozati szakaszában. Számos külföldi példa alapján 
indokoltnak tűnik nálunk is létrehozni a Legfőbb Ügyészség szervezetén belül is egy speciális nyomozati 
szervet, ugyanakkor minél gyorsabban meg kell teremteni az új büntetőeljárási törvény hatálybalépés
ének feltételeit. 

d) A vállalkozások legális működése szempontjából nagy jelentőségűek a különböző nyilvántartási 
rendszerek. Ezek Magyarországon meglehetősen elhanyagoltak és korszerűtlenek. A legsürgetőbb fel
adat a kataszteri és a telekkönyvi nyilvántartás szabályozásbeli és technikai korszerűsítése. Annál is 
inkább, mert az európai uniós integrációs folyamatban is, az ország-jelentésekben is rendszeresen vissza
térő probléma adminisztrációs kapacitásaink szűkössége, a jogi infrastruktúra elmaradottsága. 

e) A témával kapcsolatos jogalkotással szemben folyamatosan fennálló követelmény a jogrendszer 
belső koherenciájának biztosítása. Akár új törvény alkotásáról van szó, akár törvénymódosításról, külö
nös hangsúlyt kell helyezni arra, hogy az egyes jogszabályok a feketegazdaság elleni küzdelem szempont
jából egymással is összhangban legyenek.16 

Végezetül ismételten meg kívánom erősíteni, hogy ezen a téren is a legfontosabb garancia az ország 
javuló gazdasági teljesítménye, amely olyan, a feketegazdaság létezésének alapvető forrásait leszűkítő 
gazdaságpolitikával párosul, amely a társadalom többsége számára biztosít felemelkedést. Minden, ezen 
túlmutató nem közgazdasági eszköz és intézkedés csak ennek függvényében fejthet ki pozitív hatást a 
feketegazdaság visszaszorulásában. 
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Halmai Péter* 
A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG 
VERSENYKÉPESSÉGE 
ÉS AZ EU CSATLAKOZÁS 
Az Európai Unió ágazati politikái között különös jelentőségű az EU Közös Agrárpolitikája (Common 

Agricultural Policy = CAP). A következőkben az agrárpolitikai adaptáció fő tényezőit mutatjuk be, majd 
- ökonometriai modellezés eredményeként - a magyar agrárgazdaság versenyképességét érintő egyes 
alapvető változásokat elemezzük. 

1. Az agrárgazdasági adaptáció alapvető kérdései 

1.1. A CAP rendszerének alapvető sajátosságai 

Az Európai Uniós Közös Agrárpolitikájának legfontosabb sajátosságai a következők: 

• annak súlypontja a szupranacionális közös piaci szervezetekre (Common Markét Organisations 
= CMO) épülő agrárpiac-politika, amely az európai mezőgazdasági termelők, illetve a mezőgazdaság 
bizonyos sajátosságainak a védelmét tűzte ki (közösségi preferencia) - ennek érdekében a belső mező
gazdasági árszínvonalat jóval a világpiaci árak szintje fölé emelték; 

• egyidejűleg a közös piaci szervezet belső modellje az intenzív piaci versenyt célozta meg, ezért az 
agrártermékek szabad áramlása mellett közös intézményi árak a jellemezőek; 

• a rendszer finanszírozása a pénzügyi szolidaritás alapján teljes egészében az EU költségvetéséből 
történik; 

• a Közös Agrárpolitika felhalmozódó problémái miatt 1992-től megkezdődött annak reformja. A 
reform meghatározó eleme az ár- és a jövedelempolitika szétválasztása (decoupling): egyrészt a me
zőgazdasági intézményi árak csökkentése, a világpiaci árakhoz közelítése; másrészt a közvetlen jöve
delemtámogatások rendszerének kiépítése, 

• a reform másik fő iránya az integrált vidékfejlesztés rendszerének felépítése, amelyik egyrészt az 
agrárstruktúra modernizálását, másrészt az agrárágazat határait átlépő rurális programokat támogat. 

1.2. A közös piaci szervezetek alapvető sajátosságai 

A Közös Agrárpolitika által célul kitűzött egységes európai mezőgazdasági piacot belülről szabad 
áruforgalom, egységes árak és közösségi finanszírozás, s egyben a tagállamok termékeinek "ter
mészetes preferenciá"-ja jellemzi. Ugyanakkor kezdettől fogva a CAP egyik legfőbb elve volt, hogy az 
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árnak a piacon, a kereslet és a kínálat találkozásának folyamatában, a piaci szereplők szabad 
alkuja eredményeképpen kell kialakulnia. A beavatkozásoknak - akár közvetlen, akár közvetett be
avatkozásokról van szó - a piac normális működését, a piaci viszonyok fejlesztését, modernizálá
sát szükséges szolgálniuk. 

Mindezt a közös piacrend, másként: piaci rendtartás és piaci struktúra révén mozdítják elő. A 
közös piaci rendtartás (vagy másként: közös piaci szervezet) az agrárárak kialakításának, a kereslet és a 
kínálat mennyiségi kiegyenlítődésének folyamatait fogja át, beleértve e folyamatok fenntartásának, illetve 
javításának szabályozási tényezőit. A piacszervezet pusztán technikai kérdésein túl a hatékonysági köve
telmények a meghatározók, ezért a rendtartásnak alapvető része a piaci verseny szabályozása. A rendszer 
tehát nem kizárni, hanem szabályozni kívánja a piaci szereplők teljesítményversenyét. 1 

A piaci rendtartás is a Római Szerződésben foglalt célok érvényesítésére irányul, s a Közösségen 
belül mindenféle diszkriminációt kizár, következésképpen a belső piacon a versenykapcsolatok for
málása az elsődleges funkciója. A rendtartás tehát központi befolyásolást jelent az agrárpiacok korlátla
nul szabad mozgásába, a piaci egyensúly lehetőleg folyamatos megvalósítása érdekében, a mindenkori 
agrárpiacpolitikai célok alapulvételével. 

Ugyanakkor az 1990-es évek közepéig döntően árpolitikai megközelítést képező piaci rendtartás mel
lett a Közös Agrárpolitikában az agrárpiaci struktúrák, az értékesítési feltételek javítását, a ki
egyensúlyozottabb piaci alkuerőt, a partnerek viszonylagos esélyegyenlőségét előmozdító piac
struktúra-politika2 is folyamatosan érvényesül. Noha ennek közösségi erőforrásai a szűkebb értelem
ben vett piaci rendtartásénál jóval korlátozottabbak, az agrárpiac-politika ezen területe is nagy jelentő
séggel bír. Ezt igazolja az is, a hogy a nemzeti agrártámogatások körében igen fontos szerepet játszanak a 
piacstruktúrát javító programok. 

Az agrártermékek értékesítését célzó tranzakcióknak csak csekély hányada valósul meg a piaci rend
tartás által előírt institucionális ("intézményi") - pl. intervenciós - árak alapján. Az ügyletek döntő 
többségében az eladó és vevő szabad alkuja határozza meg az árat, azaz: az árukat piaci áron 
értékesítik. 

A nagyobb piaci rendtartásoknál az áralku intervallumát a közös piaci szervezetek határolják be. 
Ám ennek ellenére a piaci árak mozgási tartománya többnyire nem jelentéktelen. Az intézményi árak 
alapján a piaci szereplők szabad alkufolyamatába történő intervenció a CAP modellje szerint is kivételes
nek mondható. 

Következésképpen helyénvalónak, s a hazai agrárpiac-politika számára sem tanulság nélkülinek tűnik, 
ha az EK agrárpiacát tárgyalva a szűkebb értelemben vett "piaci rendtartás" mellett szélesebb kategória
ként értelmezzük az agrárpiac-rendet.3 

A Közös Agrárpolitika az agrárpiac legkülönfélébb szereplőit olyan helyzetbe kívánja hozni, hogy vi
szonylag kiegyenlített alkuerővel rendelkezzenek. így a piaci versenyben az azonos szükségletet kielégítő 
termék termelője számára biztosítható az esélyegyenlőség. A Közös Agrárpolitika nem szól bele a piaci 
alkufolyamatba. Az ár befolyásolását célzó beavatkozásait a határokra - az importverseny korláto
zására - koncentrálja.4 Akcióival - a külső konkurenciától történő védelem mellett - viszonylag egyen
letesen változó árak elérését célozza meg. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy az EU agrárrendszerében, a piaci koordinációnak jóval na
gyobb a szerepe, mint ahogyan azt itthon gyakran feltételezik. A belső piacot intenzív verseny jellem
zi, s az agrárgazdasági adaptáció lehetséges hatásait alapvetően befolyásolja a versenyképesség. 

1 Heidhues (1977). 
2 Lásd részletesen Plate-Böckenhoff (1984) 
j Utóbbi a rendtartás mellett a piaci tranzakciók jellemző további intézményeit, s azok struktúráját 

is magában foglalja. 
4 A közös piaci szervezet alapmodelljét a 2.1. ábra mutatja be. 



1.3. A közös piaci szervezetek átvételének hatásmechanizmusa 

Az EU közös piaci szervezetek átvétele alapvetően új versenyközeget eredményez a hazai agrárpiaci 
szereplők számára.5 

Az importrezsim területén az EU közös vámtarifarendszerében (Common Customs Tariffs = CCT) 
szereplő specifikus és értékvámok - illetve az utóbbiakat kiegészítő minimális importárak (az úgyneve
zett belépési árak) - átvételére kerül sor. E rendszer jellemzően a korábbinál jóval magasabb külső védel
met biztosít a harmadik országok vonatkozásában. Ám egyes termékek (például a bor) esetében a véde
lem alacsonyabb a jelenlegi hazainál, így az importverseny növekedhet. Ugyanakkor az acquis 
communautaire átvétele egyidejűleg az EU kiterjedt preferenciális rendszereinek6 adaptációját is jelen
ti. Ezért az utóbbiak által érintett termékek (pl. egyes kertészeti áruk) tekintetében az importverseny 
erősödésére kell számítani. 

Az exportrezsim adaptációja elvileg az EU exporttámogatási rendszer kiterjedését eredményezi, azaz 
a hazainál kedvezőbb feltételeket nyújt az agrártermékek kiviteléhez.7 Ugyanakkor az eddigi hazai ex
portszabályozásban ismeretlen exportadó - amelynek alkalmazása az EU közös piaci szervezeteiben is 
kivételes - a külpiaci áringadozások hatását mérsékelheti. 

A belső ár- és intervenciós rezsim egyrészt a közös intézményi árak, másrészt - egyes részpiacok 
esetében - a mennyiségi szabályozás rendszerét tartalmazza. Az intervenciós árak adaptációja rövidtá
von a belső árak emelkedésével járhat azokban a piaci szervezetekben, ahol a hazai piaci árak alacsonyab
bak ezeknél. A rendszer adaptációja általánosságban is a belső piaci árak növelése irányába hat. Jelentő
sek ugyanakkor a regionális áreltérések, s a hazai agrárpiacon kialakuló piaci árak a részpiacok többségét 
tekintve valószínűleg alacsonyabbak lesznek, mint a fejlettebb tagországokban. 

Éppen ez az árversenyképesség az, amely a hazai agrártermékeknek esélyt nyújthat a piacrajutásra. 
Valójában csak akkor lehetséges ez a piacra lépés, ha ez az árkülönbség legalább a magasabb piaci árral 
jellemezhető régiókba történő szállítási költségeket fedezi. 

A mennyiségi szabályozás nem tartozik a Közös Agrárpolitika eredeti modelljébe. Annak kialakulása 
éppen az eredeti modell belső feszültségein, a piaci szereplők expanziós kényszerén és a strukturális 
feleslegek kialakulásán alapul. E szabályozás (a kvóta, a garanciaküszöb stb.) valójában a közös piaci 
szervezetek által megcélzott gazdasági verseny erőteljes korlátozását és torzítását jelenti. Egyrészt bürok
ratikus menedzsmentet igényel, amely jelentős köz- és magánköltségeket okoz, amelyek a piac szabad 
működése esetén nem merülnének fel. Másrészt e szabályozás mesterséges korlátokat állít a versenyké
pes kínálat növelése (egyáltalán a piacra lépés lehetősége) tekintetében. 

A Közös Agrárpolitika 1992. évi reformja nyomán a közös piaci szervezetek keretében juttatott támo
gatások meghatározó tétele (az 1990-es évek végére több mint 70%-a) a már jelzett közvetlen kifizeté
sek köre. Noha azok a folyó termeléstől és értékesítéstől elválasztott támogatások, jelentősen befolyásol
ják az érintett piaci szervezetek (gabona, olaj- és fehérjenövények; marhahús, juhhús, 2003-tól a tej) 
szereplőinek pozícióját. Esetleges hiányuk az új tagországok termelői számára kivédhetetlen ver
senyképességi hátrányt eredményezne az adott részpiacokon. 

Az átalakuló közép- és kelet-európai országok agrárgazdaságában az elmúlt évtizedben jelentős transz
formációs visszaesés ment végbe. A lecsökkent termelési szint egyrészt ronthatja8 a mennyiségi szabá
lyozás lehetséges bázisait, másrészt a rendszer működéséhez sajátos, "transzformációs" támogatások 
is szükségesek.9 Ezen támogatások egyes elemei aggályosak lehetnek a Római Szerződés alapján. Azok 
hiánya azonban nehezítené az agrárstruktúra megszilárdulását, s csökkentené a piaci szereplők verseny
képességét. 

5 A főbb hatásokat az 1. táblázat foglalja össze. 
6 A GATT-VTO Általános Preferencia rendszere (GSP), illetve különböző preferenciális övezetek, kö

zöttük az afrikai, karib-tengeri és ssendes óceáni (úgynevezett ACP) országokkal kötött Loméi Megálla
podás 

7 Különösen, ha figyelembe vesszük: Magyarországnak 2002-től teljes mértékben vissza kell térnie a 
WTO Mezőgazdasági Megállapodás keretében vállalt eredeti kötelezettségeihez, amelyek csak 16 ter
mék esetében tesznek lehetővé korlátozott exporttámogatást. Következésképpen a magyar agrárexport 
egyébként - e korlátozott lehetőségen kívül - csak támogatások nélkül léphetne a külpiacra. 

H Magyarország tejtermelése például az 1980-as évek végén 2,8 millió tonna volt, míg az 1990-es 
évek végén csak mintegy 2 millió tonna. 

9 Beruházási támogatások a leépült eszközállomány legalább minimális pótlására, kamattámoga
tás a folyó hitelekhez stb. 
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1. táblázat 

A Közös Agrárpolitika (CAP) adaptációja 

1. IMPORTREZSIM (Harmadik országok) 

Alkalmazott 
Eszköz 

Hatás 

Vámok 

• Specifikus vámok, 
(illetve belépési árak) 
esetén erősebb 
védelem 
• egyes terméknél 
erősödő 
importverseny 

preferenciális rendszer 
teljes átvétele (GSP, 
Lome-i Megállapodás) 

• egyes (pl. kertészeti) 
termékek esetében 
erősödő importverseny 

2. EXPORTREZSIM (Harmadik országok) 

Alkalmazott 
Eszköz 
Hatás 

Exporttámogatás 

elvileg és általában 
növekvő támogatás, 
WTO-korlátokkal 

exportadó 

túlzott külpiaci 
árhatások mérsékelése 

3. BELSŐ AR- ES INTERVENCIÓS REZSIM 

Alkalmazott 
Eszköz 

intézményi 
(intervenciós stb.) 
árak 

mennyiségi szabályozás 

Hatás elvileg is általában 
növekvő belső árak, 
de jelentős 
interregionális 
eltérések 

bürokratikus 
menedzsment, 
mesterséges korlátok 
a versenyképes 
termelés növelésénél 

4. KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK? 
esetleges hiányuk az új tagoknál az érintett piaci szervezetekben (gabona, olajnövény, 
marha- és juhhús, 20003-tól tej) kivédhetetlen versenyképességi hátrány lenne 

5. NEMZETI TÁMOGATÁSOK? 
Transzformációs támogatások (beruházás, kamat stb.) esetleges hiánya nehezítené 
az agrárstruktúra megszilárdulását 



2. Versenyképesség és mezőgazdaság 
A mezőgazdasági kereskedelem elemzésében még az utóbbi évtizedekben is a hagyományos 

elméletek a meghatározóak. Ezen megközelítések szerint az egyes országok között a termelékenység 
és a termelési költségek terén mutatkozó különbségek indukálják a kereskedelmet. Minél magasabb a 
termelékenység, annál magasabb a kibocsátás egységére jutó termelési költség, annál erősebb a termék, 
az ágazat, illetve az ország versenyképessége. 

A valóság azonban jóval bonyolultabb. A tökéletes verseny feltételezése meglehetősen nagy leegysze
rűsítés. A mezőgazdaság tekintetében igen elterjedt - miképpen az EU Közös agrárpolitika példáján lát
hattuk - a különböző export-import, vagy árszabályozó intézkedéseket tartalmazó kormányzati politi
kák alkalmazása. Ez pedig sok esetben jelentős mértékben gátolhatja a versenyképesség érvényre jutását 
a nemzetközi kereskedelemben.10 A nemzetközi kereskedelem tehát nem magyarázható csupán a 
kereskedelem gazdaságtanának hatékonysági kritériumai alapján - azt az alkalmazott gazdaság
politikai (azok között kereskedelempolitikai) eszközök is befolyásolják. 

Ugyanakkor az agrárkereskedelem egyre növekvő arányban a feldolgozott termékekkel történő keres
kedelmet jelenti. Ezért az agrárkereskedelmet egyre inkább a modern kereskedelmi és növekedési 
elméletekkel (azok egyes elemeivel) szükséges magyarázni, mert a tényezőellátottság és a természeti 
tényezők mellett a termékdifferenciálás, a méretgazdaságosság és a tökéletlen verseny tényezői 
kerülnek előtérbe a versenyképesség alakulásában. Ám ez utóbbi tényezők döntően vállalati szinten ala
kíthatók. Következésképpen nem meglepő, hogy az elmúlt évtizedekben a hagyományos kereskedelmi 
elméletek uralták és uralják nagyrészt ma is a nemzetközi mezőgazdasági kereskedelem elemzését. 

Fentiekkel összefüggésben alakul az alkalmazott versenyképességi mutatók köre is: 

• a feltárt komparatív előny (RCA) a komparatív előny ex post mérésére szolgál1 1, az RCA az alapja 
a relatív exportelőny-index (RXA), a relatív import piacrajutási index (RMP) és a relatív kereskedelmi 
előny-index (RTA); 

• a reál effektív árfolyam (REER), amely a szektorális versenyképesség mérésére is szolgálhat; 
• a hazai erőforrás költség (DRC) a felhasznált hazai erőforrások haszonáldozati költségeit méri. 

E mutatók fontos összefüggések feltárására alkalmasak. Ám egyikük sem lehet képes önmagában a 
piaci versenyképesség megbízható mérésre. E mutatók fő problémái a következők: 

• e mutatók többségük a komparatív előnyökön alapul; 
• ex post jellegűek; 
• tökéletes versenyt feltételeznek; 
• előrejelzésre csak korlátozottan alkalmasak; 
• nem fejezik ki az ár- és kereskedelempolitikai eszközök hatásait. 

3. EU-adaptáció és a magyar agrárgazdaság versenyképessége 
A CAP-adaptációja, a közös piaci szervezetek átvétele alapvetően érinti a magyar agrárgazdaság ver

senyképességét (is). Az alkalmazott eszközök - mint láthattuk - mind a mezőgazdasági árak, mind a 
termelési költségek alakulását befolyásolják. 

A nagy számú hatást gyakorló tényező együttes és rendszerszerű elemzése ökonometriai modell 
keretei között végezhető el. 

31. A hatásvizsgálatok jelentősége 

Az ökonometriai modellek alkalmazása egyrészt a témakör korábbinál komplexebb elemzését, más
részt több szcenárió szimulációját és vizsgálatát teszi lehetővé. Aláhúzást igényel: a szimuláció meghatá-

Elekes, (2000) 
Balassa (1989) 



rozott feltételek között kialakuló eredményeket mutat, s nem feltétlenül a leginkább valószínűt. (Ez utób
bi a prognózis.) A modell-szimulációk nagymértékben a kiinduló feltételektől függenek, s különö
sen alkalmasak az eltérő feltételek lehetséges következményeinek összehasonlítására, ("ha..., akkor, 
típusú összefüggések kimutatására.) Ugyanakkor éppen az alkalmazott ökonometriai struktúra miatt na
gyon erős az egyes szcenáriókkonzisztenciája, s a matematikai módszerek révén a verbális-logikai elemzés
ben már nem követhető folyamatok és összefüggések is feltárhatóak. 

Mindezek révén a magyar agrárgazdasági adaptáció komplex makroökonómiai elemzése végezhető el. 
Az eddigi elemzések is bizonyították az agráradaptáció rendkívüli, más csatlakozó országokét meghaladó 
jelentőségét. A makrogazdasági hatásmechanizmusok feltárása hozzájárulhat a hazai integrációs stra
tégia további kidolgozásához, illetve az érdemi tárgyalási pozíciók megalapozásához. 

3.2. Az alkalmazott modell fő jellemzői 

A csatlakozás mezőgazdasági piacokra, költségvetési kiadásokra és egyéb ökonómiai tényezőkre gya
korolt hatásainak értékeléséhez részleges egyensúlyi modell került kidolgozásra, amely az EU-t, illetve 
Magyarországgal együtt hét közép-európai országot tartalmaz.12 

Ez a modell ár- és agrárpolitika vezérelt komparatív mezőgazdasági világmodell, amely figye
lembe veszi a termékek közötti kapcsolatokat, s egyidejűleg alkalmas az ár- és kereskedelempolitikai 
eszközök részletes modellezésére.13 A modell 7 közép-európai országot (Bulgária, Csehország, Észtor
szág, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia) és a 15 EU-tagállamot tartalmazza. 

Az agrárgazdasági szektor 16 mezőgazdasági termékkel, 9 feldolgozott mezőgazdasági, továbbá 6 egyéb 
termékkel és termelési tényezővel, összesen 27 agrárgazdasági fő termék alapulvételével került mo
dellezésre.11 A modell nem tartalmazza a kertészeti ágazat termékeit. Ezt az eredmények értékelésekor 
figyelembe kell venni. Megjegyzést igényel, hogy a mérvadó, nemzetközileg elismert parciális modellek 
egyike sem tartalmaz a kertészeti ágazat körébe tartozó terméket.15 

Ezen termékek részpiacainak elemzése révén jól leírhatók az EU-csatlakozás szempontjából legfonto
sabb piaci hatások - beleértve a helyettesítés lehetőségeit is. A modell keretében valamennyi vizsgált 
termékre meghatározásra kerül a kínálat, a - humán fogyasztási, illetve az állati takarmányozási - kereslet, 
a kialakuló piaci ár, valamint a költségvetési kiadás. 

A nettó export révén valamennyi ország befolyást gyakorol a világpiaci árakra. Az általános egyensúly 
(vagyis a modell megoldásának) alapvető feltétele: a világpiacon valamennyi termék keresletének és kíná
latának az egyensúlya. 

Következésképpen ezen modell révén a szélesebb nemzetközi piaci összefüggések is szimulálhatóak, 
így az egyetlen entitásra koncentráló "országmodeH"-nél lényegesen megalapozottabb eredményeket gyűjt
het. Kiváló a modell konzisztencia-teremtő képessége - mind egy-egy blokk esetében (termelés, termelő
felhasználás, fogyasztás, külkereskedelem), mind a különböző földrajzi blokkok között. 

A modell további fontos erőssége, hogy nagy pontossággal képes az egyes agrárpolitikai esz
közök, illetve azok változásai hatásainak elemzésére. így pl. a közvetlen jövedelemtámogatások (direct 
payments) hatásmechanizmusát is nagyon pontosan képezi le. Képes kifejezni e támogatások piaci támo
gatásoktól eltérő (leválasztott, vagy részben leválasztott) jellegét, s annak hatásait. Tekintettel az ún. 
kompenzációs kifizetések természetére rendkívül fontos, azok pontos belefoglalása a modellbe.16 

A politikai eszközök aktuális és tervezett eszközként kerülnek modellezésre. A gabonaféléket, tejter
mékeket és a marhahúst intervenciós árral stabilizálták. Az importrezsim a belépési ár-rendszert (gabona
félék), valamint specifikus és ad-valorem tarifákat (tejtermék, marhahús) vesz figyelembe.17 

12 Banse-Münch (1998) és Münch (1999) 
u "Világmodell"-ként a világ összes országát tartalmazza. Bizonyos országok explicit módon kerül

nek modellezésre, míg más országok aggregálva. 
14 E termékek az 1990-es évek végén a magyar mezőgazdaság bruttó termelési értékének több mint 

70%-át tették ki. 
15 Ennek oka az ágazat sajátosságaiban rejlik: hiányzik a termékek homogenitása, általában nem 

beszélhetünk egyetlen kertészeti terméknek sem modellezhető világpiacáról, nagy az egy-egy éven belü
li szezonális áringadozás stb. 

16 Nem fogadható el, ha a kompenzációkat közönséges árkiegészítésként kezeli valamely modell, 
ezzel alapvetően eltorzítva azok valóságos természetét. 

17Lásd a 2. Táblázatot. 



Az olajosmagvak, olajosmag-termékek és a gabonahelyettesítők csak ad-valorem vámvédelemben ré
szesülnek (a legtöbb közép-európai országban). A sertéshús, baromfihús és tojásárakat korlátozott nagy
ságú exporttámogatással stabilizálják, az exporttámogatásokat a maximális WTO mennyiségek orientál
ják (EU és közép-európai országok). Kiegészítő eszközként a termékek vámvédelemben részesülnek, 
amely nem prohibitiv a közép- és kelet-európai országokban, azonban prohibitív az EU-ban. 

2. táblázat 

Az alkalmazott részleges egyensúlyi modellben szereplő 
agrárpiacpolitikai eszközök 

Árpolitikák Kereskedelmi 
politikák szabályozás 

Gabonafélék minimális ár változó export
támogatások 
változó exportadó 
változó 
import-vámok 

kötelező 
ugaroltatás 

szétválasztott 
közvetlen 
támogatások 

Olaj osmagvak importvámok kötelező 
ugaroltatás 

szétválasztott 
közvetlen 
támogatások 

Cukor minimális ár importvámok kvóta 

Tej vezértermékek 
(pl. vaj, 
sovány tejpor) 
intervenciós ár 

importvámok kvóta szétválasztatlan 
közvetlen 
támogatások 

Marha-
és borjúhús minimális ár változó export

támogatás, 
import vámok 

szétválasztatlan 
közvetlen 
támogatások 

Egyéb 
húsfélék maximális export

mennyiségek 
importvámok 
(EU esetében 
prohibitív) 

Egyéb 
termékek vámok 



A teljes egészében a modellezésbe bevont országok tevékenységei részletes elemzésre kerültek, külö
nösen, ami a mezőgazdasági termékeket illeti. A ROW (a világ többi része) csoportban azonban a tevé
kenységek leegyszerűsítésre kerültek.18 

3.3- Az agárgazdasági adaptáció fő szektorális hatásai 

A következőkben először a magyar agrárgazdasági adaptáció szektorális elemzésére alkalmas parciális 
egyensúlyi modell-vizsgálatok főbb eredményeit ismertetjük. 

A szektorális elemzés során három fő mozgáspálya (szcenárió) került vizsgálatra. E különböző 
mozgáspályák a csatlakozás időpontját, a lehetséges makroökonómiai hatásokat, a műszaki haladás válto
zásait illetően, továbbá a közvetlen támogatásokkal, illetőleg a kínálatszabályozással kapcsolatos alapvető 
feltételezések szerint tértek el egymástól. 

Az elemzett mozgáspályák (a), b), c)) az alábbiak voltak: 

a) Az első szcenárió szerint Magyarország felvételt nyer az EU-ba, de nem veszi át a 
Közös Agrárpolitikát; 

b) A második szcenárióban feltételeztük, hogy Magyarország egyidejűleg, s átmenet nélkül 
csatlakozik az Európai Unióhoz, s a Közös Agrárpolitikához, illetve a mezőgazdasági termékek 
egységes piacához. Kivételt csak a közvetlen támogatás képez, amely ezen szcenárió feltételezése 
szerint nem terjedne ki Magyarországra. 

c) A harmadik szcenáriót is a fentiek (lásd a b) pontban írottakat) jellemzik, azzal az eltéréssel, 
hogy ez esetben a magyar mezőgazdaságra is kiterjed a közvetlen támogatási rendszer. 

33-1- A vizsgálatok fő eredményei 

Az a) szcenárió esetében, ahol a korábbi nemzeti politikák fennmaradását feltételeztük, a hazai nö
vénytermelés még 2006 előtt elérheti az átmenet előtti szintet. Az állattenyésztés jóval lassabban 
nő, különösen a tej és a marhahús esetében. A sertéstermelés többévi stagnálás után is csak mérsékelten 
nő, a baromfihús előállítása annál némileg dinamikusabban. Ám a korábbi termelés legmagasabb 
értékeit a szimulációk által átfogott időszak végéig egyetlen állattenyésztési ágazat sem éri el. 

Ugyanakkor a termelés jóval gyorsabban nő, mint a belső felhasználás. A legtöbb kiemelt termék 
esetében elvileg erősödhet a nettó exportőri pozíció A fenti szcenárióhoz (a) képest igen nagyok az 
eltérések a többi vizsgált - a CAP átvételén alapuló - mozgáspálya esetében. 

A b) esetében a gabona, különösen a leginkább támogatott gabonák - az árpa és az egyéb takarmány
gabonák - termelését a növekvő árak ösztönözni fogják. Különösen a kukoricatermelés (az EU21 
nettó importőr) terén várható jelentős növekedés, amit az árak EU-szinthez közeledése vált ki. Bár a 
gabonatermelés nő, visszaesés várható az olajosmagvak termelésében, hiszen a gabona-olajosmag 
árarány alapvetően megváltozik. A szimuláció szerinti termelés alig több mint a fele az a) szcenárióban 
kimutatottnak. A termelés a visszaesést követően csak lassan indul emelkedésnek, s később sem éri el a 
bázisidőszak termelését. 

A cukor- és tejkvóták várhatóan erősen korlátozóak lehetnek Magyarországon, mert a kvótamennyi
ségek esetleg a tényleges bázisidőszaki termelés szintje alatt alakulhatnak.19 Ez a számítási mód valójában 

lH Bár ez a rész is árvezérelt, a kínálat közvetlen funkciókon keresztül kerül modellezésre. Ezzel 
némileg elhanyagolva a terület, az állomány, illetve a hozam szerepét. A politikák is csak korlátozott 
részletességgel szerepelnek e helyütt. 

l<> Abban az esetben például, ha a bázisidőszak belső fogyasztása és a WTO-Megállapodásban a 
támogatott export lehetséges nagysága együttesen adják a kvóta nagyságát. 



súlyosan hátrányos lenne Magyarország számára, mert a lecsökkent belső fogyasztást venné alapul. A 
sertés- és a baromfihús termelése e mozgáspályánál a szimulációk szerint stagnál, majd visszaesik, s az 
időszak végén is alacsony szinten marad. E visszaesés fő oka a CAP átvétele miatt jelentősen meg
emelkedő gabonaárakban, egyidejűleg az EU kibővülésével csökkenő sertés- és baromfihús-árak
ban rejlik, természetesen mindez tetézve az érintett ágazatok belső hatékonysági problémáival. 

Ez a szinte drámai eltérés - amely a kutatás során vizsgált különböző, a CAP átvételét tartalmazó 
mozgáspályákat egyaránt jellemezte - következtében igen nagymértékben csökkenne a takarmány
gabona belső felhasználása. A vizsgált különböző változatok fontos sajátossága: 

a) az egyéb változatokat jóval meghaladó gabonatermelés, főleg a takarmánygabonákból; 

b) ezzel egyidejűleg az a) mozgáspályáktól jóval elmaradó (s a legutóbbi negyedszázadban 
példátlanul alacsony) nagyságrendű belső gabonafelhasználás (döntően a takarmánygabonákból); 

c) s mindezek eredményeképpen jelentős - ma szinte elképzelhetetlenül nagy - nettó export 
kialakulása a gabonából, mindenek előtt takarmánygabonából. 

A CAP-adaptáció hatására bekövetkező olajosmag-termeléscsökkenés hatására eltűnik a nettó export, 
sőt a szimulációk szerint az adaptáció első éveiben akár mérsékelt nettó import is kialakulhat. A vizsgált 
időszak végére visszaállhat a nettó exportőri pozíció, ám a bázisidőszaknál alacsonyabb nagyságrendben. 
A tejtermékekből a kvóta által korlátozott belső termelés és a növekvő belső fogyasztás hatására nettó 
import alakulhat ki. A leglényegesebb változás azonban a gabona-export már tárgyalt alakulása mellett 
a sertés- és baromfihús külkereskedelmi forgalma területén prognosztizálható. A tárgyalt hatások 
nyomán a korábbi jelentős nettó export helyett - amely az a) mozgáspálya szerint alapvetően fennma
radna a CAP-átvételét követően egyre inkább nettó importőri pozíció alakulna ki. 2006-ban mint
egy 80 ezer tonna csontos hús nettó importját mutatja a szimuláció. 

A bemutatott folyamatok a magyar élelmiszergazdaság exportszerkezetének alapvető - s nem prob
lémák nélküli - átalakulását jelentenék.20 A szimuláció szerint jelentős nettó export maradna fenn, s az 
aktívum a - vizsgált fő termékek tekintetében mindvégig meghaladná az 1997. évi reálárfolyamon számít
va évi 1 milliárd eurót. Ugyanakkor az aktívum meghatározó tényezője a gabonaexport lenne, s több 
fontos hagyományos exportcikkből nettó import alakulna ki. E folyamat egyoldalú extenzív irányú 
szakosodás veszélyére figyelmeztet. 

Indokolt ugyanakkor mindezekrealitási korlátaira -logisztikai problémák, növekvő gabonafelesleg 
az EU-ban, WTO-korlátok stb. - is felhívni a figyelmet. Fentiekre figyelemmel a szimulációkban kimuta
tott nagyságú gabonaexport ténylegesen aligha lehet realizálható. Ezért a bemutatott szerkezeti változá
sok valójában a nettó export jelentős visszaesésének veszélyét is hordozzák. 

A cukor- és tejkvóták várhatóan erőteljesen korlátozzák a termelést. A cukor és a tej piaci rendtartá
sának jelentős mértékű termelésösztönző hatása a cb) szcenárió esetében (azaz a mennyiségi korlátozá
sok teljes körű kiiktatását feltételezve) jelentkezne. 

A nettó export alakulásáról lásd. 3. táblázatot. 



3. táblázat 

A nettó export alakulása különböző szcenáriók esetén 
(millió tonna) 

Bázis 
2003 

a) b) c) 
2006 

a) b) c) 

gabona 1,42 2,68 7,80 7,63 3,67 9,15 8,36 5,84 11,19 11,00 

abból 

búza 1,01 1,76 3,38 3,29 2,24 3,91 3,81 3,30 4,71 4,50 

takarmány
gabona 0,32 0,92 4,42 4,35 1,43 5,24 5,15 2,54 6,49 6,04 

olajosmagvak 0,13 0,42 -0,13 -0,14 0,49 -0,05 -0,08 0,55 0,07 0,04 

cukor 0,06 0,14 0,03 0,02 0,19 0,03 0,02 0,28 0,04 0,04 

vaj - - - - - - - 0,04 -

sajt - - - - 0,01 - - - -0,02 -0,02 

marhahús 0,02 0,01 0,02 0,02 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 

sertéshús 0,07 0,07 0,02 - 0,04 -0,06 -0,08 - -0,24 -0,27 

baromfihús 0,11 0,14 0,03 - 0,13 -0,02 -0,04 0,09 -0,08 -0,10 



33.2. Versenyképességi hatások 

A modell nem nyújt közvetlenül versenyképességi eredményeket. Minthogy azonban az egész szimu
láció reálárakkal kalkulált árrugalmassági számításokon alapul, a nettó export alakulása fontos verseny
képességi következtetések levonására ad lehetőséget. A főbb következtetések a következők: 

• a szimuláció jelentős - esetleg extrém - mennyiségű nettó exportot jelez a gabonatermelésben, 
ami a szektor magas versenyképességére utal; 

• a szimuláció csökkenő nettó exportot, bizonyos esetekben nettó importot jelez az olajos 
magvakra, ami a szektor csökkenő versenyképességére utal; 

• a termelés felfutását erősen korlátozzák a cukor- és tejkvóták, egyes tejtermékekből nettó 
import alakulhat ki; 

• viszonylag versenyképes a marhahús, de a CAP kínálati menedzsmentje miatt nettó import 
alakulhat ki; 

• kiélezett versenyképességi problémák várhatók a sertés- és baromfihús esetében, amik az 
exportpozíció romlását, súlyosabb esetben jelentős nettó importot eredményezhetnek. 

Következtetések, tanulságok 
A szektorális elemzések több összefüggésre is felhívják a figyelmet, melyek közül a legfontosabbak a 

következők. 

1) Az adaptációs folyamat elsősorban a gabonaféléknek kedvez, ami a termelési és exportszer
kezet átalakulását eredményezheti. Fennáll az egyoldalú extenzív szakosodás veszélye. 

2) Alapvető változás prognosztizálható bizonyos hagyományos exporttermékek (például ser
tés- és baromfihús) esetében. A meglévő hatékonysági problémák, illetve a magasabb takarmány
költségek révén csökken az export versenyképessége, sőt nettó import is elképzelhető. A külke
reskedelmi egyenleg romlását elvileg javíthatja a növekvő gabona- (esetleg cukor és tej) export, ám ezek
nél a termékeknél korlátozott az export növelésének lehetősége. Ezért a bemutatott szerkezeti változások 
valójában a nettó export jelentős visszaesésének veszélyét is hordozzák. 

3) Az egyoldalú extenzív szakosodás elkerülése, illetve a versenyképesség megtartása érdekében kü
lönösen nagy hangsúlyt kap az exportszerkezet diverzifikálásának, illetve a termékdifferenciá
lásnak a szükségessége. 

4) A hatékonyság javítása versenyképességi kényszer. Az exportteljesítménynek - a magas szintű 
protekcionizmussal vádolt - CAP átvételét követő romlása arra hívja figyelmet, hogy bizonyos szektorok
ban súlyos hatékonysági problémák vannak, mely problémákat lehetőleg még a csatlakozás előtt fel kell 
számolni. 

5) A szimuláció eredményeinek értékelését nehezíti, hogy a CAP folyamatosan változik. A hatás
elemzéssel kapcsolatos kutatások így folyamatos feladatot jelentenek a csatlakozásra való felkészülés 
időszakában, majd azt követően is. 

A kutatások folytatása további összefüggések feltárására, újabb tények és szempontok figyelembe véte
lére, illetve az eddigi eredmények folyamatos ellenőrzésére is módot nyújthat. 
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Csillik Péter* 
VERSENYKÉPESSÉG AZ EU-BAN 
ÉS MAGYARORSZÁGON: 
HÁLÓZATOS SZOLGÁLTATÁSOK 

Bevezetés 
A javak nagyrésze externális hatásokat tartalmaz, vagyis egyéni és társadalmi hozamuk és költségeik 

eltérnek egymástól, ezért egyszerű piaci módon való termelésük megkárosítaná a társadalmat. Ha piaci 
allokációval kezeljük azokat a javakat, amelyeknél az externális hatás mértéke meghaladja az internális 
hatást, akkor a piaci kudarcok miatt társadalmi veszteség keletkezik, de ugyanez igaz fordítva is: ha 
azokat a javakat sem piacilag allokálnánk, amelyeknél az externális hatás csekély az internális hatáshoz 
képest, akkor bekövetkezik a kormányzati kudarc. Nézzük elméletileg és gyakorlatilag is, hogy milyen a 
helyes arány. 

Vizsgáljunk keresztmetszeti adatokat, hasonlítsuk össze a gazdasági növekedés 1990-95 közötti éves 
átlagos ütemét a jóléti kiadás/GDP adatokkal. Az eredmény az, hogy - bár a korreláció nem túl erős -
mind a túl kicsiny, mind a túl nagy jóléti hányad fékezi a gazdasági növekedést, az optimális szint (10% -
40% között ) középtájon, 25% környékén található A magyarázat egyszerű, ha a javak egynegyedénél 
erősebb az externális hatás az internálisnál, akkor a javak egynegyedét kell nem piaci módon allokálni. 
Aki bármelyik irányba eltér a szabálytól, az rajtaveszt. Az állami beavatkozásnak nem egyetlen formája a 
finanszírozás, mivel ehhez hasonló az állami tulajdonláson alapuló szolgáltatásnyújtás, és a 
(konstitucionalista, valamint a közvetlenebb formában történő) szabályozás. A javak externális hatásának 
kezelése az elmúlt két évtizedben megváltozott vagy változóban van, erről szól az előadás. 

Ha a javakat mint csoportok tagjait akarjuk csoportosítani, akkor megkülönböztetjük a tipikusan indi
viduálisan használható árukat a jóval bonyolultabb szolgáltatásoktól, majd a szolgáltatások két nagy 
csoportját különítjük el: az individuális érdekű szolgáltatásokat és az externális jellegű szolgáltatá
sokat - utóbbi javakat a piac nem bocsátja optimális mértékben a társadalom rendelkezésére, valamit 
tennie kell az államnak. Bontsuk tovább az externális hatású szolgáltatásokat - követve az EU terminoló
giáját - nem-piaci szolgáltatásokra, általános érdekű gazdasági szolgáltatásokra és hatósági szol
gáltatásokra. Hz utóbbiak a rend- és jogvédelemmel függnek össze, azokat adóból finanszírozzák, műkö
désüket törvény (gyakran az Alkotmány) szabályozza, a szolgáltatást állami alkalmazottak nyújtják. A nem 
piaci szolgáltatások közé tartoznak az egészségügy, a szociálpolitikai szolgáltatások és transzfe
rek, valamint az oktatási szolgáltatások. Jellemzőjük, hogy az állam megelégelte az elégtelen mértékű 
kibocsátást, és sok helyen államilag szabályozott, államilag finanszírozott, és államilag nyújtott szolgálta
tássá nyilvánította azokat. Hasonló volt a helyzet az általános érdekű gazdasági szolgáltatásokkal, a vízmű
vek, vagy a vasút gyakran került állami tulajdonba. 

Röviden, az externális javak kezelésének hagyományos formája az volt, hogy a nem piaci javakat 
állami jövedelemből finanszírozták, az általános érdekű gazdasági javakat gyakran állami tulaj
donban tartották, a hatósági javak állami tulajdonban voltak és az államilag is finanszírozták. 
Mindhárom esetben közvetlen állami aktussal végezték a szabályozást (éves költségvetés, miniszteri ár-

* egyetemi adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, az Altalános Vállalkozási Főiskola óra
adó oktatója 



rendelet, leszólnak telefonon az állami vállalat elnökének stb.). A harmadik évezred fordulójára megvál
tozott a helyzet: nyilvánvalóvá vált, hogy a lobbyk könnyű zsákmánya lehet az államigazgatás és a szavazó
gépezet, ezért az állam akkor jár el legbölcsebben, ha Odüsszeuszként kikötözteti magát az árbochoz, így 
nem mozdul a lobbyk szirénhangjára. A modern felfogásban a közvetlen szabályozás helyett a 
konstitucionalista vagy stratégiai szabályozást végzi, és kivonul a taktikai szabályozásból. 

Externális javak kezelése Hagyományos módszer Korszerű módszer 

Nem-piaci szolgáltatások 

(nyugdíj, szociálpolitika, 
egészségügy, oktatás) 

• Finanszírozás: adóból 

• Szolgáltatás: köz
alkalmazottak végzik 

• Szabályozás: éves 
költségvetési normatívák, 
apparátusi vezérlés 

• Finanszírozás: kötelező 
befizetés saját számlára 

• Szolgáltatás: versengő 
szervezetek 
magánalkalmazottai 

• Szabályozás: erős 
kereteken belüli 
választási szabadság, 
nincs kézi vezérlés 

Általános érdekű gazdasági 
szolgáltatások 

• Finanszírozás: adóból 
és díjakból 

• Finanszírozás: díjakbóL 
és zárt alapokból 

(vezetékes szolgáltatások: 
víz, csatorna, vasút, út, repülés, 
telefon, áram, stb...) 

• Szolgáltatás: részben állami 
tulajdonú vállalatok 
alkalmazottai 

• Szabályozás: költségvetési 
alkuk, állami díjszabás, 
utasítás 

• Szolgáltatás: 
természetes 
monopóliumok 
eszköznélküli versenye 

• Szabályozás: független 
szabályozó hatóság 

Hatósági szolgáltatások 

(honvédelem, rendvédelem, 
igazságszolgáltatás,...) 

• Finanszírozás: adóból, 
bakok feláldozott 
keresete 

• Szolgáltatás: részben 
sorozás, részben profi 
hadsereg, toboroz a seriff 
baj esetén 

• Finanszírozás: adóból 

• Szolgáltatás: profi 
hadsereg, rendőrség 
szolgáltat, 
magánbörtönök 
és választott bíróság 

• Szabályozás • Szabályozás 



A nem-piaci javak közül a nyugdíjbiztosításnál tisztábban, az egészségbiztosításánál kevésbé 
jól látszik az elmozdulás iránya. A felosztó-kirovó rendszerről a tőkefedezeti rendszerre áttérve az 
állam konstitucionalista szabályozást hajt végre, minden polgárát kvázi-alkotmány erejű szabállyal köte
lezi, hogy jövedelmének adott százalékát fizesse be az általa választott pénztárban lévő egyéni számlájá
ra. A jövedelmeket tehát nem transzferálja az állam az egyik korosztálytól a másikhoz és nem dönt évről 
évre a mértékekről, az állam egyaránt kivonul a jövedelemtulajdonosi szerepből és a közvetlen szabályo
zásból. 

Az általános érdekű gazdasági szabályozásnál hasonló a helyzet, nem akarja továbbra is állami 
tulajdonban tartani a hálózatos szolgáltatások vagyontárgyait, nem akar maga szolgáltatni, eladja azokat. 
Kivonul tőketulajdonosi szerepéből. Monopóliumként működő hálózatos szolgáltatások esetén nem 
kíván piac-szimulációs módszerekkel élni, hanem azokat a szabályokat rögzíti, amelyek még ezen a speci
ális területen is valódi versenyt képesek létrehozni. A megmaradó operatív szabályozást viszont füg
getlen szabályozó hatóság kezébe teszi le, aminek prototípusa a független jegybank, a maga előre 
meghirdetett monetáris szabályaival. A magyar és az EU-gyakorlat összevetése azért érdekes, mivel a ma
gyar szabályozás még alapvetően a régi típusú közvetlenséget tartotta meg, míg az EU szabályok már a 
posztmodern világ szabályait hirdetik. Nézzük ezt részleteiben is. 

1. Hagyományos externália-kezelési mód a vezetékes szolgáltatásoknál: 
Magyarország 

A vezetékes szolgáltatásokat természetes monopóliumok nyújtják, ami leegyszerűsítve azt jelenti, hogy 
ha már egyszer csatornáztak egy falut, vagy kiépítették a vasúthálózatot, akkor nem várható, hogy valaki 
még egy párhuzamos hálózatot kiépítsen. A monopolista azon törekvését, hogy kevés szolgáltatást nyújt
son magas áron, nem tűrheti a közösség - hagyományos szerepe szerint az állam árat szabályoz ezen a 
területen, árcsökkentéssel - versenyt szimulálva kényszeríti a termelőt nagyobb kibocsátásra. A természe
tes monopóliumok felbukkanása, illetve megerősödése a 19. század végén következett be. Természetes 
monopóliumok általában valamiféle hálózatos (vezetékes) szolgáltatásnál érvényesülnek ott, ahol a ráfor
dítások növekedését a kibocsátás növekedése meghaladja. Ezek a vezetékes szolgáltatások teljesen behá
lózzák életünket, ilyen a víz, a szennyvíz, az áram, a telefon, a vasút, a közút, a repülés, a postai 
szolgáltatás stb. 

Először az erős, egytermékes természetes monopóliumokat vizsgáljuk: az erős monopóliumot úgy 
határozzuk meg, hogy a keresleti görbe a határköltséggel olyan a kibocsátási szintnél találkozik, amely 
jóval a technikai optimum alatt található. 

Első kérdésünk az, hogyan fordul elő ez a helyzet? Nagyvalószínűséggel abból fakad, hogy a közjavak 
iránti kereslet nem horizontálisan, hanem vertikálisan összegződik, mivel a "te sztráda iránti igé
nyed" és az "én sztráda iránti igényem" nem eredményez "két sztráda iránti keresletet" - legfeljebb azt, 
hogy miként oszoljon meg a sztráda adóára közöttünk. A vertikálisan összegzett keresleti görbék ott 
találkoznak a határköltséggel, ahol az még jóval alacsonyabb az átlagköltségnél. 

Az alapdilemma tehát az, hogy miként szabályozzon az állam, ha a határköltség melletti kínálat ugyan 
elég jelentékeny méretet biztosít, de erős természetes monopólium esetén bizonyosan veszteséget okoz 
a vállalatnak, - amely így támogatásra szorul. Egyszerű matematikai eszközökkel kimutatható azonban, 
hogy a határköltségnek megfelelő kibocsátás esetén maximális lesz a fogyasztói járadék és ter
melői járadék összegeként felfogott társadalmi jólét, azaz kockázat nélkül vállalhatja a költségvetés, 
hogy néhány területen fizetnie kell. 

Nagyobb dilemma azonban az, ha egyszer a határköltségnek megfelelő kibocsátás esetén maximális a 
jólét, akkor miért nem minden vezetékes szolgáltatás esetén ez az irányadó? A keresleti görbét azonban át 
kell rajzolnunk, mivel az korántsem olyan, ahogyan a tankönyvekből megszoktuk. Nincs egyenes vonal a 
"zérus mennyiség/magas ár" ponttól a "zérus ár/nagy mennyiség" tengelyig, hanem egy olyan, kétszer 
megtört keresleti görbét találunk, amelynek csak a középső szakasza "él", vagyis hasonlít a tankönyvi 
görbére, míg előtte egy vízszintes és utána egy függőleges szakasszá torzul. Az állam ezért kénytelen a 
kereslet árrugalmasságát figyelembe véve más és más árral való szabályozással kísérletezni. 

A szabályozatlan monopólium esetén a határbevétel és határköltség görbéjének találkozása jelöli ki a 
maximális profit mellett előállítható mennyiséget, valamint a hozzá tartozó piaci árat. Az irodalom out
putszabályozásnak azt a mennyiséget nevezi, ami nagyobb mint a szabályozatlan monopólium által 
előállított mennyiség, de kisebb mint a profitmentes mérték. A profitmentes mértéket adó termelést 
profitszabályozásnak nevezzük, ekkor az átlagköltség és a keresleti görbe találkozása jelöli ki a termeié-
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si szintet. Az árszabályozás ennél is magasabb mennyiséget eredményez, ez a keresleti görbe és a határ
költség görbe által meghatározott mérték. 

A magyar adatok vizsgálata alapján elmondható, hogy 

A víz keresleti árrugalmassága nagyjából -3, ami azt jelenti, hogy az élő szakasz végéig minden 
további nélkül le lehetne nyomni a víz árát. Tarthatatlan az a helyzet, hogy tíz év alatt 
harmadával csökkent az ivóvízfogyasztás, hogy félig kihasznált kapacitások mellett a falusiak újra 
kutat furatnak, a megoldás itt egyszerűen a hatósági árcsökkentés lehet. A vízművek nyeresége 
ettől nem nagyon csökkenne, de többet kellene dolgozniuk érte. 

A távolsági autóbuszok szolgáltatásai iránti keresleti árrugalmasság jóval kisebb, nagyjából -0,5, 
míg a profitjuk éppen zérus körüli, ahogy azt az elmélettől várjuk is. Itt többé kevésbé 
rendben levőnek látszanak a dolgok, - ha nem tudnánk, hogy nemsokára nagy versennyel kell 
szembenézniük a külföldi buszok részéről - most kellene erre felkészülni. 

• A vasút keresleti árrugalmassága -0,1 és éppoly veszteséges, ahogy azt várnánk. Nem az a baj, 
hogy veszteséges, ha az a határköltség melletti árból fakad. Valószínű azonban, hogy az árak még 
ezt a szintet sem érik el. Némi áremeléssel el kellene érni a határköltség szintjét. 

Az árral való versenyszimulálás mindig problematikus, a termelők rendelkeznek az információval és 
félrevezethetik a hatóságot, amely maga is kétlelkű, - legalább annyira akarja védeni a termelők érdekeit 
mint a fogyasztókét. Célszerű áttérni a valódi versenyösztönzésre! 

Versenyszimulálás árakkal, 
ennek eredményei a 90-es 
években Magyarországon 

Szabályozatlan monopólium 

Termelési kényszer, 
mi a hatóság társadalmi célja? 

Az ár maximális profitot biztosít 
a vezetékes monopóliumnak, 
kihasználatlan kapacitások, 
holtteher veszteség a 
társadalomnak, ott termel, 
ahol MC = MR, azaz 
határköltség = határbevétel 

Keresleti rugalmasság, 
miként sikerült a célt elérni?-

Telefon esetén gyanúsan 
magasak a profiteredmények, 
árkarbantartást hatékonysági 
követelménnyel csak helyes 
induló árak mellett lehet jól 
gyakorolni. 

Ou tp u tszabályozás Hatósági árszabályozás miatt 
az ár alacsonyabb, mint a 
szabályozatlan monopóliumnál, 
némi profit elérését lehetővé 
teszi, a kapacitások jelentős 
mértékben kihasználatlanok. 

Víz (ivóvíz) keresleti 
árrugalmassága = -3; 
Csökkenő vízfogyasztás, 
vidéken újra kutakat fúrnak, 
hatósági árcsökkentés lenne 
indokolt. 

Profitszabályozás Hatósági árszabályozás az 
átlagköltségig nyomja le az árat, 
zérus profit P=AC 

Távolsági busz keresleti 
árrugalmassága = -0,5; 
fel kellene készülni a 
piacnyitásra 

Árszabályozás A hatósági árszabályozás a 
határköltségre nyomja le az árat, 
P = MC, így veszteséges a vállalat, 
de jóléti szempontból itt 
maximális a kibocsátás, 
Jólét=profit+fogyasztói többlet 

MÁV személyszállításánál 
keresleti árrugalmasság=-0,l; 
elmaradt az árkarbantartás, 
árak a határköltséget sem 
fedezik, némi korrekciós 
áremelés kellene. 



2. Törekvés a modern externália - kezelési technikák megvalósítására: 
az EU- szabályozás rendszere 

Az EU szabályozási koncepciója tartalmilag úgy szól, hogy versenyszimulálás helyett versenyösz
tönzés kell a vezetékes szolgáltatások esetén is. Hogyan gondolkodik a rendeletekből és irányelvek
ből kivehetően az EU? 

A továbbiakban ismertetendő EU-rendeletek és -irányelvek a légügyi, vasúti, távközlési, postai és 
villamosenergia-szolgáltatások szabályozására terjednek ki. Mivel a költségek csökkentésének legjobb 
módja a verseny fokozása, ezért azt kell szemügyre vennünk, hogy mekkora ebben az egyes területek 
szabadságfoka. A vasút esetén különféle minőségű szolgáltatásokat nyújthatnak különféle vasúttársasá
gok és a pálya működtetése szétválik a fuvarozói szolgáltatástól. A villamosenergia esetén több erőműtől 
vehetnek ugyanolyan minőségű áramot a kereskedők és adhatják el eltérő szezonális és mennyiségi tari
fák alapján. A vízszolgáltatásnál csak egyetlen közműtől lehet vásárolni és a kereskedő szabadsága csak a 
tarifák, tarifacsomagok megállapításában van. A repülőtéri szabad hozzáférés lényegében azonos a vas
úiéval. A távközlés hasonlít a vasúthoz mivel sokféle szolgáltatást tesz lehetővé. 

AZ EU MEGFELELŐ JOGSZABÁLYAINAK TÖMÖR ISMERTETÉSE 

Légügy 
Résidő 
Hozzáférést kell biztosítani a repülőtéri létesítményekhez objektív, átlátható és diszkriminá

ciómentes módon díj fizetésével vagy anélkül. A hozzáférést koordinátor biztosítja, aki a tagállam által 
kinevezett természetes vagy jogi személy. 

A koordinátor a résidőket semleges, átlátható és diszkriminációmentes módon osztja ki, el
sőbbséget adva a menetrendszerű járatoknak és tiszteletben tartja az elsőbbségi szabályokat. Ha nem 
tudja a kért résidőt adni, akkor indokol és jelzi, hogy mi a legközelebbi adható résidő. Ad hoc résidő -
kérelmeket a tartalékidő terhére kielégíti. A fuvarozók átlátható módon cserélgethetik a résidőket, ennek 
működőképességét a koordinátornak kell megerősítenie. 

Útvonal 
A tagállamoknak biztosítaniuk kell a közösségi légi fuvarozók számára a szabad hozzáférést a 

Közösségen belüli útvonalakhoz, 1997. április l-jét követően a kabotázs (saját területén belüli két 
pont közötti kereskedelmi célú repülés) jogokat is beleértve. Jelentős zsúfoltság és/vagy környezeti prob
lémák fennállása esetén három évet meg nem haladó, korlátozott időtartamra — a fuvarozó nemzeti 
hovatartozása és kiléte szempontjából diszkriminációmentesen, versenysemlegesen és a probléma meg
oldásához szükséges lehető legkisebb mértékben — a tagállam feltételekhez kötheti, megtagadhatja vagy 
korlátozhatja a szabad hozzáférést, különösen olyan esetben, amikor az egyéb közlekedési módok is 
kielégítőek lehetnek. 

Vasút 
A vasútvállalatok igazgatás, adminisztráció és ellenőrzés tekintetében önálló státussal rendel

kezzenek, államétól elkülönített vagyonnal, költségvetéssel és elszámolással gazdálkodjanak. Szabadon 
alakíthassanak csoportokat a többi tagállamban bejegyzett vasútvállalatokkal. Szét kell választani a fuva
rozási, vasúti infrastruktúra kezelésének elszámolását, az egyik területre nyújtott támogatás máshová 
nem vihető át. 

A szabad hozzáférés az EU-ban két lépcsőben valósul/valósult meg: a vasúti infrastruktúra kezelőjével 
a vasúttársaságoknak meg kell kötni a szükséges adminisztratív, műszaki és pénzügyi megállapodásokat, 
diszkriminációmentesen, a forgalmi ellenőrzés és biztonsági intézkedések szabályozása érdekében. 

1993-tól a nemzetközi csoportosulások tagjainak meg kell adni a vasúti infrastruktúra igény
bevétel és tranzit jogát a csoportot alkotó vállalatok bejegyzési államában, és a tranzitjogot a 
többi tagállamban. Nemzetközi kombinált fuvarozók másik tagállamban tranzitjogot is kapnak. 1997-
től a vasúti szektorban is érvényes a szolgáltatások nyújtása szabadságának alapelve, ami egyrészt 
jelenti vasútvállalatok szabad létrehozását, másrészt e vállalatok általános szabad hozzáférését a vasúti 
infrastruktúrához. A tagállamoknak kellő rugalmasságot kell biztosítaniuk az infrastruktúra-kapacitás el
osztásában, hogy lehetővé tegyék annak hatékony felhasználását. A vállalatok alapításánál és a hozzáférés 
biztosításánál azonban figyelembe kell venni a vasút sajátos jellemzőit. 



A pályaelosztó testületnek az infrastruktúra kapacitást igazságosan, diszkriminációmentesen 
és hatékonyan kell elosztani. Az infrastruktúra díjak tartalmazhatnak hozamot is, a díjak nem lehetnek 
diszkriminatívak, a díj-megállapítási szabályokat rögzíteni kell, a díjak a szolgáltatás jellege, ideje, a piaci 
helyzet, a kopás okozta értékcsökkenés típusa és mértéke szerint kell megállapítani. A díjat az infrastruk
túra kezelőinek részére kell megfizetni. 

Az infrastruktúra-kapacitás elosztásánál elsőbbséget szükséges biztosítani a közszolgáltatásoknak, va
lamint a speciális szolgáltatásoknak a kifejezetten számukra épített pályákon (nagysebességű, illetve te-
heráru-vonalak). 

Garantálni kell, hogy a vasútvállalatok egy független testület előtt megfellebbezhessék az infrastruktú
ra-kapacitás elosztásáról és az infrastruktúra díjakról hozott döntéseket. 

Távközlés 
Nyílt hálózatok biztosítása objektív, egyértelmű és diszkriminációmentes kell legyen, mindez 8 szol

gáltatási területen: bérelt vonal, csomagkapcsolt hálózati adatszolgáltatás, ISDN, távbeszélő, te
lex, mobil (későbbiekben), data over voice és egyéb intelligens funkciók, széles sávú hálózati 
hozzáférés. Meglévő szolgáltatások esetén meglévő interfaceket kell alkalmazni, új szolgáltatásnál amíg 
lehet a meglévőt, majd ráerősítést, illetve új interfaceket kell kijelölni. Árak objektívek, költségalapúak 
legyenek és tegyék lehetővé mindenki számára az általános szolgáltatások biztosítását. 

A még nem teljesen liberalizált vagy monopolkörülmények esetén is lehetővé kell tenni a szabad 
hozzáférést mindenkinek, az újonnan piacra lépőknek is. A tarifák költségalapúak és nyilvánosan ellen
őrizhetőek, objektív alapokon nyugszanak, a könyvelési rendszert a hatóság hagyja jóvá, esetenként a 
tarifaszerkezet is meghatározásra kerül. 

Posta 
Egyetemes szolgáltatók fenntartott szolgáltatásokat nyújthatnak, a nem fenntartott szolgálta

tások nyújtásának is vannak kritériumai, az egyetemes szolgáltatások díjai átláthatóak, és minő
ségi szabványai vannak, melyeket harmonizálni kell, független szabályozó hatóság. 

Villamosenergia 
A tagállamok gondoskodnak a diszkriminációmentes piaci versenyről, közszolgáltatási kötelezettsége

ket róhatnak ki, - tekintettel az ellátás biztonságára, a minőségre, a kínálati árakra, a környezetvédelemre. 
Új kapacitásoknál az engedélyezés (vagy a tenderkiírás) szempontjai: a rendszer biztonsága, környezetvé
delem, ingatlanhasználat, közterület használata, energiahatékonyság, az elsődleges források természete, 
technikai, pénzügyi, gazdasági paraméterek. A vállalatoknak külön könyvelést kell vezetniük az energia 
kitermelése, szállítása és elosztása tekintetében. Lehetővé kell tenni az áramtermelőknek a szolgáltatók
nak és a jogosult fogyasztóknak hogy (függetlenül attól, hogy a rendszer területén belül vagy kívül van
nak), rákapcsolódhassanak a rendszerre önkéntes kereskedelmi szerződések révén. Nyilvánosságra kell 
hozni a hálózat igénybevételéért indikatív árakat. 

Vízgazdálkodás 
A vízszolgáltatással összefüggő, évek óta formálódó Európai Uniós elképzeléseket 1997-ben 

(COM(97)49final) fogalmazták meg először úgy, hogy abból átfogó vízügyi szabályozás képe bontakoz
zon ki. Korábban több irányelv is szabályozott egyes részfolyamatokat, az 1997-es javaslat azonban, az 
addigi szabályozásokat is integrálva, a vízügy minden lényegesebb területét érinti és keret-irányelvként 
működne. Az 1999 februárjában megfogalmazott és megszavazott további javaslatok beépítésével készült 
el a jelenlegi változat (COM(99)271final). 

A keret-irányelv arra az alapelvre épül, hogy a vízügy egyetlen használható irányítási, felügyeleti kerete 
a politikai, adminisztratív határoktól független vízgyűjtő terület. Erre a területre részletes irányítási, intéz
kedési tervet kell kidolgozni, amelyet hatévente felülvizsgálnak. Ezek eredményeként 2010-re el kell érni 
a vízminőség "jó" minősítését minden vízkészletnél. A különböző típusú vízkészletek különböző típusú 
védelmét koordináltan kell megoldani. Az irányelv lényeges eleme, hogy a felszíni és felszín alatti vízkész
leteket egységes vízgazdálkodás keretében képzeli el. A nyilvánosság erejét felismerve az irányelv infor
mációnyújtást és konzultációt ír elő a tervkészítés elejétől kezdve. Az irányelv végül előírásokat fogalmaz 
meg a vízhasználattal összefüggő díjszabások alapelveire vonatkozóan. 



EU irányelvei, rendeletei arról, Irányelvek, rendeletek 
miként kell biztosítani a címe 
kapacitásokhoz való szabad 
hozzáférést az általános 
érdekű gazdasági 
szolgáltatások esetén 

Repülés 96/67/EGK irányelv 

Repülés 95/93 EGK 
tanácsi rendelet 

Repülés 2408/92 EGK, 
tanácsi rendelet 

Vasút 91/440 EGK irányelv 

A közösség repülőterein 
a földi kiszolgálási piacra 
jutásról; A létesítményekhez 
való hozzáférés 

A résidő - kiosztás egységes 
szabályairól a közösségi 
repülőtereken 

A közösségen belüli légi 
útvonalak közösségi légi 
fuvarozók számára való 
hozzáférhetőségről 

A közösségi vasutak 
fejlesztéséről 

Vasút 95/19 EK irányelv A vasúti infrastruktúra -
kapacitás felosztásáról és 
az infrastruktúra - díjak 
felszámításáról 

Távközlés 90/387 EGK irányelv A távközlési szolgáltatások 
belső piacának a nyílt 
hálózatok rendelkezésre 
bocsátásával történő 
megteremtésével 

Távközlés 97/33/EK irányelv A nyílt hálózati hozzáférés 
elvének alkalmazásáról 

Posta 97/62 Európai Parlament 
és a Tanács irányelve 

A közösségi postai 
szolgáltatások belső piacának 
fejlesztésére és a szolgáltatás 
minőségének javítására 
vonatkozó közös szabályokról 

Szennyvíz 91/271/EEC irányelv A települési szennyvizek 
kezeléséről 

Vízszolgáltatás COM (97)49 final, 
COM (99)271 final 

Keretirányelv a vízszolgáltatás 
szabályozására 

Elektromos energia 96/92/EK 
Tanács irányelve 

Az elektromos energia belső 
piacának egységes 
szabályozásáról 

Kulcsszavak az Uniós 
irányelvekben, 
rendelkezésekben 

Koordinátor diszkrimináció 
menetesen kiosztja 
résidőket, menetrendszerű 
járatoknak elsőbbsége van 

Fuvarozók cserélgethetik a 
résidőket, hozzáférés lehet 
ingyenes vagy fizetéses, 

Fejlődő régiót kiszolgáló 
periférikus repülőtereknél 
általános szolgáltatási 
kötelezettség írható elő. 

Vasutak államtól elkülönült 
vagyonnal, költségvetéssel 
gazdálkodjanak 

Pályaelosztó testület 
kapacitást 
hatékonyan és 
diszkrimináció mentesen 
kell elossza. 

Az újonnan piacra lépők 
számára is biztosítani kell a 
szabad hozzáférést, a tarifák 
költségalapúak legyenek, a 
könyvelési rendszert hatóság 
hagyja jóvá 

Egyetemes 
szolgáltatási terhet távközlők 
egymással megosztják. 

Fenntartható szolgáltatás 
díja max 5-szöröse lehet a 
leggyorsabb kézbesítési 
szabvány közszolgáltatási 
díjának. 

Teljes költség visszanyerését 
célzó árak alkalmazásáról 

Tagállamoknak 
gondoskodniuk kell 
a verseny megteremtéséről. 



A közérdek érvényesítése az állam feladata volt, mióta csak ez a szervezési forma létrejött - éppen 
ennek biztosítására jött létre. Nem közömbös azonban, hogy miként törekszik arra, hogy ezt a feladatot 
ellássa. Manapság az általános gazdasági érdekű szolgáltatások esetén az állam azt is kinyilvánította, hogy 
célszerű lenne azokat egyetemes szolgáltatásként nyújtani, ami röviden annyit jelent, hogy mindenki 
számára ésszerű áron lehetővé kell tenni a szolgáltatás igénybevételét. Eredendően - a (19. században) -
a közérdek érvényesítését az állami tulajdonlás és közvetlen állami szerepvállalás mellett kívánta ellátni, 
jelenleg azonban a szélesen értelmezett privatizáció különféle formáit keresi, ettől remélve versenyképes
ségének növelését. Az államtalanodás további eleme, hogy bár törvényeket továbbra is a Parlament 
alkot, de a napi szabályozást nem az államgépezet végzi, nehogy a gazdasági érdekcsoportok a politikai 
gépezeten keresztül előnyöket szerezzenek. A humánberuházások (kasszák) és a közforgalmú hálózatos 
infrastruktúra szabályozására egyaránt független szabályozó hatóságok alakultak. Egy-egy független 
szabályozó hatóság - általában - főként az angolszász országokban - a következő jellemzőkkel bír: 

• nem a kormány alá rendelt testület, hanem attól független hatalom nevezi ki tagjait (általában a 
Parlament vagy a köztársasági elnök), 

• önálló, normatív módon begyűjtött jövedelmekhez jut a szolgáltatóktól, 
• rendeletet alkot és bíráskodik, 
• alaptevékenységei: az engedélyezés, árszabályozás, a hatékony és diszkriminációmentes 

kapacitás-szétosztás ellenőrzése, valamint a fogyasztóvédelem. 

3. Hazai teendők 

A vonatkozó EU-jogszabályok és a természetes monopóliumok közgazdasági jellemzői egyaránt azt 
tűzik ki fő szabályozási szempontként, hogy biztosítsuk az eszköznélküli verseny lehetőségét is. Mindez 
azt igényli, hogy: 

Törvény kötelezze a tulajdonost, hogy bizonyos feltételek esetén köteles legyen bérbe adni a 
tulajdonában levő vezetéket. Ez biztosíthatja, hogy az infrastruktúra újbóli teljes kiépítése nélkül meg
felelő versenytársak léphessenek színre, és hatékony szolgáltatást nyújthassanak. Mindez lehetővé fogja 
tenni, hogy a verseny nyomása alatt felfedezzék azokat a lehetőségeket, amelyek kihasználásával adott 
szolgáltatási keresletet gazdaságosabban lehet kielégíteni. 

A bérleti díj költségalapú legyen, a számítási módot hatóság írja elő és ellenőrizze. A hálózat 
bérleti díját azért kell költségalapon meghatározni, mivel ellenkező esetben a hálózattulajdonos könnyen 
kísértésbe esne, hogy olyan bérleti díjat kérjen, ami elriasztaná az eszköznélküli versenyzőt a részvételtől. 

A szűkös kapacitást önálló kapacitástulajdonlás esetén a független szétosztó ossza el (ha a kapacitástu
lajdonos egybeesik a szolgáltatóval, akkor a tulajdonos, de hatóságnál lehet jogorvoslatot nyerni) világos 
szabályok alapján, diszkriminációmentesen és hatékonyan. Avasúti pályakapacitás és a repülőtéri résidő 
szétosztásnál kívánatos, hogy független kapacitáselosztót alkalmazzanak, akinek főtevékenysége, hogy 
világos, írásban rögzített elvek alapján végezze a szétosztást és gondoskodjon arról, hogy a szétosztás 
során lehetőség szerint minden igénybevevő hozzájusson az igényelt kapacitáshoz. 

A kapacitások elosztásánál vállalkozási elsőbbséget élvez a közszolgáltatást is végző szolgáltató - pon
tosabban: nemcsak a közszolgáltatást nyújtó élvez prioritást (ez az egyetemes szolgáltatási megfontolás
ból nyilvánvaló), hanem az a szolgáltató is, aki menetrend szerint rendszeresen végzi a szóban forgó 
tevékenységet. 

A tartalékkapacitásokat is szét kell osztani. 
Az elutasítást a hatóságnak indokolnia kell, ugyanakkor jelzést kell adni, hogy mikor juthat kapacitás

hoz a kérelmező. A szolgáltatónak tudnia kell, hogy miért került elutasításra a kérelme, azért mert máso
kat objektív okokból preferáltak, és ha ez pl. a járatsűrűség, akkor javíthat-e a járatsűrűsége emelésével a 
helyzetén vagy sem. 

A kapacitást lehetőség szerint ki kell használni, csak kihasznált kapacitást lehet bővíteni, a bővítés 
fokozatait szabályozni kell. Az alapvetően a távközlésből származó elv valószínűen máshol is javíthat a 
helyzeten. 
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Néhány további feltétel: 

1. Az állam kizárólagos tulajdonában ne legyen kapacitás, mert az torzítja a gazdálkodást. A 
tapasztalatok szerint az állam kizárólagos tulajdonlása minden egyes területen feleslegesnek és károsnak 
bizonyult a verseny szempontjából. Először a villamosenergia-rendszer átalakításakor kellett kivenni az 
eszközöket a kizárólagos körből, a vízügyi ágazatokban jelenleg tekintik e tulajdoni formát olyannak, 
mint ami zavarokat okoz, míg a vasúti reform kapcsán is világossá vált, hogy a reformfolyamat egyik 
kerékkötője a kizárólagos állami tulajdon. Az állam tulajdonosi pozíciója nem sérülne, ha mindenhol 
100%-os társasági állami tulajdonná alakulna át a mai kizárólagos tulajdon, ugyanakkor ez kellő rugal
masságot adna a feladatok ésszerű végzéséhez szükséges átalakulásoknál. 

2. A közszolgáltatási kötelezettség jól körülirtán kiróható, a szolgáltatás végző hátrányát azonban 
kompenzálni kell: 

• vagy a többi szolgáltató által fizetett alapból, 
• vagy a szolgáltatáshoz kapcsolódó állami bevételi forrásból (elkülönített költségvetési alapból), 
• vagy a szolgáltató részére fenntartott monopoltevékenység díjából (keresztfinanszírozás), 
• vagy a központi költségvetésből közvetlen módon. 

A közszolgáltatási kötelezettség kompenzálást igényel, mert definíció szerint az a közszolgáltatási kö
telezettség, amit a köz akar, de profitorientált vállalkozó egyedül a saját érdekét nézve nem szolgáltatná. 
Jelentős különbség, hogy a közszolgáltatási (egyetemes szolgáltatási) kötelezettség egy alapvetően jöve
delmező ágazatban jelenik-e meg (ahol a kötelezettség a teljes bevétel kicsiny részét fedi le, és ezért a 
többi szolgáltató képes a saját jövedelméből alapot összehozni), vagy ellenkezőleg ott, ahol (pl. vasút) az 
egész jórészt veszteséges, és ezért az államnak kell támogatni a jelentős környezetvédelmi szempontokat 
is jól teljesítő vasutat. 

3. A független szabályozó hatóság felállítása alapvető jellemzői: 

• parlament felügyelete alatt áll, 
• felügyeleti díjat szed, rendelkezik és bíráskodik, 
• engedélyez, árszabályozást gyakorol és fogyasztót véd. 

Összegzés 

Az externális (külső gazdasági) hatású szolgáltatások nyújtásánál a piaci allokáció sok esetben csődöt 
mond, ezért kísérleteztek azzal, hogy ezeket a szolgáltatásokat a politikai piacon keresztül közjavakként 
biztosítsák. Az utóbbi évtizedek azonban arról győzték meg a szakembereket, hogy az a megoldás, amit az 
állam nyújt a közérdek biztosításában, újabb problémákat hoz magával. Az állami kudarcok szakirodal
ma ma már csaknem olyan hosszú, mint a piaci kudarcok kérdésével foglalkozó. Megoldásként - az externális 
jószágok kezelésére újabban, az államnak a jövedelem- és tőketulajdonosi szerepének feladásán túl -
feladata olyan szabályozó hatóság felállítása és működése, amely nincs alávetve a parlamenten keresztül 
lobbizó érdekcsoportoknak. A két véglet között (állami tulajdonú közszolgáltató kormányzati szabályo
zással, illetve a szabályozatlan magánmonopólium) megtalált harmadik forma a versenynek kitett ma
gánmonopólium független szabályozással ígéretesnek tűnik. 
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Vértes Gábor* 
A MAGYAR BANKSZEKTOR 
FELKÉSZÜLTSÉGE 
AZ EU-CSATLAKOZÁSRA 
- különös tekintettel a lakossági bankszolgáltatásokra 

Induljunk ki abból, hogy reálisan leghamarabb 5 év múlva lehetséges a csatlakozás, ugyanakkor nyil
vánvaló, hogy az utolsó félévben, vagy akár évben is, nem lehet hirtelen teljesíteni a követelményeket. Az 
EU-követelményeket tehát a csatlakozást megelőzően fokozatosan kell teljesíteni. Másrészt nem csupán a 
hivatalos Eu-követelményekkel kívánunk foglalkozni, hanem ezen túlmenően egy tényleges piaci 
megmérettetés szemszögéből kívánjuk vizsgálni a témát. 

Az EU-követelmények teljesítése a magyar bankrendszerben 
Az EU-követelmények teljesítésével kapcsolatban a bankrendszer szempontjából az a legfontosabb, 

hogy megvalósult a bankprivatizáció Magyarországon. Az állami tulajdon dominanciájának meg
szűnése önmagában is nagy lehetőségeket teremtett a bankszektorban, a nemzetközi, ezen belül 
uniós követelmények teljesítésére, amelyeket elsősorban az 1996-ban elfogadott és 1997. január l-jén 
érvénybe lépett hitelintézeti törvény tükröz. 

Az első talán a legfontosabb a Baseli követelményeknek megfelelően a tőkemegfelelési mutató eléri a 
8%-ot. Az új törvényben a régi szabályozással és a régi helyzettel szemben vagy azt kissé módosítva már 
nem ún. nagyhitelekről, amelyek a régi tervgazdasági időszakban voltak jellemzőek, hanem ún. nagykoc
kázatról beszélünk. Megfelelő mutatók határozzák meg például azt, hogy ha egy céghez való kihelyezés 
esetében meghaladja a kötelezettségvállalás a szavatoló tőke 10%-át, akkor már nagykockázatról beszé
lünk. Ezen belül is további mutatók határozzák meg azt, hogy milyen mértéket nem haladhat meg a 
nagykockázat mértéke. 

A következő a pénzmosás elleni védekezés, amire külön szabályozás vonatkozik. Nagyon lényeges, 
ami 1998-ban még csak elméletileg született meg, hogy az EU-ban bejegyzett, tehát az EU-ban anyabank
ként bejegyzett bankok szabad fióktelepítése elvileg megvalósult, illetőleg ennek a lehetősége létrejött 
1998-ban. Azért hangsúlyozom az elvi lehetőséget, mert a mai magyar bankstruktúrában, amelynek a 
túlnyomó többsége egyébként külföldi tulajdonban van és számos banknál 100%-os a külföldi tulajdon, 
ez a szabad fióktelepítés egyelőre még nem érvényesül. Az EU-ban bejegyzett nagy bankok itteni bankjai 
formálisan nem fiókként, hanem önállóan bejegyzett bankként működnek. De azért ehhez is azt a meg
jegyzést lehet hozzáfűzni, hogy ezek a leánybankok a stratégiát, és sokszor az üzletpolitikát illetően is 
valójában az anyabankok fiókjaiként működnek. 

A legutóbbi szabályozási fejlemény az, hogy - ismeretesen - 2000 áprilisában az egyes pénzügyi fel
ügyeletek integrálódtak és létrejött a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF), amely egyre foko
zódó mértékben valósítja meg az uniós követelményeket. 

* tanszékvezető, c. főiskolai tanár, Általános Vállalkozási Főiskola 



Kiemelt fontossággal bír az euróra való átállás. Szükséges rögtön hangsúlyozni, hogy Magyarországot 
részben függetlenül a csatlakozástól, mint kívülállót is érinti, hiszen a magyar bankok máris dolgoz
nak euróban. Ismeretes, hogy 1999. január l-jétől bankközi forgalomban lett használatos az euró és 
2002-től válik teljes körűvé a használata. Nagyon fontos, hogy egy EU-becslés szerint 3 éven át a folyó 
banküzemi költségek átlagosan 2%-át emésztik fel - ami elég nagy szám - pusztán az euróra való átállási 
költségek, nem beszélve az egyéb EU-követelményeknek való megfelelésről. Ez három fő tényezőből áll 
össze: 

• informatika, 
• az ügyfelek tájékoztatása, 
• a banki alkalmazottaknak az euróban végzett műveletekre való speciális felkészítése. 

A magyar bankok 1999. január l-jétől lehetővé tették és végzik is euró-számla nyitását és valutakonver
ziót, ami az uniós ajánlásoknak megfelelően költségmentesen zajlik. 

Kiemelendő, hogy a Magyar Bankszövetség az EU-követelmények közvetítésében, a tájékoztatásban és 
az euróra való átállás elvi és gyakorlati követelményeit illetően, már eddig is és feltehetően a jövőben is 
igen pozitív szerepet játszott és játszik. 

Küszöbön áll a hitelintézeti törvény módosítása, ami szintén még elég friss törvény, csak 1997-ben 
lépett életbe, de éppen az EU-követelmények teljesítésével kapcsolatban több módosítást fog tartalmaz
ni. Ezeket még nem szavazták meg, de feltehetően meg fogják. A legsarkosabb kérdés talán az Országos 
Betétbiztosítási Alap ismeretesen 1 millió forintos betétgaranciája, amelyet nagyságrendi átszámítással 
várhatóan körülbelül 6 millió forintra emelnének fel. 

Ezen a ponton bizonyos "lazító" változtatások is elképzelhetőek: az 1 millió forint feletti betéteknél az 
új szabályozás például nem biztosítana 100%-os garanciát, csak 90%-osat. Másrészt 100 forint helyett 500 
forint lenne az alsó határ, ami alatt egyáltalán nem történne kártalanítás. A fő vitapontot nem ezek okoz
zák, hanem az, hogy ezt az új limitet, ami nem biztos, hogy pontosan 6 millió forint lesz, az elképzelések 
szerint nem fokozatosan, hanem egycsapásra vezetnék be. 

Az EU-beli bankok magyarországi fiókjai nem kötelezően csatlakoznak majd a megújuló betétbiztosí
tási rendszerhez - de csatlakozhatnak. Ezeknek a fiókoknak az esetében az anyaországhoz kapcsolódik az 
ügyfelek kártalanításának alapvető rendszere - tehát annak alapján fogják a magyarországi ügyfeleket is 
adott esetben kártalanítani. 

A működési kockázatokat is - a piaci és a hitelkockázatok után - szintén minimalizálja az új törvényter
vezet, korszerű információs és ellenőrzési rendszert vezet be, továbbá a rendkívüli helyzetek kezelésére is 
egy új rendszert kíván alkalmazni. 

Az EU-követelmények teljesítésének főbb lépései 
a magyar bankszektorban 

• Bankprivatizáció jelentősége - állami tulajdon dominanciája megszűnt; 

• 1996. évi hitelintézeti törvényben és más szabályozásokban rögzített követelmények: 
tőkekövetelmények - tőke-megfelelési mutató (8%), nagykockázat, 
pénzmosás külön szabályozással, 
EU-ban bejegyzett bankok szabad fióktelepítése (1998); 

• Bankfelügyelet - Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (2000. április); 

• Euró-ra való átállás - Magyarországot, mint kívülállót is érinti; 
1999- január l-jétől bankközi forgalomban, 2002-től teljes körűen; 

• Magyar bankok 1999. január l-jétől: Euró számla nyitása és valuta konverzió; 

• A Hitelintézeti törvény módosítása. 



A lakossági bankszektor felzárkózása 
A magyar lakossági bankszektor egyre inkább felzárkózik a nemzetközi színvonalhoz. Lényeges körül

mény, hogy a nemzetgazdaság összes szektora közül a GDP-hez való hozzájárulás tekintetében a fejlett 
világban mindenütt a pénzügyi szolgáltatások növekednek a legdinamikusabban. 

A lakossági banktevékenység nagymértékben előretör mindenütt a fejlett piacgazdaságokban. Lakos
sági banktevékenységen a tömegszerűen, nagy tételekben előállított és eladott, vagy eladni szándéko
zott banktermékeket és szolgáltatásokat értjük.* 

Folyik a szektor gyökeres átalakítása a fejlett piacgazdaságokban - és Magyarországon is. 
Ismeretes, hogy Nyugaton a banktevékenységben éppen ez okozza ma az egyik legnagyobb problémát. A 
dolog lényege az, hogy a fiókhálózat beteg, túlságosan nagy, ugyanakkor bizonyos érdekcsoportok érde
kei miatt, társadalmi-politikai okok miatt a fiókhálózat csökkentése, vagy modern követelmények szerinti 
átszervezése még mindig nem történik olyan ütemben, mint szükséges lenne. 

Sajátos okokból, versenyképességi szempontból a lakossági bankszektor kevésbé érzékeny, mint a 
vállalati. A magyar ügyfelek többsége ugyanis nem ismeri közvetlen tapasztalat alapján a fejlettebb színvo
nalú szolgáltatásokat. Rövid távon annak a két rétegnek az igényeit célszerű kiemelni, amelyekhez első
sorban alkalmazkodni kell. Ezek egyrészt a magas jövedelmű, és igényű magyar állampolgárok. Azért 
vesszük a két kritériumot egybe, mert nem minden magas jövedelműnek vannak szofisztikáltabb szolgál
tatást illetően magasabb igényei is. A másik csoport, amelyik az egész lakossági keresletet illetően nem 
nagy szám, de kiemelt a megítélésük a bankok számára, mint lakossági ügyfeleké, ezek a huzamosabb 
ideig itt élő külföldiek. 

A lakossági bankszektor felzárkózásánál, felzárkóztatásánál az lenne a legfontosabb, hogy az új tech
nikai eljárásokat, amelyek Nyugaton egyre-másra születnek és az ezek alapján kialakuló korszerű 
bankműveleteket át kell ültetni a magyar gyakorlatba - nem mechanikusan átvenni, hanem megfelelő
en alkalmazni kell azokat a magyar viszonyokra. Ezzel kapcsolatban csak néhány adatot a fejlett világ 
helyzetéről. Nyugat-Európában körülbelül a háztartások 9%-a, míg az USA-ban azok 10%-a áll Internetes 
banki kapcsolatban. Az Internetes banki kapcsolat Magyarországon természetesen alacsonyabb számo
kat mutat, de rohamosan fejlődik. A telefon, mint banki eszköz, mint a bankkal kapcsolatot tartó eszköz 
és a bevásárló központokban működő speciális bankkapcsolat szerepe is növekvő. 

A magyarországi bankok lakossági stratégiái még nem kristályosodtak ki, az értékesítési rendszerek 
még nem elég koncepciózusak. Ezalatt az értendő, hogy Nyugaton egyre inkább az új értékesítési csator
nák fajlagos költségeihez orientálják a lakossági ügyfeleket. Gazdag ügyfélnek így mindent "szabad", sze
gény ügyfélnek pedig csak azt szabad, amit a bank megenged, illetve bizonyos műveleteket, például a 
fiókban való kiszolgálást csak olyan magas költséggel engedi meg, hogy vállalja: adott esetben ez az 
ügyfélréteg eltávolodik a banktól. Tehát minden költségelemzés alapján történik. Magyarországon ez 
még nagyon kevéssé jellemző. A másik terület az "ügyfélszegmentálás." Magyarországon ez sem igazán 
fejlett még, bár már vannak kísérletek. Vannak bankok, amelyek azt mondják, hogy nem szükséges egy
előre ügyfélt csábítani másik banktól, mert olyan nagyarányú az a réteg amely még egyáltalán nem folytat, 
vagy nem tart fenn banki kapcsolatokat, hogy ebből a "szűz" rétegből is lehet ügyfeleket szerezni. 

Magyarországon és a környező átalakuló gazdaságokban sajátos helyzetet jelent, hogy alacsony az 
átlagjövedelem, ami különösen a személyi hiteleknél, lakossági hiteleknél, és lakáshiteleknél okoz prob
lémát. Ez eleve magas korlátot szab annak, hogy egyáltalán milyen réteg az, amely képes eséllyel folya
modni hitelfelvételért. 

Nagyszámú nemzetközi elemzés készül a közép- és kelet-európai régió bankrendszerének 
jövőjéről. Az eddigihez képest is fokozódó bankkoncentrációt jósolnak - Magyarországon is. Itt manap
ság olyan érdekes jelenséggel találkozunk, hogy a bankok egyidejűleg szélesítik a fiókhálózatot és fejlesz
tik a technikát is. Ezzel szemben a világon általában fiókleépítés jellemző - miközben óriási technikai 
fejlesztés folyik. Magyarországon ellentmondást jelent-e ez a helyzet? Nem jelent ellentmondást, mert 
egyrészt még számos nagy bank lakossági fiókhálózata is eléggé gyér. Még sok bank nem érte el azt a 
mértéket, amely a lakosság megfelelő kiszolgálásához - bármilyen szinten, bármilyen termékkel - szüksé
ges. Ugyanakkor az anyabanknak, a gazdag külföldi anyabankoknak lehetőségük van arra, hogy nagymér-

* Elméletileg el kell határolni - éppen tömegessége miatt - a legfontosabb magánügyfeleknek nyúj
tott, általában exkluzív jellegű „priváté banking" kategóriájától. 



tékben beruházzanak a lakossági üzletágba és szélesítsék a fiókhálózatot, azzal a meggondolással - és 
nekünk is ez a véleményünk hogy miközben a technikai eszközök nagymértékben fejlődnek, főleg az új 
rétegek, akiknek még egyáltalán nincsenek banki kapcsolataik, de a régebbiek is, nem fogják teljesen 
elvetni a fiókot, a hagyományos módszerek használatát az Internettel és más korszerű eszközök
kel szemben. 

A lakossági bankszektor technikai fejlődésének az Internet ma már rendkívül fontos eszköze. Ennek 
alkalmazása Magyarországon csak 1997-ben kezdődött, gyors fejlődésnek indult, de még mindig nem ér 
el számottevő nagyságrendet. Ismeretes a WAP rendszer, amely a mobiltelefonok és az Internet összekap
csolását jelenti. Banktörténeti párhuzammal azt lehetne mondani, hogy Magyarország, mert nem volt 
klasszikus csekk-korszak, elég nagymértékben kikerülte, kihagyta a csekk-korszakot és nem is fejletlen 
mértékben a bankkártya lépett életbe. Úgy véljük, hogy mint ahogy emellett csekk-forgalom is van, a 
mobiltelefonok és az Internet összekapcsolása sem fogja azt jelenteni, hogy ezek után már a hagyomá
nyos banki módszerekkel egyáltalán nem fognak banki kapcsolatokat fenntartani, mert ennek keresleti, 
műszaki, anyagi és egyéb okai vannak. Tehát feltehetőleg párhuzamosan, viszonylag hosszú ideig fognak 
különféle rendszerek létezni egymás mellett. 

Megjegyezzük, hogy az itt bankokat működtető, tőkeerős külföldi pénzintézeteknek ugyan megvan a 
megfelelő tőkéjük akár egyszeri nagyberuházásokra is, de a jövedelmezőségi szempontokat - természete
sen - mindig is mérlegelni fogják. 

Egy másik terület az interaktív ügyfélkapcsolat, amelyikben talán a leggyengébben állunk, a technikai 
eszközök és főleg az anyagi eszközök gyér volta miatt. Nyugaton a nagy bankoknál, de még a kisebbeknél 
is az ügyfél rögtön vissza tud reagálni egy interaktív műszaki szerkezet révén akár képernyőn keresztül, 
akár más módon. Az ügyfél és mindenütt az ügyfél kedvét keresik: ez Magyarországon még nem elter
jedt. 

A lakossági bankszektor felzárkózásával kapcsolatban levonható legfontosabb következtetés az, hogy 
a döntően külföldi tulajdoni bankok képesek a szükséges beruházásokra, ugyanakkor - mint más szekto
roknál is - általános politikai és gazdasági tényezők is nagymértékben befolyásolják, hogy ezek a beruhá
zások valóban megvalósulnak-e. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az Unió már most is hat a szektorra, 
annak ellenére, hogy nem vagyunk és néhány évig még nem leszünk tagok, ezt összességében, egyenlegé
ben alapvetően ösztönző hatásúnak tekintjük. 

A szektor eredményei számottevőek, a fejlődési kilátások jók - és itt utalunk az interaktív cselek
vés viszonylagos hiányára, a bankstratégiák kialakulatlanságára - de a sajátos magyar arculat kialakítá
sa, amely a magyar lakossági bankszektorra is a jövőben jellemző kell, hogy legyen, még nem történt 
meg. Közhely, de bármely technikai és szabályozási környezetben szükséges hangsúlyozni, hogy mind
amellett és mindezek felett az ügyfelek igényeit kell fő célpontnak tekinteni. 

A magyar bankszektor EU-felkészültsége 

A technikai színvonal, informatikai helyzet megfelelőnek mondható, a bankkártyában technikai
lag is élenjáróak vagyunk. A bankbiztonságot illetően - mint az egész világon - nálunk is fokozódnak a 
visszaélések, ugyanakkor a biztonságot általában elfogadhatónak tekinthetjük. Az emberi tényezőnél ki
emelendő, hogy a magyar bankok üzleti és személyes kapcsolatok révén már régóta elfogadott tagjai a 
nemzetközi bankvilágnak. Ez segíti a csatlakozási követelmények teljesítését és majdan az Unióban való 
szereplést. 

A bankvezetők és -alkalmazottak szakmai felkészültsége is megfelelő, ugyanakkor lakossági téren gyen
gébb a felkészültség, mint a vállalati szférában. Nincs olyan tapasztalat lakossági téren és a külföldi ban
kok, azok itt dolgozó munkatársai, nyelvi problémák, a magyar helyzet hiányos ismerete miatt kevésbé 
tudnak hozzájárulni a lakossági bankszolgáltatások színvonalának az emeléséhez. 

A gyenge pontokat a kommunikációs képességben, tehát a fiókban dolgozó munkatársak viszonylag 
gyengébb kommunikációs képességében, egyes esetekben alapvető udvariassági problémákban és ide
gen nyelvek ismeretének hiányában vagy gyenge színvonalában foglalhatjuk össze. 

Általános következtetésként vonható le ugyanakkor, hogy a módszereket és a banki kultúrát illetően 
nem lehet, de nem is szükséges mindent átvenni más országok és bankok gyakorlatából. Az EU legutóbbi 
országjelentése a követelményeket a pénzügyi szolgáltatások terén nagymértékben teljesítettnek látja. 

A magyar bankszektor a fent jelzett irányok mentén megvalósuló további fejlődés révén alkalmas lesz 
az Európai Unióhoz való csatlakozásra, ami hosszabb távon a magyar gazdaság egészére kedvező hatás
sal lesz. 



Szakács Ferenc - Bánfalvi Mária 
Karcsics Éva - Nagy István* 
„MILYEN A SIKERES 
VÁLLALKOZÓ ÉS MILYEN 
VAGYOK ÉN?"** 
Alvin Tofler "Hatalomváltás: tudás, gazdagság és erőszak a XXI. Század küszöbén" című könyvében1 

ismertet egy japán mítoszt amelyet könyvének címébe is beépített. A történet Amateraszu-Omi-Kami nap-
istenasszonyról szól, aki hatalmához három ajándékot kapott az istenektől: egy tükröt, egy ékszert és egy 
kardot. A kard az erőszak hatalmának a jelképe, az ékszer a gazdagságé, a tükör pedig a tudásé, amely 
csak önismeret révén sajátítható el. 

A "nemzetközi versenyképesség" témájához az önismeretre, közelebbről az önértékelésre vonatkozó 
írással kapcsolódunk, mivel az a meggyőződésünk, hogy ez a versenyképesség egyik fontos magatartás
belifeltétele. 

A "versenyképesség" fogalmát a gazdasági szakirodalomban2 használatostól némiképpen eltérően írá
sunkban a következő jelentéssel használjuk: olyan (pl. termelői) képesség, amely más teljesítményekkel 
összehasonlítva legalább egyenértékű, azonos árú teljesítményt tesz lehetővé. 

Tudjuk: a képességből csak bizonyos feltételek esetén lesz teljesítménye. Ezen feltételek között szép 
számmal szerepelnek humán tényezők is, amelyekkel az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás során 
számolni kell4. A 90-es évek szakirodalma hangsúlyozza, hogy: "...a tartós versenyelőnyök kiépítése ma 
már nem elsősorban pénz, épület vagy gép, hanem sokkal inkább szakember és szaktudás kérdése."5 A 
szaktudás mellett az érzelmek közvetlen gazdasági hatását is kimutatta a szakirodalom6. Az önértékelés, 
önbizalom fontosságát a vállalkozói tevékenységben pedig már a tankönyvek is hangsúlyozzák". 

* az Általános Vállalkozási Főiskola Alkalmazott Magatartástudományi Tanszékének 
munkatársai: 

Szakács Ferenc: a pszichológiai tudományok kandidátusa, tanszékvezető főiskolai tanár 
Bánfalvi Mária: munkapszichológus, kutató, főiskolai adjunktus 
Karcsics Éva: főiskolai adjunktus, PHD hallgató 
Nagy István: főiskolai tanársegéd 

** Az Általános Vállalkozási Főiskola nappalul, évf hallgatóival készített felmérés, N=186. 

1 Tofler, Alvin (1993) 
2 Lásd: Kerepesi Katalin (2000) 
•j Lásd: Mérei - Szakács (1974) 
4 Lásd: Poór - Karoliny (1999) 
5 Csath (1999) 
6 Hámori Balázs (1998) 
7 Kristály (1997) 
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Mindennapos tapasztalat, hogy reális önismeret nélkül kevés esély van a vállalkozói sikerre, mivel az 

önkevesléssel járó szorongás, bizonytalanság, vagy az öntúlértékelés eredményezte motiváció hiány 
gátolja a kívánt teljesítményt eredményező magatartást. 

Az ÁVF Alkalmazott Magatartástudományi Tanszék szervezésében folyó képzés egyik célja a vállalko
zásszervezői tevékenységhez szükséges alapismeretek oktatása mellett a vállalkozói magatartás kifej
lesztése. Belátható, hogy számunkra pedagógiai szempontból fontos kérdés, hogy e téren reálisnak te
kinthető-e hallgatóink önismerete és mely vállalkozói tulajdonságok esetén szorulnak leginkább fej
lesztésre. 

Hallgatóinkról akkor feltételezzük, hogy a "vállalkozói tulajdonságok" vonatkozásában reális ön
ismerettel rendelkeznek, ha: 

a) saját magukat a "sikeres vállalkozóhoz" viszonyítva nem becsülik sem túlságosan le, 
sem túlságosan föl és 

b) szubjektív önértékelésükkel a tulajdonságokat mérő objektív mutatók összhangban vannak 

Az alábbiakban egy erre irányuló felmérés eredményeiről számolunk be.* 
Módszerként a "Vállalkozói Tulajdonságok" című kérdőívet használtuk, amelyet az Általános Vállal

kozási Főiskola (Vállalkozásszervező Szak) oktatóinak (28 fő) megkérdezése és a szakirodalomban való 
tallózás" alapján felmérésünk számára állítottunk össze. Ez a lista csak pozitív vállalkozói tulajdonságo
kat tartalmaz, negatív tulajdonságokat pedagógiai okok miatt nem vettünk figyelembe.9 Empirikus lis
tánk nem tartalmazza "a" vállalkozó minden pozitív tulajdonságát, de (forrásaink szerint) mind a 46 
tulajdonság jellemző rá.10 

A hallgatók ezt a listát két alkalommal kapták meg: "Önjellemzés" és "A sikeres vállalkozó jellemzői" 
feladattal. Minden tulajdonságot négyfokozatú skálán (1-4) jelöltek meg, annak mértékét kifejezve, hogy 
azt mennyire tartják önmagukra (Ö) illetve a sikeres vállalkozóra (V) jellemzőnek.1 1 

A "sikeres vállalkozóra" (V) és az "önmagára jellemző" (Ö) tulajdonság-értékek szinte mindegyike 
szignifikánsan (t<0.01) különbözik egymástól. A hallgatók tehát önmagukat e tulajdonságok mentén 
(kivéve a 9., 15., 31. és 41. tulajdonságokat) kevesebbre becsülik, mint a sikeres vállalkozókat. Az átlagok
nak ez a különbsége alig egy övezetnyi (maximum -1.033), vagyis nem tekinthető jelentős mértékűnek, 
azaz semmiképpen sem tekinthető önbizalomhiánynak. Az a tény azonban, hogy minden tulajdonság 
esetében "mínuszra" értékelték magukat a hallgatók, akkor is fejlesztési feladatot ró ránk, ha ezt egyéb
ként természetesnek tartjuk is. Minden különösebb pszichológiai értelmezés nélkül is belátható ugyanis, 
hogy pl. a kudarctűrés (22), tájékozottság (40), döntési képesség (8), vezetői készség (46), munkabírás 
(28) és még sok más tulajdonságban a tapasztalatlan, nem "harcedzett" fiatalok még nem elég fejlet
tek, ezért segítségre, fejlesztésre szorulnak. Az is belátható ugyanakkor, hogy ezeket a tulajdonságokat -
megfelelő módszerekkel - csak a gyakorlatban lehet fejleszteni12. 

Mivel azonban a viszonylag kis különbség-átlag mellett viszonylag nagy egyéni különbségeket is talál
tunk, vagyis l-es és 4-es szavazatok egyaránt előfordultak, utánanéztünk, hogy az egyes tulajdonságoknál 
adódó szavazatok különféleségének mi lehet az oka. 

* Jelen munkánk a "Vállalkozói személyiség" című, az Altalános Vállalkozási Főiskolán folyó kuta
tás része. 

* Lásd elsősorban Hisrich - Péters (1991), Pálinkás (1998), valamint Auer-Béhm-Czipszer-Hojfmanné 
(1999). 

9 Az egyetlen kivétel az "agresszivitás" tulajdonság, amelyről azonban a megkérdezettek szinte egy
öntetűen azt állították, hogy "szükséges" és kihagyhatatlan tulajdonsága a vállalkozói tevékenység
nek, ezért csak túlzó megjelenési formáiban tekinthető negatívnak. 

10 Lásd a Függelék 1. táblázatát. 
11A kapott átlagértékek (x) és szórások (s), valamint a közöttük levő különbségek (t): lásd a Függe

lék 2. táblázatát. 
12 A megfelelő módszert a "Szakmai, szervezési gyakorlat" c. tantárgyunkban véltük megtalálni, 

amelynek keretében a hallgatók önállóan találnak ki, szerveznek meg és bonyolítanak le valamely 
rendezvényt, vagyis ténylegesen vállalkozói tevékenységet végeznek. E módszer ismertetésére másutt 
keresünk lehetőséget. Itt csak annyit jegyzünk meg, hogy szerintünk vállalkozói magatartást, készséget 
vállalkozói gyakorlati tevékenység nélkül épp oly képtelenség lenne oktatni, mint úszást víz nélkül. 
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Azt feltételeztük, hogy a különbözőségekért felelős tényezők között a személyiség fontos szerepet 

játszhat, vagyis a személyiségtől (is) függ, hogy ki milyen vállalkozói tulajdonságban érzi magát erősnek, 
vagy gyengének 

A személyiségtényezők vizsgálatára a SCPIkérdőívet használtuk. A SCPI-mutatókat a szubjektív önér
tékelés objektív kontrolljaként kezeltük. A lista-tulajdonságok és a tesztmutatók értékei közötti kapcsolat 
elemzésére korrelációkat számoltunk. A (pozitív vagy negatív) szignifikáns korrelációt kongruensnek te
kintettük akkor, ha a tulajdonságlistán, és a személyiségjegyben talált értékek összeillettek, ugyanazt 
"mondták", vagy kiegészítették egymást, és inkongruensnek, ha a két érték nem illett össze. Ha az önér
tékelés szubjektív értéke és a tesztmutató objektív értéke kongruens, akkor a hallgató önismeretét reá
lisnak, ha inkongruens, akkor irreálisnak tekintjük 

Az elvégzett korrelációs elemzéseket más munkánkban ismertetjük részletesen, itt (terjedelmi okok 
miatt) erre nem vállalkozhatunk. Pusztán annak közlésére szorítkozhatunk, hogy a 46 tulajdonság közül 
35 esetében találtunk szignifikáns (0.01 vagy 0.05 szintű) korrelációkat a személyiség-mutatókkal. Nem 
volt szignifikáns korrelációja a következő tulajdonságoknak: agresszivitás (1), alkalmazkodóképesség (3), 
befolyásolóerő (5), konstruktivitás (20), motiváltság (27), realitásérzék (34), szellemi felkészültség (37), 
személyes hatékonyság (38), tájékozottság (40), teljesítményigény (41) és udvariasság (44)13. 

Kutatásaink eredménye alapján tehát azt mondhatjuk, hogy 35 vállalkozói tulajdonság vonatkozá
sában hallgatóink önismerete reális, 11 esetében ugyanakkor erre nincs támpontunk. 

Eredményünk szemléltetésére vegyük szemügyre a 46 vizsgált tulajdonság közül témánk szempontjá
ból a legfontosabbat: a "vállalkozószellemet" (46). 

A "vállalkozószellem" 0.01 szinten szignifikáns kongruens korrelátumai (és ezek jelentése) a SCPI 
kérdőívben: 

+ DO = dominancia, kezdeményezőkészség, vezetőképesség 
+CS = erős motiváció az érvényesülésre, vezetői státus elérésének képessége 
+ SY = szociabilitás, kapcsolatteremtő készség, közösség célok fontossága 
+ SP = szociállis fellépés, kommunikációs készség, önbizalom, hatékonyság mások 

befolyásolásában 
+ IE = intellektuális hatékonyság, a mentális erőfeszítés magasra értékelése 
4- F2 = extraverzió 
+V1 = irányító képesség 
+V2 = tolerancia 
+V6 = rugalmasság, önállóság 
4-BF1 = magas értéke: 

magabiztos, aktív, energikus, beszédes, őszinte, lelkes, 
kalandkereső, bátor 

alacsony értéke: 
csendes, tartózkodó, visszahúzódó, introvertált, félénk 

+ BF2 = magas értéke: 
szimpatikus, kedves, gyengéd, nagylelkű, segítőkész, 
bizakodó, kellemes, barátságos, együttműködő, szívélyes, engedékeny, 
önzetlen, érzékeny 

alacsony értéke: 
barátságtalan, akadékoskodó, zsörtölődő, keményszívű, mogorva, szigorú, 
kegyetlen, fukar, hálátlan 

-AN = szorongás, bizonytalanság, kiegyensúlyozatlanság, csökkentértékűségi érzés, 
kudarc anticipálása 

Fenti összefüggések mindegyike kongruens, vagyis a pozitív korrelációk azt jelzik, hogy mennél na
gyobb a személyiség-érték, annál nagyobb az önjellemzés értéke is (ill. fordítva), a negatív korreláció azt 
fejezi ki, hogy mennél nagyobb a szorongás (stb), annál kevesebbre értékeli magát az adott vállalkozói 
tulajdonságban. 

13 A kapcsolat hiányának magyarázatához további elemzésre lesz szükségünk: sem azt nem állít
hatjuk, hogy e téren a hallgatók önismerete reális, sem azt, hogy irreális. 



Összefoglalás! Vizsgálatunkban megállapítottuk, hogy az Altalános Vállalkozási Főiskola hallgatói 
reális önismerettel rendelkeznek a vállalkozói tulajdonságok többségének tekintetében. Sem önlebe-
csülés, sem öntúlértékelés nem jellemző rájuk, ebből a szempontból tehát versenyképesnek tekinthetők. 
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1. táblázat 

Vállalkozói tulajdonságok 

(saját neve) 

Értékelje saját magát az alábbi 46 tulajdonság szerint.Tegyen "X" jelet abba a négyszögbe, amely leginkább 
megfelelő Önre. 

Ssz. Tulajdonság 

1. Agresszivitás 

2. Akaraterő 

^ Alkalmazkodóké
pesség 

4. Bátorság 

5. Befolyásolóerő 

6. 
Bizonytalanságtürő 
képesség 

7. Dinamikusság 

8. Döntési képesség 

9. Elkötelezettség 

10. Felelősségvállalás 

11. Gyakorlati érzék 

12. 
Gyors 
felfogóképesség 

13. Ítélőképesség 

1 4 Kapcsolatteremtő 
képesség 

15. Képzelőerő 

16 Kezdeményező-
képesség 

17. Kockázatvállalás 

^ Kommunikációs 
hatékonyság 

19. Konfliktustűrés 

20. Konstruktivitás 

21. Kreativitás 

22. Kudarctűrés 

23. Küzdőképesség 

1 2 3 4 S s z * Tulajdonság 

™ 2 4 Lehetőségek 
kihasználása 

25. Leleményesség 

26. Megfontoltság 

27. Motiváltság 

28. Munkabírás 

29. Operativitás 

30. Önállóság 

31. Önérvényesítés 

32. önismeret 

33. Ötletesség 

34. Realitásérzék 

35. Rugalmasság 

36. Sikerorientáltság 

Szellemi 
37 

38. 

felkészültség 

Személyes 
hatékonyság 

39. Szervezőképesség 

40. Tájékozottság 

41. Teljesítményigény 

42. Tervezőképesség 

43. Tettrekészség 

44. Udvariasság 

45. Vállalkozószellem 

46. Vezetői készség 

1 2 3 4 



Önjellemzés (ö) és a sikeres vállalkozó (v) jellemzése (** = 0,01) 
Ö v d t 

Ssz X s X s X s 

1. 1,672 0,700 2,137 0,861 -0,413 0,919 -4,946** 

2. 3,391 0,578 3,923 0,327 -0,533 0,632 -9,308** 

3. 3,195 0,653 3,42 0,541 -0,205 0,781 -2,879** 

4. 2,875 0,602 3,708 0,517 -0,843 0,742 -12,502** 

5. 2,898 0,733 3,467 0,701 -0,567 0,905 -6,859** 

6. 2,173 0,788 3,006 0,906 -0,858 1,056 -8,908** 

7. 3,173 0,579 3,815 0,404 -0,694 0,603 -12,656** 

8. 3,102 0,708 3,923 0,345 -0,811 0,816 -10,978** 

9. 3,320 0,736 3,557 0,655 -0,168 0,837 -2,191 

10. 3,417 0,635 3,781 0,443 -0,331 0,688 -5,287** 

11. 2,953 0,641 3,675 0,507 -0,744 0,759 -10,785** 

12. 3,260 0,538 3,769 0,436 -0,512 0,672 -8,384** 

13. 3,278 0,602 3,754 0,445 -0,496 0,662 -8,167** 

14. 3,305 0,738 3,864 0,361 -0,582 0,770 -8,352** 

15. 3,535 0,699 3,497 0,600 -0,0167 0,840 -0,217 

16. 2,938 0,696 3,604 0,514 -0,656 0,889 -8,151** 

17. 2,797 0,703 3,544 0,597 -0,795 0,823 -10,676** 

18. 3,167 0,724 3,798 0,432 -0,667 0,853 -8,557** 

19. 2,508 0,837 3,293 0,661 -0,773 0,987 -8,548** 

20. 2,890 0,536 3,436 0,533 -0,541 0,736 -7,739** 

21. 3,151 0,749 3,679 0,528 -0,583 0,784 -8,149** 

22. 2,165 0,743 3,196 0,814 -1,033 0,948 -11,986** 

23. 3,430 0,611 3,839 0,384 -0,430 0,728 -6,491** 

Ö v d t 
Ssz X s X s X s 

24. 3,211 0,597 3,864 0,361 -0,680 0,719 -10,453** 

25. 3,142 0,639 3,817 0,403 -0,719 0,733 -10,792** 

26. 3,252 0,734 3,581 0,507 -0,300 0,856 -3,893** 

27. 3,227 0,630 3,696 0,461 -0,488 0,685 -7,835** 

28. 3,528 0,547 3,710 0,481 -0,207 0,682 -3,332** 

29. 2,966 0,601 3,360 0,530 -0,766 0,713 -11,316** 

30. 3,276 0,651 3,554 0,566 -0,418 0,850 -5,160** 

31. 3,048 0,703 3,399 0,601 -0,116 0,839 -1,518 

32. 3,244 0,559 3,621 0,533 -0,364 0,707 -5,657** 

33. 3,110 0,669 3,686 0,548 -0,628 0,808 -8,555** 

34. 3,296 0,648 3,661 0,511 -0,378 0,770 -5,357** 

35. 3,197 0,655 3,643 0,493 -0,471 0,837 -6,188** 

36. 3,352 0,694 3,708 0,469 -0,380 0,722 -5,749** 

37. 3,079 0,513 3,645 0,549 -0,579 0,727 -8,748** 

38. 3,064 0,520 3,607 0,514 -0,546 0,661 -9,020** 

39. 3,181 0,821 3,862 0,394 -0,653 0,919 -7,812** 

40. 2,976 0,511 3,876 0,348 -0,893 0,616 -15,927** 

41. 3,543 0,588 3,675 0,507 -0,116 0,755 -1,686 

42 3,220 0,689 3,673 0,495 -0,471 0,807 -6,421** 

43. 3,252 0,701 3,731 0,445 -0,479 0,818 -6,450** 

44. 3,661 0,507 3,375 0,698 0,289 0,724 4,396** 

45. 3,268 0,684 3,899 0,302 -0,636 0,707 -9,899** 

46. 3,118 0,720 3,870 0,337 -0,744 0,713 -11,470** 
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Papp Ottó 
AZ EURÓPAI MINŐSÉG
BIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK 
INTÉZMÉNYSZINTŰ 
ALKALMAZÁSA 
A GAZDASÁGI- ÉS A KÖZSZFÉRA TERÜLETÉN 

1. A minőségelvű fejlesztési politika előtérbe kerülése 
(a közszféra, kiemelten: az oktatás területén) 

A gazdasági és társadalmi átalakulások, ennek megfelelően a verseny- és a közszféra közötti kapcsola
tok változása (és a köztük való együttműködés fenntarthatósága) valamint a közoktatás törvényi változása 
következtében kialakult versenyhelyzet paradigmaváltásra kényszerítette a felsőoktatást is. 

A gazdasági növekedéssel érezhetően felértékelődött az oktatás minőségének, színvonalának a 
jelentősége úgy is, mint a többi oktatási intézménytől való előnyös különbségtétel lehetősége, s ezzel a 
hallgatókért folyó versenyben a versenypozíció erősödésének eszköze (de egyéb, pozitív diszkriminációk 
elnyerésének lehetőségeként is!) 

A külső hatóerők tehát (R. Tenner és J. De Toro szóhasználatával élve)1 folyamatos "jobbításra" 
késztetik - és kényszerítik - a vezetők és az oktatók munkáját (például egyre vonzóbb és sokoldalúbb 
képzési programok kínálatával) ami 

• minimális programként a "túlélést"; az oktatási (vagy szebben fogalmazva: a tudás-) piacon 
élesedő versenyhelyzetben való helytállást, azaz a versenypozíció megőrzését, esetleg megerősödését 
eredményezi, míg 

• magasabb szinten az EU oktatási szintjéhez való felzárkózást illetve a kompatibilitást és a 
folyamatos szinten tartást jelenti. (Ami pedig az akkreditációs folyamatokban jelenthet pozitív elbírálást; 
- később esetleg már feltételt.) 

* főiskolai docens, Általános Vállalkozási Főiskola 

1 Arthur R. Tenner - IrvingJ. De Toro. 'Teljeskörű minőségmenedzsment" Műszaki Könyvkiadó, Bu
dapest 1996. 



A külső hatóerők mellett értelemszerűen másik meghatározó tényező a belső hatóerők működése és 
szerepe, mivel - ahogy azt az Európai Közösség 1997-ben született ajánlása is megállapítja - "... a kutatás 
tudományos minősége és az (oktatói) állomány minősége többé már nem garancia az oktatás minősé
gére, mert ugyanolyan fontos a programok szervezésének, az oktatási módszereknek, az intézmény 
menedzselésének, a struktúrának és a kommunikációnak a minőségi értékelése."2 

Ezzel pedig szükségszerűen együttjárt, hogy a minőségbiztosítás folyamatának magasabb aspirációs 
szintre emelkedése, a minőségbiztosítás intézményszintű rendszerének a kiépítése! Azaz: a 
teljeskörű minőségbiztosítás (Totál Quality Management = TQM) elveire épülő, a minőségcentrikus 
vezetésfilozófia és szervezeti kultúra megteremtésére irányuló törekvések léptek a korábbi "formali
zált", csupán a szervezet egyes részterületeire és/vagy folyamataira szűkített (egyben dokumentá
ció- és statisztikaorientált) minőségellenőrzési illetve szabályozási technikák helyébe. 

Az intézményszintű minőségbiztosítási rendszerek kiépítése viszont szükségszerűen megköveteli a 
rendszerelvű, lehetőleg kvantifikált mérési és értékelési módszerek, valamint az operacionalizált 
összemérési és tervezésmetodikai eljárások felhasználását. 

Ezeket a követelményeket elégítheti kiaz European Foundation for Quality Management (Euró
pai Alapítvány a Minőségbiztosításért) által kidolgozott értékelési rendszer - az ún. EFQM-moáeW - "ho
nosítása" intézményi szinten a közszféra (ezen belül pedig kiemelten: a felsőoktatás és az egészség
ügy) területén.3 

Ennek első, jelentős lépéseit a versenyszférában a SZENZOR P.E. Handley-Walker, míg a közszfé
ra; ezen belül pedig a hazai szakképzés területén azN.Sz.I. (Nemzeti Szakképzési Intézet) együttmű
ködésben dFrey Akademie-ve\,1 míg az egészségügy területén pedig azEMIKK (Egészségügyi Minőség
fejlesztési Konzultációs Központ) tette meg a külföldi, mértékadó szakanyagok honosításával és terjeszté
sük szervezett gondozásával. 

2. Az EFQM modell adaptáció, mint a TQM megvalósításának eszköze 
(a verseny- és a közszféra területén) 

Az EU csatlakozás küszöbén (de már korábban is) nyilvánvalóvá vált, hogy a termékek és szolgálta
tások piaci versenyképességét ("pozícióját") egyre inkább azok valódi értéke, minősége határozza 
meg. [A minőség egyik megfogalmazása szerint a minőség annyi, mint: "érték a pénzért".]5 

A termékek, szolgáltatások valós értékének objektív meghatározása (számszerűsítése, "mérése") 
azonban közismerten számos problémát vet fel, különösen akkor, ha egy intézmény (pl. oktatási vagy 
egészségügyi intézmény) egész tevékenységét akarjuk értékelni és minősíteni. 

A korábbi formalizált, a különböző mutatószámokat (és mutatószámrendszereket) fetisizáló, erő
sen dokumentáció- és statisztikaorientált technikák mára már elégtelennek bizonyultak és nyilván
valóvá vált, hogy a szervezeti (intézményi) szinten történő minőségszabályozáshoz ez a gyakorlat már 
nem ad kielégítő megoldást. Bár érdemes felfigyelni arra a jelenségre, hogy - a régi gondolkodásmód és 
rutinok működése miatt és a "kényszerítő nyilvánvalóság" ellenére is - komoly veszély fenyeget, hogy a 
minőség mérését és értékelését is erre a szintre devalválják.6 Ennek következményeként a minőség 
mérése a playometria ("játék a számokkal") szintjére süllyedhet! 

A konvencionális módszerekkel és gyakorlattal szemben a szabványosított minőségbiztosítási il
letve -irányítási rendszerek (elsősorban is az ISO szabványsorozat alkalmazására gondolunk) már szer-

2 Council Recommendation on European Cooperation in Quality Assurance in Higher Education -
Commission of the EC, Brussels, 02.05- 1997. 1-12. 

-* "Az európai EFQM modell alkalmazása az önértékeléshez" - Oktatási Kézikönyv. - SZENZOR P.E. 
Handley-Walker, Bp. 1996. 

4 "Kézikönyv az európai minőségbiztosítási rendszer (EFQM-modell) magyar képzési változatának 
alkalmazásához" - Frey Akademie - NSZI (Nemzeti Szakképzési Intézet), Bp. 1998. 

5 Arthur R. Tenner - IrvingJ. De Toro: "Teljeskörű minőségmenedzsment" - Műszaki Könyvkiadó, 
Bp. 1996. 

(> Dr. Papp Ottó: "Az EFQM-modell mint a TQM megvalósításának eszköze" - Minőségoktatók IV. 
Országos Konferenciája. Bp. 1999. november 



vezeti szinten is jelentős előrelépést mutattak a minőségbiztosítási rendszerek kiépítése felé. Noha ezek 
magas színvonalú dokumentációs rendszer kialakítását eredményezik (ezért szokták "dokumentáció-
szabványnak" is nevezni), ugyanakkor 

• jobbára csak a szervezet egyes részterületeire és/vagy folyamataira korlátozódnak (és azok 
szervezettségét és dokumentáltságát javítják!), azonban 

• nem tudják bevonni a rendszer külső "szereplőit"; azaz a vevőt (fogyasztót, felhasználót) illetve 
figyelembe venni a szélesebb körű társadalmi igényeket, elvárásokat, továbbá 

• nem képesek megfelelően motiválni és így aktivizálni a szervezet "szubjektumait" (a "belső 
vevőket") és így az ún. "humán gap" jelentősen ronthatja a szervezet, mint rendszer működésének 
hatékonyságát. 

1. ábra 
az ISO 9000 és a TQM hatásterületeinek (és mértékének) 
összehasonlítása 

Vezetés 

Üzleti 
eredmények 

Társadalmi 
kihatás 

Vevői 
elégedettség 

Dolgozói 
elégedettség 

Dolgozók 
irányítása 

Üzletpolitika 
és stratégia 

Erőforrások 

Folyamatok 



Szükség volt tehát egy olyan mérési-értékelési rendszer kidolgozására, amely - mintegy a TQM eszkö
zeként - képes lesz a teljes körű minőségbiztosítási rendszer megvalósításának színvonalát (és annak 
rendszerelvű struktúráját) kvantifikáltan is mérhetővé és értékelhetővé tenni. így került kidolgozás
ra Európában az EFQM-modell, melynek - mint az "Üzleti Kiválóság" (Business Excellence) modelljé
nek - hazai adaptációját, valamint többfunkciós alkalmazási lehetőségeit mutatjuk be a továbbiakban. 

A megfelelő szintű modell adaptáció feladatai általános megfogalmazásban az alábbiak: 

• határozza meg és foglalja rendszerbe mindazokat az értékmérő komponenseket (minőségi 
paramétereket) amelyek az adott terület minőségelvű vezetését és fejlesztését (stratégiai, taktikai 
valamint operatív szinten és konzisztens rendszerbe foglalva) alapvetően meghatározzák, 

• a modell (elemek) megfelelő kvantifikálásával biztosítsa a hazai és nemzetközi összehasonlítások 
reális; lehetőleg egzakt és objektív módszerek alkalmazásával történő összehasonlítását; 

• tegye lehetővé a modell többcélú felhasználását7 (mivel "az információnak nemcsak értéke de 
ára is van", ezért alapvető fontosságú a valós információtartalom lehető maximális kihasználása); 

• mind e mellett legyen könnyen érthető és felhasználható 8 (lásd az ún. "elfogadási feltétel" 
követelményét a potenciális felhasználó részéről), s végül 

• legyen rugalmas, könnyen adaptálható és fejleszthető, valamint számítógépre szervezhető. 

3. Az EFQM modell, mint a minőségi színvonal értékelésének intézményi 
(vagy: rendszer-) szintű modellje 
Kézenfekvő, hogy a minőségbiztosítás és -értékelés intézményszintű vizsgálata rendszerszintű elem

zési-vizsgálati módszerek alkalmazását igényli. Amíg azonban a korábbi minőségügyi törekvésekből 
hiányzott a minőségbiztosítás alapvető eleme; a RENDSZER kialakítása, addig az EFQM modell alkalma
zása nem csak érvényesíti a rendszerelvű problémakezelést - de ki is kényszeríti azt! 

Amint azt a 2. sz. ábra is jól szemlélteti, a modell mintegy integrálja magába mindazokat a rend
szerelemeket, amelyekre a szervezetnek (intézménynek) szüksége van ahhoz, hogy folyamatosan és 
magas színvonalon lássa el feladatait termékeik, szolgáltatásaik előállításában, a külső és a "belső" ve
vők felé egyaránt, a közszféra területén pedig hangsúlyozottan kiemelve a társadalmi kihatásokat is. 

Az EFQM alapmodell (2. ábra) és oktatási változata (3. ábra) természetesen csak "keretmodell
ként" értelmezhető, melynél az egyes blokkok jelentéstartalmát - a belőle levezethető és mintegy 
"dekompozícióval" nyerhető - rendszerspecifikus minőségi paraméterek határozzák meg. 

Ezzel kapcsolatosan érdemes megemlíteni, hogy a csatlakozás előtti magyar helyzetet minősítő "Agen
da 2000" (Az Európai Bizottság véleménye Magyarország Európai Unióba történő jelentkezéséről, 1997) 
megállapítása szerint: "... a minőségbiztosítási rendszer bevezetése új kihívásokat jelent ... amelyekkel 
a magyar oktatási rendszernek is szembe kell néznie!"9 

Néhány lényeges (és a továbbiakat is érintő) megállapítás a Bizottság ajánlásai közül: 

• Átfogó és nyilvános felsőoktatási minőségértékelési és minőségbiztosítási rendszer kiépítése, amely 
a nemzeti sajátosságok mellett a nemzetközi és az európai igényekre épül. 

7 Dr. Kindler József - Dr. Papp Ottó: "Komplex rendszerek vizsgálata". (Összemérési módszerek) -
Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1977. 

H Dr. Papp Ottó. "Projekt menedzsment. (Projektek tervezése, szervezése, irányítása) - Budapesti 
Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézete, Bp. 2000. (4. Kiadás) 

,} Idézi Dr. Dinya László: "Az oktatás minőségbiztosításának jövőbeli feladatai" c. előadásában -
"Műegyetem 2000" Konferencia, Bp. 1999. január 20-21. 



• Az intézmények profiljával összhangban lévő és azok autonómiáját tiszteletben tartó értékelé
si elvárások (kritériumok) alkalmazása, ahol kiindulópont az intézmény küldetése, stratégiai céljai; 
nem pedig egy "absztrakt minőségfogalom; 

• Az önértékelésen alapuló belső minőségértékelési és minőségbiztosítási rendszer kialakítása va
lamennyi érintett szereplő bevonásával; hangsúlyozva az intézményi szereplők mellett a külső "sze
replők" véleményének integrálását is - úgymint: a végzett és a munkaerőpiacon már elhelyezkedett hall
gatóknak, valamint a felhasználói és a társadalmi szférának a véleményét. 

A Bizottság ajánlásai tehát kiemelt jelentőséget tulajdonítanak - a nemzetközi és az európai alapokra 
történő építkezés mellett - a hazai és az intézményi sajátosságok ("specifikumok") érvényesítésé
nek! Ennek elmaradása vagy nem megfelelő szinten történő kielégítése esetén a felhasználni kívánt rend
szer "Prokrusztész-ágyához" válhat hasonlatossá (azaz: a valós helyzetet "nyessük bele" egy sablonba); 
ez pedig annak sikertelen (vagy legfeljebb csak kikényszerített) alkalmazásához vezet. 

Az intézmény valóban hatékonyan működő minőségbiztosítási és -értékelési rendszerének kialakítása 
során tehát kulcskérdés az intézmény profiljának, sajátosságainak megfelelő szinten és mélység
ben történő érvényesítése. 

Az adott intézmény (pl. egyetem, főiskola, kórház, stb.) sajátosságai tehát érvényesíthetők: 

• a saját, rendszerspecifikus minőségi jellemzők meghatározásával; 

• ezeknek a szervezeti hierarchiával adekvát módon történő felépítésével és kapcsolataik megfele
lő figyelembe-, illetve számbavételével 1 0 (lásd az ún. "kapcsolati modell" felépítését és funkcióját), 
valamint 

• az ezek fontosságát ("befolyását", szerepét) számszerűen is kifejező "belső" (vagy: "másodlagos"-) 
preferenciarendszer" meghatározásával. 

Ez utóbbiak jelentőségét külön érdemes kiemelni, mivel ezeken keresztül tudja majd érvényesíteni az 
adott intézmény a profiljától, "filozófiájától", illetve az aktuális fejlesztési elképzeléseitől függő saját ér
ték- és érdekrendjét! 

4. A modelladaptáció, mint a TQM intézményszintű megvalósításának 
mérési - tervezési - értékelési eszköze 
Az EFQM alapmodellje, valamint fennt bemutatott (és általunk részletesen kidolgozott) oktatási 

modelladaptáció ja egyaránt alkalmas a hazai, illetve a nemzetközi minőségi díjak (azaz a Business 
Excellence; az Üzleti Kiválóság, vagy a "minőség Oscar díjának") elnyeréséért indított pályázatokon 
való részvételre, tekintettel arra, hogy a modelladaptáció is tökéletesen megfelel a pályázati feltételek 
előírásainak.11 [Bár ez elsősorban motivációs elemként és nem végcélként vehető számításba!] 

Ugyanakkor az adaptációs munkával együtt végzett fejlesztések lehetővé teszik a modellben rejlő 
lehetőségek, immanens információk kihasználását és így többcélú felhasználását is! 

A téma részletesebb kifejtése nélkül csupán utalunk rá, hogy az EFQM modell koncepciója alapve
tően a szubjektív szakértői értékelésekre ("expert judgement") illetve ún. "önértékelésekre" épít; 
vagyis a megfelelően kiválasztott szakemberek tudásbázisára, amihez - sajnálatos módon - hazánkban 
meglehetősen pejoratív felhang társul. Annak ellenére, hogy a néhai Kádas Kálmán professzor bölcs meg
állapítása szerint: "A nagy tapasztalatokkal rendelkező szakemberek látszólag szubjektív véleménye való
jában nagyon is objektív tapasztalataik szintézise!" 1 2 

10 "Egységes minőségbiztosítási rendszer alkalmazási lehetőségei a főiskola vezetésében" - Kutatási 
Beszámoló, Általános Vállalkozási Főiskola, Bp. 2000. (Témavezető: Dr. Papp Ottó) 

11 Lásd. a 3- és a 9-es hivatkozás szerint. 
12 "A teljeskörű minőségmenedzsment (TQM) és az értékelemzés kapcsolatai a felsőoktatás minőség

biztosítási rendszerének kialakítása során" c. előadásában idézi Dr. Papp Ottó; Kádas Kálmán koráb
bi konferencianyitó expozéjából. - VI. Értékelemzései Konferencia, Bp. 1999. dec. 7-9. 



V E Z E T É S 
[100 PONT] 

a. látható részvétel 
b. következetes TQ 

kultúra 
c. egyének és csoportok 

elismerése 
d. erőforrás és támogatás 

biztosítás 
e. együttműködés a 

vevőkkel és a 
beszállítókkal 

f. TQ támogatás 
vállalaton kívül 

D O L G O Z O K I R Á N Y Í T Á S A 
[90 PONT] 

emberi erőforrások tervezése 
és fejlesztése 

i. munkaerő-toborzás, képzés, 
előmenetel 
egyéni és csoportos cél, 
eredmények felülvizsgálata 

I. folyamatos fejlesztés 
támogatása, hatáskör 
kommunikáció 

Ü Z L E T P O L I T I K A E S 
S T R A T É G I A 

[80 PONT] 

TQ az üzletpolitikában és 
stratégiában 
TQ szempontjából fontos 
információk hasznosítása 
üzleti terv és üzletpolitika + 
stratégia 
üzletpolitika és stratégia 
közzététele 
üzletpol i t ika és stratégia 
aktualizálása é s fei lesTtése 

E R Ő F O R R Á S O K 
[90 PONT] 

a. pénzügyi 
b. információ 
c. beszállítók, anyagok 

befektetett eszközök 
d. technológia 

e. 

F O L Y A M A T O K 
[140 PONT] 

kritikus folyamatok 
azonosítása 
folyamatok 
menedzselése 
(felelősségrendszer) 
teljesítmény mérések 
hasznosítása 
innováció és 
kreativitás ösztönzése 
folyamatváltoztatások 
és eredmények 
értékelése 

D O L G O Z Ó I E L É G E D E T T S É G 
[90 PONT] 

a. dolgozói értékelés a 
vállalkozásról /vállalatról 

b. intézkedések a dolgozói 
elégedettségre vonatkozóan 

V E V Ő I E L É G E D E T T S É G 
[200 PONT] 

a. vevői értékelés a 
vállalkozásról / vállalatról 

b. intézkedések a vevői 
elégedettségre vonatkozóan 

CD 

3 
N 
CD 

CD> 

E R E D M É N Y E K 
[150 PONT] 

a vállalkozás / vállalat 
sikerének pénzügyi 
mutatói 
a vállalkozás 
sikerének nem 
pénzügyi mutatói 

T Á R S A D A L M I K I H Í V Á S 
[60 PONT] 

a társadalom értékelése a 
vállalkozás/vállalat társadalmi 
kihatásáról 
a vállalkozás / vállalat 
társadalmi kihatására 
vonatkozó intézkedések 

CD> 

c 3 
CD> 
C/> 

CD> 

ADOTTSÁGOK (500 PONT) EREDMÉNYEK (500 PONT) 



A 

JELENLEGI > > W • 

1. FOKOZAT 2. FOKOZAT 3. FOKOZAT 4. FOKOZAT 5. FOKOZAT 
FOKOZAT ft 

rt P l 3. FOKOZAT 
a minősítési foko

ZETÉS 
tőség sz< 

zatnak megfelelő 

ZETÉS 
tőség sz< 

számot pl. "bekari-

ZETÉS 
tőség sz< kázással" jelölve 

ZETÉS 
tőség sz< _ 

la o A vezetőségnek o A minőség-politika o A 2. fokozatot már o A m i n ő s é g - p o l i t i k a o A 4. fokozatot már 1 2 3 4 5 

ilok la 
nincs az oktatás minden teljesítették. A minő á t f o g ó (ez teljesítették. A » 7T 

kja: A MINŐSÉGPO
megfogalmazott mi területére (elmélet ség-politika minden vonatkozik a minőség-politika 3 £. 

kja: A MINŐSÉGPO n ő s é g p o l i t i k á j a . A gyakorlat) pontosan belső eredményre folyamatokra is) és m á r az ü g y f e l e k 5' & 
LITIKA MEG vezetőség tagjai csak megfogalmazott. A vonatkozik. A az összes munkatárs k í v á n s á g a i t is S?T> fD 

FOGALMAZÁSA á l t a l á n o s s á g b a n minőség a minőség gyakori együttműködésével tartalmazza. Ebben a n» » 
°2 2 

izet fogalmazzák meg a vezetőségnek fontos téma az ok jött létre. A fokozatban a fi: g 

izet 

minőségigényüket szempont. tatásvezetési és -fej vezetőség egyetért minőség-politikának CD> 
(és inkább más lesztési munkáknál. vele, és saját már rendszerjellege ? ? 

CD> 

szempontokat munkájuk a minőség van. Ez köz-ponti s * tartanak fontosnak). kivitelezésének 
példa-képe. A z 

része az iskola 
irányításának, és a 

spec 
etén 

írásban lefektetett vezetőség teljes 

ifiku minőség-politika mértékben 

ifiku 

irányelveket támogatja. 
tartalmaz a ft 
folyamatokhoz. 

ndszi 

lb o A vezetőségnek van o A vezetőség néhány o A vezetőség egy-két o A vezetőség o A 4. fokozat már 1 2 3 4 5 

jrjell lb 
m i n ő s é g - p o l i t i k á j a . munkatárssal m á r havonta beszél a á l l a n d ó a n beszél a megvalósult. A 

em
zi A MINŐSÉGPO

Ez a munkatársakkal m e g - t á r g y a l t a a minőségről. A minő témáról. Mindenki teljes megvalósulás 

em
zi A MINŐSÉGPO kötött szerződésben minőség-politikát. ség-politikát, mint a tudja, hogy a már csak abból áll, o? 

ft LITIKA ISMER vagy az intézmény Minden alkalmat veze té s e s z k ö z é t vezetőségnek ez fon hogy minden részleg 

TETÉSE ÉS SZE dokumentációjában felhasznál, hogy a használják és saját tos. A vezetőség a T Q M szel-lemében 

REPE található meg és minőség-politikát is maguk példát is példát mutat a dolgozzon. A REPE 
amikor ez elkészült, 
minden-kivel 
ismertették. 

mertesse. A saját 
munkájában is fontos 
szerepe van a 
minőségnek. 

mutatnak. minőségben. munkatársak 
elismerése már a 
minőségi munka 
függvénye. 

1. táblázat 

Példa a minősítési (skála-)fokozatok teljesítési feltételeinek verbális formában történő megadására 
(a Frey Akademie, illetve az NSZI vonatkozó anyagainak felhasználásával) 



VEZETÉS 

az oktatás-veze
tés és -fejlesztés 
színvonala , a bel
ső és külső kap
csolatok minősé
ge, az in tézmény 
működés i rendje, 
kultúrája, stb. 

MUNKATÁRSAK 
VEZETÉSE 

a szervezeti kultúra, 
kommunikác ió , ösz
tönzés , elkötelezettség 

ERŐFORRÁSOK 

biztosítása és kihasz
nálása; gazdasági -
illetve gazdálkodási 
szempont 

A Z INTÉZMÉNY 
POLITIKÁJA és 
STRATÉGIÁJA 

küldetés , j övőkép , 
célok identifikálása, 
stratégia 

FOLYAMA
TOK 

a működési rend 
szervezettsége, 
szabályozottsága: 
a hallgatók, taná
rok, adminisztrá
ció, külső és 
belső "kliensek" 
(társadalom, ága
zati irányítás, 
munkaadók illet
ve merő piac stb) 
felé 

Feltételek, adot tságok 

MUNKATÁRSAK 
ELÉGEDETTSÉGE 

az irányítás, a belső 
kommunikác ió és mo
tiválás 

A Z ÜGYFELEK 
ELÉGEDETTSÉGE 

az ügyfelek ("klien
sek") vé leménye alap
ján; a reális igény (el
várás) kielégítettségi 
szintje 

TÁRSADALMI, 
KÖRNYEZETI 
KIHATÁSOK 

hazai, nemzetközi 
kapcsolatok, a poten
ciális munkaadókkal 
kiépített kapcsolat 

AZ INTÉZ
MÉNY MŰKÖ

DÉSÉNEK 
EREDMÉNYEI 

oktatási, oktatás
fejlesztési, gaz
dasági és nem 
gazdasági , illetve 
nem kvantifikál-
ható eredmények, 
az oktatási intéz
mény image-a a 
munkaerőpiacon 
(esetleg az ágaza
tirányítás és a 
nemzetközi kap
csolatok terén) 

c/> ^ 
O M 

N ™ I| 
CD 

CD 
CD 

3 
CD 

KI 
O 

N 

Hatásterületek, e redmények 



12t 
4. ábra 
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Ily módon az EFQM modell alkalmazása során az elemzésekhez rendelkezésre álló informáci

ók lényegileg verbális (szöveges) és részben numerikus (számszerű) információk. 
A különböző skálaszinteken rendelkezésre álló adatokkal azonban csak akkor tudunk megfelelő szin

tű és jogosult matematikai műveleteket végezni, ha azokat előbb azonos skálaszintre transzformáljuk; 
mivel csak azonos skálaszinten rendelkezésre álló adatokkal lehet jogosult és nagyon is meghatá
rozott körű matematikai műveleteket végezni. Ezt a transzformációt a Saaty-féle skálaszint-emelő 
transzformációval végezhetjük el az önértékeléssel kapott és ún. ordinális (vagy: sorrendi) skálán rendel
kezésünkre álló adatokkal.13 

A fenti műveletek elvégzése után a jogosult matematikai műveletek köre, jelentősen kiszélesedik 
így az EFQM modelladaptáció az alábbi többcélú (vagy "többfunkciós") felhasználásra válik alkalmassá: 

• az intézménynél eddig megvalósult TQM színvonalának számszerű kifejezésére és értékelésére 
(mintegy "állapotmutatóként"); 

• ezen belül az egyetlen pontszámösszegben [vagyis az úgynevezett Aggregált Minőségi Színvonal
mutató indexében] való kifejezés mellett a TQM megvalósult színvonala strukturált elemzésének 
lehetőségét és eszközét biztosítja (lásd például a minőségi profilgörbék differenciáltabb elemzésében 
rejlő lehetőségeket)', 

• a fenti elemzések "dinamizálását", azaz az intézmény minőségfejlesztési projektjének tervezé
se és "monitoringozása" (azaz a programkövetés során a folyamatos értékelés, beavatkozások és korrek
ciók elvégzése) lehetőségét; és végül 

• hazai és nemzetközi számszerű összehasonlítások, illetve összemérések (lásd benchmarking) 
elvégzését és így ebből reális értékelések, következtetések, javaslatok levonását. 

Érdemes megjegyezni, hogy e számszerű elemzéseket a szakértői értékelések kvantifikálásával, vala
mint - a természetéből eredően - számszerűen már rendelkezésünkre álló adatok (pénzügyi mutatók, 
naturáliák, illetve ezek különböző kombinációinak) felhasználásával végezhetjük el oly módon, hogy a 
modell eleve figyelembe-, illetve számításba veszi a köztük lévő interdependenciákat (kölcsönha
tásokat). Az egyes paraméterek javulása vagy romlása ugyanis önmagában nem értékelhető, mivel - az 
összefüggéseikben történő értékelés lehetősége nélkül - nem egyértelmű, hogy azt esetleg milyen más 
paraméterek változásával (romlásával vagy javulásával) lehetett elérni. 

Ugyanígy problémás a szokásos (mutatószámokkal, pontszám-összegekkel stb. történő, jobbára addi
tív jellegű) számítások eredményeinek a megbízhatósága is, mivel ebben ez esetben érvényesülhet 
az ún. "kompenzációs hiba" (az előnyök-hátrányok "összemosása"), amely jelentősen torzítja, rontja az 
eredmények realitását. 

Az EFQM modell adaptációja és az arra épülő elemzések ezeket a hibaforrásokat (és egyéb hibaforrá
sokat is) eleve, mintegy preventív módon kivédik - jelentősen növelve ezzel a minőségi vizsgálatok 
"minőségét", azaz megbízhatóságát, realitását. 

Megemlítjük végül, hogy a bemutatott rendszer elemei kidolgozottak (beleértve az adatlapok variá
bilis rendszerét, a feldolgozások és értékelések módszertanát, valamint a kapcsolódó számítógépes fel
dolgozásokat is), áttekinthetők, így relatíve könnyen és gyorsan betaníthatok, illetve alkalmazha
tók. 

13 Dr. Papp Ottó: "Szemelvények a rendszerelemzés és operációkutatás témaköréből" - Budapesti 
Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet, Bp. 1985. 



Noszkay Erzsébet* 
ISMERETELSAJÁTÍTÁS 
VAGY TUDÁSSZERZÉS 
- AVAGY AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 
FELSŐOKTATÁSI DILEMMÁI1 

Az információs társadalom jövőépítő potenciálja, az egész életen át tanulásra vállalkozó és 
fejlődésre képes ember. Ez kihívást jelent nemcsak az egyén, de az egész társadalom számára. Ennek a 
kihívásnak elsőszámú érintettjei a különféle képzési rendszerek, különösképpen a felsőoktatás, mivel: 

• kezelniük kell az egész életen át tartó tanulás igényét; 

• hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a tanulás, mint igény társadalmi értékké 
(sőt a kultúra részévé) váljon; valamint 

• korszerű elsajátítási tartalmakkal és újszerű megoldásokkal szükséges hozzájárulniuk ahhoz, 
hogy az életen át tartó tanulás a társadalmi esélyegyenlőséget szolgálja; 

• ugyanakkor az is fontos feladata, hogy - az előbbieken keresztül - társadalmi szinten is 
érzékeltesse nemcsak az információs társadalom lehetőségeit, de valós veszélyeit is. 

(Ez utóbbi különösképp lényeges mozzanat a képzési rendszerek főbb szereplőinek 
felkészítése során.) 

1. Az információs társadalom felsőoktatással szembeni kihívásai 
és dilemmái 
Az információs társadalom számos területen jelent komoly kihívást a felsőoktatás egészével szemben: 

• szemléleti és módszertani megújulási követelményekben; 

• újszerű feladatokban; 

• különös és sajátságos erkölcsi és etikai felelősségvállalás igényében; 

• az iskolai "elefántcsont tornyok" végérvényes lebontásában; 

• újszerű missziók és küldetések betöltésének igényeiben és küldetésében (pl. új értékek 
megteremtése és kommunikálása a társadalom felé, stb.) jelentkezik. 

* egyetemi docens, Szent István Egyetem Vezető- és Továbbképző Intézet 

1A Magyar Informatikusok II. világtalálkozóján - Gábor Dénes Főiskola Budapest, 
2000. június 5-8. elhangzott előadás szerkesztett változata 
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Az információs társadalom felsőoktatási dilemmáinak egy része máris napi problémaként, megoldan

dó feladatként jelentkezik. így a legégetőbbeket: 

• van- e felelőssége, és ha igen mennyiben és mit tehet a felsőoktatás, hogy az egyes egyének 
között ne nőjön a társadalmi szakadék? 

• hol és hogyan célszerű alkalmazni a közvetett irányítású képzési rendszereket és 
megoldásokat (pl. az Internetes távoktatás) és melyek azok a célszerű arányai a különféle 
képzések rendszereiben? 

• van-e olyan hatása a tanulókra a "virtuális tanár" személyiségének, mint a valóságosénak? 

• az iskola nemcsak a szakmai, de az un. közösségi tudások (kultúra, értékek, együttműködés, 
kooperáció stb.) szocializációs elsajátításának a terepe is. Képes-e az Internetes távoktatás, 
a multimédiás oktatócsomag a magányos "szörfözők" számára az iskola szocializációs 
szerepét kiváltani? 

• melyik tudás-közvetítés az alapvetőbb az információs társadalom felsőoktatási rendszerében 
- az ismeret-alapú, explicit tárgyi tudás, vagy a képességekre alapozó implicit tudás? 

• lehet-e fokozni, és ha igen mennyire az implicit tudást, pl. az Internetes távoktatással, 
s vannak-e ez utóbbinak abszolút korlátai? 

A felsőoktatás előbbi dilemmái és feladatai közül több a felsőoktatás kultúrateremtő és értékhordozó 
jellegéből fakadó - általános társadalmi felelősség és funkció. Más feladatok az információs társadalom 
sajátosságaival összefüggő speciális felsőoktatási problémaként jelennek meg. 

Először tekintsük át azokat, amelyek a felsőoktatás tágabb, társadalmi szintű feladataival összefüggő 
felelősségével kapcsolatosak. 

2. A felsőoktatás lehetséges és potenciális szerepei 
a társadalmi szakadékok kezelésében 
Az információs társadalom kialakulása általában magában hordozza a társadalom kettészakadásának 

veszélyét: az információs technológiák kezelésének igényeivel ugyanis egyes társadalmi rétegekhez tarto
zó emberek - akár az egyéni hiányos képzettségük, esetleg korlátozott lehetőségeik miatt - képtelenek 
lesznek lépést tartani nem lévén képesek a szükséges ismeretek elsajátítására. Ez a probléma még a 
legfejlettebb társadalmakban is felmerülhet. Magyarország viszonylatában azonban fokozottan kényes 
kérdés - hiszen a társadalom kb. 1/3-a a létminimum alatt él. Amennyiben ez még az "információs sze
génységgel" is párosulna, akkor az nagy valószínűséggel Magyarország végérvényes, de legalább is igen 
tartós kettészakadását eredményezné. 

A helyzet azonban fordítva is igaz! Amennyiben az anyagiakban leszakadó rétegeket (de legalább azok 
gyerekeit) sikerülne az információs társadalom technológiai lehetőségeivel megismertetni, a helyzetükön 
is lehetne javítani, leszakadásuk távolságát lehetne csökkenteni, de legalábbis az újabb szakadékok kiala
kulását megakadályozni. Ennek a problémának a kezelése részben szociális és politikai (kultúr- illetve 
oktatáspolitikai) kérdés, de legalább akkora a súlya a felsőoktatási, és más oktatási rendszerek vállalásai
nak és a szóban forgó társadalmi szintű problémákhoz való viszonyulásainak is. Ezen belül különösképp 
meghatározók: 

• a társadalom szemléletének és értékrendjének ill. kultúrájának formálása; 

• az információs társadalommal kapcsolatos ismeretterjesztés, a létező problémákról és a potenciá
lis lehetőségekről minél szélesebb körben folytatott társadalmi kommunikáció; 

• a közérthető és könnyen kezelhető - tehát az általános informatikai alapképzettséget és 
eligazodást célzó - oktatási anyagok készítése, illetve ezekben való iránymutató közreműködés; 



• újszerű megoldások (pl. főiskolások, egyetemisták bevonásával szintre hozó "lakossági" -
a felsőoktatási intézmény környezetében zajló - számítógépes kurzusok szervezése - akár 
a felsőoktatási intézmények számítógépes kabinetjeinek hétvégi használatára építve stb.); 

3. A különböző közvetett irányítású képzések és újszerű megoldásainak 
helye, arányai és dilemmái a különféle képzési rendszerekben 
Az életen át tartó tanulás igényének konzekvenciájaképpen megállíthatatlan a folyamat, hogy a tu

dás megszerzése és hasznosítása olyan önálló "üzletággá" váljon, amelynek szükségszerű és újszerű kísé
rőjelenségei az alábbiakban foglalhatók össze: 

• a tudásszerzés folyamatában önálló értéket képviselő menedzselési funkció megjelenése; 

• a tanítási és tanulási folyamatok irányítottsági szintjeinek megváltoztatása2; 

• a tanár-tanuló viszony (pl. újszerű interakciók megjelenése, stb.) átalakulása, a tanár szerepének 
megváltozása (a támogató, segítő szerepek hangsúlyosabbá válása, az oktatói teamek, valamint a 
tutorok és mentorok megjelenése stb.); 

• a tanulói felelősség meghatározó szerepe (ez utóbbit a tanulási folyamaton belül úgy a közvetett 
irányítás fokozódó aránya, mint a közvetlen irányítás minőségi megváltozása egyaránt igényli); 

• az individualizált elsajátítást szolgáló újszerű módszerek, technikák, oktatási csomagok stb. 
felértékelődése. 

A tudás megszerzésének és az ahhoz igazodó oktatási rendszerek lényegi változásai ellenére sem sza
bad megfeledkezni arról, hogy a tanítás és a tanulás egységes, rendszerként működő folyamat, sőt 
folyamatok egysége. E rendszernek a mindenkori struktúráját az adott tanítási program céljai, míg az 
elsajátítási folyamaton belüli közvetlen ill. közvetett pedagógiai irányítás arányát a képzésben résztvevők 
életkori sajátosságaihoz kell igazítani. 

Ez azt jelenti, hogy az egyes oktatási rendszereknek: 

• a gyermekkorban (kb. 70-80%); 

• az alapképzési rendszerekben (középiskola, első szakma, első diploma stb.) (legalább 50%); 

• felnőtt továbbképzési rendszerekben (min. 20-25%); 

• más és más közvetlen tanári ("tantermen belüli") irányítást célszerű tartalmaznia. 

Ennek az az oka és háttere, hogy bizonyos dolgok csakis közvetlen interakció formáiban adhatók 
át, illetve sajátíthatók el. így többek közt: a tanulás "tanítása"; az egész életen át az eligazodást "iránytű-

2 Az oktatás során a tanítási célok elérése közvetlen és közvetett irányításon keresztül realizálódik. 
A közvetlen irányítás során az oktató (tanító) közvetlen interakcióban, térbeli és időbeli eltérés nélkül 
mondja meg és éri el, hogy mit és hogyan tanuljon, sajátítson el a tanuló. Nyilván az életkor és képzés 
magasabb szintjei felé haladva kialakul a tanuló önirányító képessége is: azaz az elsajátításban egyre 
önálóbb lesz, így egyre kevésbé van szükség a tanító közvetlen jelenlétére, ill. irányítására. 

A közvetlen és a közvetett irányítás természetesen létezik a hagyományos képzési rendszereken be
lül is, azonban: az információs társadalom gyorsuló változás-igényei, az informatika kínálta lehetősé
gek, továbbá az életen át tartó tanulás igénye az eddig megszokott és bevált (az életkorhoz és az iskolá
zottsághoz igazodó) arányai fokozottan eltolódnak a közvetett irányítás felé. Lásd. Kovács [1998]. 
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ként" szolgáló erkölcsi értékrend és etika és annak alkalmazása (ez utóbbi szerepe különösen felértéke
lődhet a virtuális világban való eligazodás során!); az emberi szolidaritás és az egyéb közösségi magatar
tások és azoknak a mindenkori emberi együttműködést és kooperációt szolgáló alapstruktúrái; az "igaz 
és hamis", a "hasznos és nem hasznos", a "jó vagy rossz", a "virtuális és valóságos" stb. élethelyzetek -
direkt veszélyeit mérsékelni képes, relatíve biztonságos (tanár által irányított) közegben való - életszerű 
megtapasztalása. 

A felsőoktatás társadalmi felelőssége fokozott a fentebb fölsorolt területeken. Ez a felelősség megnyil
vánul abban, hogy - újszerű együttműködésekkel gazdagítva - korszerű oktatási rendszerek, információ
technológiákat hasznosító programok és módszerek kidolgozásában vesz részt. Másrészt abban is, hogy 
"kapuikat" a társadalom felé kinyitva: őszintén rámutatnak az információs társadalom valós nevelési- és 
képzési veszélyeire is; társadalmi státuszukat, tekintélyüket felhasználva dolgoznak azon, hogy ezekre a 
veszély-tényezőkre társadalmi szinten adekvát pedagógiai és nevelési válaszok szülessenek; nemcsak ér
zékeltetik, de értékteremtő szerepeiken keresztül "megharcolják", hogy a "piaci verseny" körülményei 
között zajló információ-tömegtermelést az emberi kultúrákra alapozott olyan vonatkoztatási rendszerek
be tereljék, amelyek egyaránt képesek biztonságos védelmet nyújtani; ugyanakkor eligazodásul szolgál
ni a társadalom valamennyi tagjának, függetlenül attól, hogy az éppen előnyös vagy hátrányos társadalmi 
helyzetű.3 

4. A felsőoktatás szerepei az újszerű képzési rendszerek kapcsán 
Az információs társadalom hatásai szükségszerűen az oktatási rendszer egészét - az óvodától az általá

nos- és középiskolákon, a szakképzési rendszereken az első diploma megszerzésén át egészen a felnőtt 
oktatás valamennyi szintjéig - érintik. így tehát valamennyi pedagógusnak és oktatónak, diáknak, okta
tási intézménynek nemcsak felépítését és struktúráját, valamint menedzselését és egész infrastruktúráját, 
de oktatási technológiáit, rendszereit, pedagógiai módszereit tekintve is fel kell készülnie a változásokra 
illetve meg kell változniuk. 

Ezek a változások egyrészt rendszer-szinten érintik az intézményeket és "felépítményeiket", másrészt 
teljes szemléletváltást és alapvetően másfajta viszonyulást igényelnek az oktatási rendszerek valamennyi 
szereplőjétől. 

A felsőoktatás szerepe ebben az átalakulási folyamatban is fokozott, hiszen fel kell készíteniük a válto
zásokra és újszerű szerepeik betöltésére a változások kulcsérintettjeit - iskola-menedzsereket, a "tudás
teremtő lánc" logisztikusait, és a megváltozó szerepű pedagógusokat egyaránt. Ebben a felkészítési mun
kában máris késésben vagyunk, a világ fejlett országaihoz képest! 

Sajnos, azonban nemcsak a felkészítésben vagyunk lemaradva. A nagyobb gondot az jelenti, hogy az 
elvi, koncepcionális felkészülésben is komoly a hátrányunk. A felkészülés ilyen irányú hiányaiból 
fakadó káros-kóros tendenciák máris érzékelhetők. 

Az alábbiakban - a teljesség igénye nélkül ezek közül néhányat kiemelünk: 

A. Nyitott képzési rendszerek - koncepció és organikus egység nélkül 
A különféle iskolák, oktatási intézmények közül sok érzékeli a nyitásra, a közvetett irányítású rendsze

rek beindítására késztető társadalmi igényt, ami a felsőoktatásban elsősorban a különféle nem iskola-
jellegű kapcsolatokban nyilvánul meg. (Pl. egyre gyakrabban jelennek meg az egyetemi katedrákon válla
latok, bankok és egyéb intézmények, szervezetek szakemberei, mint vendégelőadók stb.) Ez egyébként 
hasznos, hiszen az oktatásban jelenleg megnyilvánuló és aktivizálódó külső résztvevők akár a jövő mento
rai, potenciális tutorai is lehetnének. A baj az, hogy közben gyakran elmarad vagy hiányosan valósul meg 
az adott iskola koncepciójának a megfelelő kulturális és interakciós mederben történő megismerése, 
megismertetése, a két "világ" valóságainak egymáshoz közelítő, organikus kapcsolat-rendszerének kiépí
tése, valamint egy új és valóban "nyitott" rendszerbe való beillesztés igénye és kiépítése. 

Pedig az előbbiek hiánya, illetve hiányosságai veszélyesek az adott képzés minőségére nézve. Hiszen 
az említett illeszkedési problémák miatt sem az előadó, sem a hallgató nincs igazán "képben". így gyakori 

•* Lásd: Dénes: [2000]) 



például az az eset, amikor a hallgató még azt sem igazán érti, miért éppen erről vagy arról szól a külső 
előadó előadása. így egyáltalán nem, vagy csak nagy információveszteségek mellett tudja beintegrálni a 
hallottakat az elsajátítandó anyagba - legyen az egyébként adott esetben bármilyen hasznos és érdekes is. 

így nem csoda, hogy a közvetlen hozadék sem az lesz, amit az iskola a gyakorlati szakemberek bevoná
sától egyébként remélhetne. Gyakran inkább az ellenkezőjére fordul a dolog, és a külsők tanári felelősség 
nélküli, integrálatlan szereplése a hallgatók demoralizálódását eredményez. 

B. "Csoda eszközök" - "csodatevés" nélkül 
Az adott oktatási rendszer egyéb vonatkozásait nem érintő - elvek, koncepciók és stratégiák nélkül 

zajló - "korszerűsítés" során és a multimédiás csodák bűvöletében túlértékelődhetnek az oktatási progra
mok, de még azon belül is a szűken eszköz-jellegű oktatási csomagok. Holott az csak az utolsó "láncszem" 
az oktatási rendszeren belül, önmagában alkalmazva nem sokat ér! Ugyanis az oktatási rendszer teljessé
géhez hozzátartozik az oktatási program struktúráját meghatározó: tanítási program (tanítási cél és a 
mögötte meghúzódó, de mégis meghatározó oktatási filozófia), a tanulói, tanári és tanulási viszonyu
lások (értékrend és motiváció ill. felelősség), és ebben a folyamatban csak a végső láncszem: a tanulási 
program (oktató csomag). 

Nyilvánvaló, ha egy ilyen komplex, sok komponensű folyamatban valamelyik, (pláne, ha épp a leg
utolsó) láncszem túlzottan felértékelődik, netán kizárólagos hangsúlyt kap, az öncélúság kialakulása óha
tatlan. Közvetlen veszélye és eredménye az anarchia, ahol a módszer "minden", a végcél "semmi"! 

C. Individuálisan felkészített egyén vesztes csapat 
Az új, korszerű képzési rendszerek kialakításában csakis az interdiszciplináris teamek lehetnek sikere

sek. A nemcsak tanárokból, de ha kell logisztikusokból, közgazdászokból, mérnökökből álló teamek azon 
munkálkodnak, hogy a legkorszerűbb képzési rendszerek: 

• az elsajátítási folyamatban résztvevő egyén igényeihez idomuljanak; 

• maximálisan a tanuló egyéni munkájára épüljenek; 

• az elsajátítás folyamatában az egyént a kialakított rendszer és annak infrastruktúrája mellett 
közvetlenül a tutor is (mint a rendszer része) segítse. 

A nyitott és közvetett irányítású rendszerek - jellegükből fakadóan - tehát az egyénre fókuszálnak, az 
egyéni elsajátítási igényekhez, tanulási sebességekhez igazodnak. Ez jó és - főként - kényelmes. Azonban 
azzal a közvetett veszéllyel jár, hogy az elsajátítási folyamatból kimaradnak az ún. közösségi értékek és 
képességek (pl. a teamben, csapatban való együttműködés készségei, a hallgatni és meghallgatni készsé
ge, a szociális érzékenység stb.) Ez utóbbi pedig súlyos probléma, mivel a jövő tudásalapú társadalma 
és szervezetei minden eddiginél jobban igénylik a csapatban való együttműködés készségeit és 
képességeit. Az ún. szervezeti tudás a csoportos együttműködés "terméke". így, az ilyen fajta képes
ségek nélkülözhetetlenek a sikeres szervezetek hátterére jellemző un. szervezeti rejtett tudás 
kialakításához.4 

Tekintve, hogy az egyénre szabott elsajátítási folyamat aránytalanul felértékeli az egyéni, rejtett tu
dás kifejlesztését, míg a megosztás képességének kifejlesztésével adós marad, ezt a hátrányát, sőt 
veszélyét mérlegelve alaposan meg kell fontolni, hogy milyen korosztályú és az egyéb felkészültségek 
tekintetében milyen minőségi jellemzőjű tanulói "célcsoportok" azok, ahol és amelyek esetében csakis 
nagyon komoly korlátok mellett szabad és célszerű a nyitott és közvetetten irányított képzési rend
szereknek teljesen "zöld-utat" kapniuk. 

Összefoglaló gondolatok 
Az információs társadalomban a felsőoktatás felelőssége minden eddiginél nagyobb, valóság

gal meghatványozódik. Ezért a tudás társadalmában betöltendő küldetéséhez szélesre kell tárnia kapu
it és ki kell lépni önnön falain túlra: nemcsak a tanulás iránti fokozott igény teljesítése érdekében, de 

4 (Noszkay [1999]) 



annak érdekében is, hogy felkeltse a tanulás igényét a társadalom - a képzésre, a továbbképzésre eddig 
kevésbé fogékony - rétegeiben is. Fontos további szerepe az is, hogy újszerű megközelítéseivel, módsze
reivel segítse a társadalom különböző tagjainak (különösképp az újszerű oktatási rendszerek kidolgozá
sában és "üzemeltetésében" kulcsszerepet játszó teameknek) a szisztematikus felkészítését, egyidejűleg 
az oktatás teljes rendszerének koncepcionális átalakulását. Eközben fogalmazza meg és hívja fel az egész 
társadalom figyelmét, illetve szembesítse egyes, kitüntetett funkciójú szereplőit, az információs társada
lom változásigényeivel - sőt veszélyeivel is, a mielőbbi és tartós megoldások érdekében. 

Az életen át tartó tanulás felértékeli a nyitott és közvetetten irányított képzési rendszereket, 
de tudnunk kell, hogy ez utóbbiaknak léteznek valóságos korlátai is: a például virtuális tanár nem 
csak jó, türelmes és igazságos, de egy erkölcsi, etikai iránytű nélküli diák számára nagyon veszélyes is 
lehet. 

Jó és hasznos, sőt korszerű dolog az "egyénre szabott" kényelmes és az egyéni elsajátítás tempójához 
igazodó képzési rendszer, de csak akkor, ha az nem szorítja háttérbe, sőt megfelelő interakciós 
közeget biztosít a közösségben elsajátítható és megtapasztalható értékek, és képességek számá
ra is. 

Az új és korszerű képzési megoldásokban rejlő értékek kibontakozásának alapfeltétele a meg
felelő egyensúly megteremtése: 

• a közvetlen és közvetett irányítás; 

• a tanár - diák viszonylataiban; 

• az individuális felkészítés és közösségi felkészülés, valamint 

• az explicit és implicit tudás egyéni, csoport és szervezeti szintjei között 
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György G. Márkus* 
G LOB ALISATION, NATIONALISM 
AND EUROPEAN IDENTITY 
Entering a new millennium - that of global capitalism and the information society, with a changing 

mode of production, a variable geometry of power and changing life experiences expressing themselves 
in, among other things, a compression of time and place - the design of Europe is alsó at a crossroads: it 
may become a semi-colony, but it may alsó become a pioneer in taming and shaping globalisation, giving 
global capitalism a humán face, on the régiónál levél at least. Our (brave?) new world is prioritising not 
just knowledge but culture in a broader sense. Cultural identification carries an increasing significance 
compared to other layers of identity. The sine qua non of a European response and European action vis-
á-vis globalisation is the (re)construction and affirmation of a European socio-cultural identity. 

I. 

The historical context of European identity 
European history seems to follow a cyclical movement. Following the collapse of the Román Empire 

as the initial form of supranationalism, diversification came about in the form of a multiplicity of regions, 
cities and, lately, nation-states. 

Now, after the collapse of the Soviet Union (regarded by somé theoreticians as the heir to the Eastern 
Román Empire), Europe is approaching a new form and a new phase of supranationalism. (In our 
understanding, Europe is not a geographical, but above all a cultural space.) If we take a closer look at 
the European Union in the course of its evolution, we may detect a contradictory tendency: in comparison 
to the post-war beginnings of European integration with its declarations and discussions on matters of 
finality' and values - i.e. the socio-cultural and historical identity of Europe - we are witnessing and are 
actually part of a communication that neglects the crucial issues of identity and value orientation. 
Explanations for the prevailing technocratic and economic approach may include the following: 

1. The realistic insight that Europe as an identity - if it exists at all - exists in people's minds only as it 
is subject to national and subnational identities. This is clearly a logical consequence of the diversity of 
languages and cultures. 

2. A really profound thematisation of a common identity by the leading political elites might in this 
respect bring its contradictions to the surface. 

3. In a number of post-communist countries of Europe relieved of imperial or supranational 
domination, primordial cultural - mostly particularist - forms of identification have surfaced, refusing or 
at least contradicting a common European, and to a certain degree, supranational identity. 

* főiskolai tanár, Altalános Vállalkozási Főiskola 
**Az európai politikai (állampolgári) képzésben tevékenykedő szervezeteket összefogó nemzetközi 

"PoliteiarHálózat az EU-oktatással és az Európára neveléssel foglalkozó civiltársadalmi szervezeteket 
nagyszabású konferenciára hívta össze 2000 november 24 és 26 között a hollandiai Egmont aan Zee-
be. G. Márkus Györgyöt, a Villányi úti Európa Ház elnökét, az ÁVF tanárát, a szervezők arra kérték fel, 
hogy az európai identitás problémáját megvitatandó műhelyt szervezzen meg, moderálja s a témáról 
előadást tartson. Az alábbiakban közöljük G. Márkus György "Globalizáció, nacionalizmus és európai 
identitás" című előadását 
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4. The commonality of a European identity has historically emerged mostly at times when a hostile 

and distinct threat was imminent, interpreted as a barbarian invasion against civilisation. 

Another feature of the vaguely existing European identity is its very plurality. We have already mentioned 
the unavoidable linguistic and cultural diversity that cannot and should never be eliminated in the melting-
pot. On the contrary, only by relying on and protecting this cultural diversity, by promoting régiónál and 
national multiculturalism, will we be able to formulate a viable European identity. The idea of a European 
identity which is not given, but has to be elaborated as a result of a learning process with many players, 
should be such as to enable the strengthening of particular identities within its framework, especially in 
the case of smaller national and subnational cultural communities. 

Fascism, the Holocaust, wars - especially the Second World War, illustrating the irrational traits of a 
rational Europe - have revived the historical notion of Europe, reduced to the Western part of the continent 
- free of Soviet domination, but alsó in the spirit of the Cold War - as a community of free people locked 
in confrontation with barbarians. A core element was the fulfilment of the goal emerging from the lessons 
of the war: peace and friendship among the democratic nations of a democratic Europe. Identity issues 
became obscured. This finality of integration - never questioned and never given up in its essence - was 
soon dissolved or at least diffused among the economic targets leading to the dominant idea of a common 
markét directly legitimated by increasing welfare itself and by the functionalist ideology of the spill-over 
effect. 

The rival approaches of European identity and the European social model 

Up to the present time, several rival approaches alsó complicate the acceptance of a common European 
identity, namely the ideas of: 

• a predominantly Christian Europe; 
• a social democratic, neo-corporatist Europe; 
• an Americanised Europe. 

These exist together with the overarching confrontation between the concepts of a Europe of the 
Fatherlands and a United States of Europe. 

However, as a substitute for identity, the practical economic and social policies of West European 
nation-states revealed - in the golden years' of their growing economies, at the peak of industrial or 
Fordist capitalism and global system confrontation (bipolarity) - the presence of a strong and particularly 
European social model characterised mainly by welfare states, successful high consumption and full 
employment. Keynesianism: the triangle of economic ejficiency, social solidarity and liberal democracy. 
As amply demonstrated by experts, this combination is now a remnant of the past and the essential 
question of the post-wall (i.e.. post-Cold War) world in the years of post-industrial globalisation and the 
Information Age is whether European identity requires a return to the model of the 1960s or the search 
for a newly defined socio-economic model. 

The social model just mentioned, the so-called Continental or Rhine capitalism, no longer functions 
properly. Its main driving force, the nation-state, has lost the necessary steering capability. Besides this, 
Europe, homeland of both the software and the hardware of the industrial revolution, missed the initiative 
in the 70s and is still lagging behind in developing and introducing new technologies. Silicon Valley 
reveals not just a geographical distance from the old continent, but alsó a challenge rooted in culture and 
socio-psychological traits. 

Europe colonialised? 

However, the problem for Europe is not just that it has become a late-comer having once been a historical 
pioneer (at least since the 'double revolution' of a previous age), but that it is a kind of dependent semi-
colony in the Information Age of globalisation. Beyond being late for the IT revolution, there are alsó somé 
soft' but all the more important aspects which, while they might constitute preconditions for the global 
imperative of competitiveness, may nevertheless pose threats to the traditional identity of Europe: 

• practically unlimitedflexibility (vs. autonomy); 
• the compression oftime andplace, de-territorialisation and overall acceleration pointing to the 

violation of anthropological limits (as understood in Europe) and to the dissolution of history, 
pointing to the colonisation of the future; 



• the in-built dynamics for socialpolarisation, the shrinking middle, desolidarisation; 
• the erisis of democracy in connection with the shrinking sovereignty of nation-states. 

It would, of course, be not just one-sided, but alsó totally misleading if we did not point to the 
opportunities, to the spiritual and matériái enrichment inherent in this emergence of global capitalism, 
which is not just a choice, but an irreversible process. It is a (not only virtual) reality: a knowledge-based 
global society with a spiritualisation of boundaries, giving hope for humán emancipation, the worldwide 
conquering of deprivation, a new world society with the fading away of class and the emergence of 
integrated and autonomous personalities side by side with the multiculturalism of particular identities, 
with participative democracy based on new technologies. This new age - liberating both the humán spirit 
and the environment - brings about the primacy of the culture of mankind in its eternal struggle and 
partnership with nature and a reified economy. 

The opportunities and threats have, however, far from reached equilibriurh up to now. Technocratic, 
economic rationality, as if it were a kind of anonymous, nationless and aggressive imperialism on the 
global levél, tends to eradicate cultural differences and invade identities, while the resistance to 
homogenising economic universalism is culminating in an obsession with identities. Europe has a double 
mission. By developing a European socio-cultural identity on the basis of its historic lessons and 
achievements, mediating between rationality and particular identities, it can both reassert its proper 
place in the Information Age and contribute globally to the taming of global capitalism. 

The fundamental - cleavage-like -duality is manifest in the power of cultural codes tending to create 
a more capitalistic world society with a homogenised commercial culture countered by geometrically 
variable, power-resisting or transcending identities: with old/new geopolitical boundaries on one side, 
and the political cultures of democracy, solidarity and subsidiarity on the other. If we wish to reject the 
aggressive cultural colonisation of Europe's past, present and future, to refuse the logic of global capitalism 
penetrating our societies and tending to absorb existing and pre-existing socio-cultural forms, we must 
utilise the achievements of information technology to insist on cultural boundaries, on the continuity of 
the history of Europe. 

The role of civil society in the construction of European identity 

It follows that there will be no relative autonomy for Europe in the face of these timeless and placeless 
symbolic systems of the 21st century unless we rely on the power of a (re)constructed European identity. 
At the same time, for many Europeans this identity does not exist, or exists only in embryonic form. It is 
not enough if this identity is declared over our heads and foisted on us by a political class losing more 
and more of its authority and competence. European identity can only evolve from an intensive and 
discursive learning process in our civil societies through the emerging dimension of a European civil 
society. This is a distinguished target of education, especially civil education on Europe. My own experience 
in Hungary and a number of EU countries teaches me that there is an unhealthy duality in this segment of 
civil and professional education resembling the inconsistent behaviour of many politicians. In most of 
their meetings, consultations and other public appearances, politicians devote their thoughts to 
technocratic solutions for the numerous technical problems of deepening and widening, of the European 
will to be economic, technological or military global players, while soft talk' on identity and culture is 
rare, reserved to Sunday speeches and special interviews. The situation is analogous in the sphere of 
education on Europe: the overwhelming portion of time and energy is dedicated to the hardware of the 
Union and there are only very few occasions for social discourse on identity (a topic unfortunately reserved 
for nationalists). This is not surprising: it follows from the institutional logic of the functioning, of the 
deepening and widening of the Union. 

On renationalisation 

There is thus another difficulty as serious as the standardising tendency present in globalisation that 
runs counter to the emergence of a European identity. This is the tendency of renationalisation, the 
renaissance of aggressive particularism. European integration began as a régiónál process of perennial 
peace creation and continues to enable the community of European nations and states to respond to the 
challenges of globalisation by becoming active global players and by bringing their own values and interests 
into this great historic process. This has required harmonising action in legislation and policies, together 
with unprecedentedly complex and bureaucratic institution building and bargaining processes, amounting 
to the greatest geopolitical revolution of the 20th century. Perhaps it is inevitable that a democratic deficit 
has come about. 
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Supported by both national liberation (or secession) movements established as a consequence of the 

collapse of communism and by aggressive forms of globalisation provoking the creation of identities, the 
principle of separate sovereign nation-states, often coupled with sheer economic and cultural nationalism 
(including ethnic prejudices and xenophobia), seems to prevail in broad segments of the public and in a 
certain number of governments and even governing parties. There is a very profound motivation for the 
resurgence of nationalism worldwide, but especially strongly partly in a number of post-communist 
countries (see annex onpolitical cleavage in Hungary), partly among the losers of the transformation, 
and partly alsó - in the name of welfare chauvinism - in rich countries both inside and outside the EU. 

Capitalism - which is felt by broad masses after the transformation as the enjoyment of freedom at the 
price of a loss of security as an import from the West, and at the same time experienced in terms of the 
cultural contradictions of globalisation - is becoming 'more capitalistic' in its logic than before, with 
increasing inequalities, exclusion and polarisation. At the same time, it is in a form in which class structures 
fade away, disappear or are not really present. However, capitalism is a formation of which a socio-
cultural critique is not only understandable, but necessary in order to prevent destabilisation. And we see 
in global capitalism triumphant, quite clearly in a number of new, post-communist capitalist societies, 
that movements, parties and certain governments combine the issue of social protection - verbally, at 
least - with a militant insistence on nationalist or distinct/fundamentalist cultural identities, often combined 
with boundary issues. This resistance is mostly directed against globalisation (as seen in Seattle, Prague 
etc), but alsó often against the supranational domination' of the European identity, often resulting in 
the emergence of anti-democratic aspirations or political transformations leading to 'illiberal democracies'. 

To avoid absorption, uncontrolled pseudo-universal globalisation and the spread of nationalism, 
xenophobia, cultural aggression and fundamentálisra accompanied - under the circumstances of the 
crisis of the nation-state and the related crisis of representative democracy - by attempts at the creation of 
illiberal democracies (or simply anti-democratic regimes), we must return to a basic question. In the new 
age of globalisation and knowledge-based society, the meaning of humán life has to be rediscovered. And 
meaning is given by the sense of identity. The majority of people in European countries - although they 
have multiple identities - seem to attach the utmost importance to national and sub-regional identification. 

Most people do feel European, but do not know what a European identity is. I have drawn in this 
respect two experiences from the attitudes of the young participants (aged 19-30) of ourinterdisciplinary 
courses: 

• participants feel their sense of European identity strengthened, but cite it as lower in priority than 
their national and subregional identities (although higher than their proclaimed cosmopolitan and political/ 
ideological identities); 

• teaching and learning of the complexity and prevailing technocratic character of European 
institutions is regarded as a foremost 'must' in dealing with identity questions, especially if the teaching 
itself avoids these questions. 

This practice has to be modified. We should conceive our education programmes as workshops for 
the future and should strive for a network of not merely communicating, but alsó co-operating teams. 
One of our primary goals should be a discourse on the contours of a European identity in the 21st 

century. 

Although it is not for me to deflne this identity, I wish alsó to contribute to the ongoing 
discourse. 

1. European identity is to be centred around culture, around the freedom and plurality of identity 
based on the humanist cultures of nations under the roof of the historical heritage of Greek and Román 
antiquity, the Judaeo-Christian religions and the Enlightenment, of the liberal form and socialist currents 
that are inseparable from a cosmopolitan culture of mankind preserving the ecological bases of its existence. 

The multiculturalism of European identity is organically intertwined with the acknowledgement of 
social equality in gender relations. 

2. European identity is committed to rationalism, to social and technological progress, to bringing 
together 'one world' in a socially just way. 

3. European identity is a call for us to mediate between a rational global network of societies and the 
peaceful coexistence of diverse cultural identities. 

4. European identity requires that the concept of European citizenship should have a social - not 
merely legal - component. Democracy, solidarity and subsidiarity are parts of this. 



5. The European tradition of the welfare state is to be preserved in new forms. If there should be a 
forced compulsion in a globalised economy to choose between (better) economic performance and 
(better) quality of life, we ought not to hesitate in opting for the second. 

6. European identity is - indirectly - a product of globalisation and is the most important available 
instrument to tame and humanise global capitalism. 

This is not a ready statement but is a basis for discussion, for discourse in civil education and more 
broadly in the civil societies of our countries. 

This paper is intended - on the basis of the attached long-term research project on European identity 
as described in theannex - as a search for partners for our Budapest-based Europe House in the combined 
activity of education for Europe, which aims not only at the 'musts', at conveying the technocratic essentials, 
but alsó at the morál essentials of European identity. 

ANNEX 
European identity and the pre-eminence of cultural politics: the worldwide cumulation of 

cultural and territorial cleavage and the case of Hungary (A long-term research concept) 
1. The pre-eminence of cultural cleavage in the post-communist political landscape of Hungary is not 

an aberrant case compared to the normality' of Western party systems strongly structured by economic 
cleavage. On the contrary: the Hungárián political system can be considered as an experimentál laboratory, 
the products of which may anticipate structures suited to the changing nature of conflict in international 
(global and European) and domestic politics. 

The changing nature of international conflict and the collapse of communism has brought about a 
shift from bipolar political and ideological rivalry towards a competition among cultural spaces. In the 
context of tearing down, defending or extending boundaries, cultural politics focusing on primordial -
national, ethnic, religious and territorial - identities (re)emerges both on the global and domestic levels. 
As identity issues can hardly be the objects of bargaining and compromise, the politicisation of culture, 
the escalating instrumentálisadon of cultural differences, the tendency towards the dominance of cultural 
politics in a socio-economic context of marked and increasing inequalities - given the mutual reinforcement 
of domestic cleavage and international conflict lines - poses a serious threat to stability and democracy. 

Our starting point from direct experience is the presentation of the Hungárián experience of post-
communist cultural politics as reflected in the major cleavage between westernising cosmopolitans and 
nationhood-centred traditionalists. We aim, however, to demonstrate in a broader European and global 
context that cultural politics in its very different forms - ranging from ethnic cleansing to Kulturkampf, 
média wars and the aestheticisation of politics - follows not only from the end of the bipolar world order, 
but alsó from the processes of globalisation, the emerging global information society and the rise of a 
new modernity implying changing experiences of time and space. Due to profound international, social 
and cultural changes, West European party systems and political institutions face tectonic transformation. 
We suggest that developments - especially with regard to the cleavage basis of politics in East Central 
Europe as a semi-periphery of the centre - may signal and anticipate certain tendencies in other parts of 
the world. A better understanding of the cleavage basis of cultural politics in East Central Europe may in 
turn contribute to a better understanding of the changing nature of divisions in 21st century Europe, of 
the nature of international and domestic conflicts. We assume that West European party politics (in the 
EU and outside) may alsó be increasingly dominated by cultural politics based on a combination of 
cultural and territorial cleavages reflecting the conflict between the defence of location-bound identities 
and the adjustment to supranational tendencies of standardisation in the context of globalisation and 
European (régiónál) integration. As to this central cleavage, opposition within individual nations and 
societies is interrelated with international and intercultural conflicts. 

2. In the ten years since the change of political régime in 1988/89, Hungárián society has accomplished 
an irreversible transformation: domestically, a capitalist economy and political democracy have been 
established; geopolitically, the country has become part of the Western community of nations, is a full 
member of NATO and is on its way to being admitted to the European Union. But having become a part, 
i.e. a semi-periphery of the centre, Hungary faces the dilemmas of the centre itself, and in an even more 
drastic way, has to manage the conflicts of the new modernity, of globalisation. The tendencies of de-
territorialisation', of the 'acceleration of time' rooted in new information-based technologies and new 
forms of economic power (re)create pressure towards the defence of location-bound identities and the 
search for fundamentálist answers. The global processes in the expansion of the information society, 
accompanied by the 'compression of time and space', pose serious problems of inclusion and exclusion, 



of not only ecological, but alsó of psychological and anthropological limits, of dislocation, migration, 
dominance and subjugation, universalism and particularism. 

3. In all countries where it has prevailed, democracy has been functioning as 'national democracy', i.e. 
confined to the boundaries of a sovereign nation-state. What will happen now and in the future, when 
decisions that should be controlled democratically are beyond the reach of the nation-state? Is supranational 
democracy possible? If not, how can this national and global deficit in democracy be managed? Most West 
European party systems are inherited party systems with the centrality of the class cleavage increasingly 
losing its relevance in individuálisáig risk societies. Within the framework of comparative research, we 
aim to investigate whether a post-communist party system, like that in Hungary, based on the pre-eminence 
of cultural and territorial cleavage, in contrast to fragile class cleavage, is more suited to address the 
newly emerging types of international and domestic conflict. 

4. A major thesis - relevant to Europe, too, of course - is that the taming of information-based global 
capitalism cannot be any more a function of the class cleavage. In addressing economic and social issues, 
power struggles and distributional conflicts, the importance of cultural factors - of the cultural dimension, 
of cultural and territorial identities - is becoming crucial. This inevitably leads to difficulties in conflict 
management, with policy-makers committed to the cause of peace and democracy having to be prepared 
to overcome or to mitigate the friend-foe relations imminent (inherent?) in cultural cleavages. 

5. Given the crisis of the nation-state and the illusory belief in effective global governance in the 
decades to come, there cannot be but a régiónál - in our case European - response in order to become an 
effective part (player), and at the same time to be capable and effective enough to shape this very process 
of globalisation, to tame - both regionally and globally - this new type of social formation: information-
based global capitalism. However, this presupposes the discursive creation of a multicultural European 
identity with social sensitivity. 

6. The next research problem concerning a European identity able to shape and to tame globalisation 
is the special hierarchy of mutually reinforcing cleavages leading to the subjugation of socio-economic 
issues to cultural conflicts, resulting in the instrumentalisation of cultural differences in the form of 
ethnicisation', religious intolerance and social nationalism'. Given the lack or the weakness of class 
cleavage, the inevitable political critique of global capitalism is channelled into the cultural dimension: 
not only anti-capitalism, but alsó the 'taming of capitalism' may become rooted more and more in cultural 
cleavage. Due to a particular type of modernising parties in Hungary and other Central European countries, 
a particular combination of'westernisation' and (neo-liberal) marketization has emerged. This combination 
of the economic right and the cultural left has provoked a correspondingly symmetrical combination: 
social nationalism, a mix of economic leftism and right-wing 'culturalism', of community (Gemeinschaft)-
based, i.e. national and religious/fundamentalist traditionalism. This kind of opposition shows signs of 
an affinity and convergence with certain trends in Western Europe (e.g. in Austria, Switzerland, Francé, 
Flanders), various third world countries and Eastern Europe proper. 

7. Finally, I want to place the experience of post-communist cultural politics into the generál context 
of the new modernity paradigm. The tendencies of individuálisadon, the decisive role of lifestyle-based 
milieus, the aestheticisation and mediatisation of politics, have been present from the very beginning 
and are becoming ever more marked in post-communist cultural politics. The dominant cleavage set of 
Hungárián politics, the historically rooted divide between identity-based traditionalism and westernisation 
arising from the needs of exogenous modernisation, adequately reflects and expresses the basic opposition 
of the oncoming decades on the worldwide, régiónál and national levels: the contradiction between the 
global system of universal and technological rationality expressing itself in a compression of time and 
space and the particularist, cultural identity-based and location-bound resistance of Gemeinschaften 
(communities). On the domestic levél, liberal democracy and multicultural pluralism are at stake. In the 
global aréna, aggressive pseudo-universalist domination and/or an oppressive obsession with identity 
represent threats if politics is unable to mediate. The challenging problem for policy-makers is how 
conflicts can be resolved and managed when their terrain is culture and identity. Multicultural and 
democratic dialogue, however, will not be viable if problems of social polarisation as the breeding 
ground of exclusion are not addressed as key factors of stability and peace. And here lies the challenge 
for an old-new European identity aiming to mediate between the tendency of universally reified 
globalising markets on one side, and aggressive cultural-national fundamentalism on the other. 



EUROPEAN IDENTITY UNDER THE DUAL PRESSURES OF GLOBALISATION 
AND TERRITORIAL AND CULTURAL CONFLICTS 

WORKSHOP ABSTRACT 
1. The world of the new millennium is crucial for humán existence. With its opportunities and its 

threats it directly challenges Europe to respond and to act. On one side, the place and significance of the 
old/new continent is at stake, and on the other, the very future of mankind. In this (brave?) new world, 
production is to be determined by the manipulation of symbols, while a qualitatively different geometry 
of power is emerging that questions democracy itself; life experiences change radically in the dimensions 
of time and space, and anthropological limits to expansion appear. Notwithstanding the dominant role 
of world financial markets, the class structure is fading away. Cultural battles (Kulturkaempfé) seem to 
be multiplying. The new relationships with old/new inequalities at their core bring about a revived and 
increased role for identities. The problem with the EU is that it has been preoccupied with technocratic 
and economic responses to imminent change and has neglected the dimension of ideas and culture. 

2. The process of globalisation is irreversible and Europe cannot afford the luxury of withdrawal. On the 
contrary: it should increase its capacity as a global player and must overcome its shortcomings in IT 
development. Although somé historians assert that Europe developed its identity only when it was directly 
threatened, we should remember that (Western) Europe succeeded in developing a socio-cultural identity in 
the golden years' of industrial capitalism: a combination of economic rationality, welfare state-based solidarity 
and liberal democracy. Globalisation has questioned this combination, this socio-cultural identity. Its legitimacy 
is strained, politicians complain, but the essence of the argument over European identity is reserved for a 
minority of humanist intellectuals. This is all the more dangerous, as without developing an updated identity, 
Europe will not be able to tame globalisation, as important a task as becoming part of it. 

3. Universalising globalisation - by means of information technology - eliminates not only time, but -
as the most visible function - boundaries as well. Cultural and economic standardisation is being pursued 
in rather arrogant ways. The old law is valid: no penetration without resistance. Given the democratic 
deficit resulting from the crisis of the nation-state, given the pressure for individualisation, given the 
decline of classes, macro-groups and traditional patriarchalism, inequalities, injustices and frustrations 
are dealt with as grievances provoking not just social, but cultural and territorial conflicts. A process of 
globalisation eradicating particular cultural differences and at the same time enhancing socio-economic 
inequalities may easily provoke an irrational obsession with resistance identities including xenophobia, 
racism, nationalism, religious and cultural intolerance. 

4. Even in the richest of European and North American countries - due to certain aspects of global 
capitalism, to symbol manipulations in connection with the information society, the on-going devaluation 
of skills, the lack of transparency in domestic and European public affairs and other anxieties and 
uncertainties - a newghost haunts: that of illiberal democracy. 'Was democracy just a moment?" - it could 
be asked by R.D.Kaplan in somé of the post-communist or certain mature capitalist countries. 

5. There is no European answer without the development of a European identity, accepting global 
capitalism but refusing pure globalism and pure capitalism. Without this, a new political hybrid of 
"democratic totalitarianism" (U. Beck) - as a völkisch-colouveá form of pseudo-majority rule - could 
(continue to) spread. 

6. This updated European identity ought not to be just an elitist 'plan for salvation', but should 
emerge from the learning process of a revived civil society. The core of this identity, beyond an optimál 
mix of justice and efficiency, should be multiculturalism, both on the national and European levels, with 
a pooling of sovereignty involving the strengthening of national identities (not least of small countries in 
the European family), of nationalities and cultural minorities. A commitment to a multicultural, social 
and democratic Europe cannot stand in contradiction to either national constitutional patriotism or 
(sub)régiónál loyalties. 

7. If cultural and identity problems are to be the focus of domestic and community-level politics in 
Europe, we have to give thought not only to the question of how to reorganise civil education, but alsó to 
how we can foresee the shape of the future political system and cleavage structure in the EU and our own 
individual countries. In this respect, the experience of cultural politics in Eastern and East Central Europe 
has proven relevant for mature democracies as well. 

8. We live in a period when globalisation is dramatically increasing in tandem with cultural 
identification. A geometrically variable non-hierarchical form and content of sovereignty corresponds to 
the multidimensionality of identities, to the development of concentric circles or layers of identity to be 
taken into consideration in developing civil education for Europe. 
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Tóth Antal 
EURÓPAI INTEGRÁCIÓNK 
ÉS GAZDASÁG-POLITIKAI 
VERSENYPOZÍCIÓINK 
LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE 
(1990-2000) 

A magyar lakosság európai integrációhoz való viszonya a rendszerváltás utáni évtizedben mindvégig 
az egyik legfontosabb politikai szocializációs kérdésnek számított, hiszen az ország modernizációs folya
matokhoz való felzárkózása, a civil szféra és az államélet demokratizálódása terén egyaránt messzemenő 
stratégiai kihatásai lesznek a következő évtizedekben. Ennek megfelelően az "európaiság" fogalomrend
szerébe vonható politikai, ideológiai, kulturális stb. attitűd-elemeknek kiemelt jelentőségük lesz egy új 
típusú társadalmi értékrendszer kialakulásában, majd fokozatos ezoterizálódásában, elmélyülésében. 

Térségünkben ezen fogalomrendszer legfontosabb elemeit - mutat rá a régió országait bemutató átfo
gó tanulmányában Nagle és Mahr1 - minden bizonnyal azok a demokratikus intézményrendszer kiépülé
sével kapcsolatos politikai értékek és etikai-jogi követelmények, normatívák alkotják, amelyek nélkül az 
"európaiság" nem több üres politikai jelszónál, unásig ismételgetett aktuálpolitikai közhelynél. 

Tehát ebben a felfogásban az "európai értékek" által megjelenített fogalomkör hosszú távú, stratégiai 
igényű politikai-ideológiai ezoterizációs folyamatok rendkívül összetett hatásmechanizmusainak ered
ményeként alakulhat ki csupán, amelynek természetesen számtalan konkrét és nagyon is "számszerűsít
hető" gazdasági érdekaspektusa van. Vagyis az "európai értékek" - és ezt igazolják a poszt-szocialista régió 
politikai-gazdasági értékrendszerének elmúlt évtizedben végrehajtott legnagyobb nemzetközi lakossági 
attitűdkutatásának eredményei is - csak abban az esetben "működnek", ha azok képesek megjeleníteni az 
egyes rétegek gazdasági érdektörekvéseit, fogyasztási igényeit is.2 

Mindemellett - tekintettel a csatlakozás egyik legfontosabb politikai feltételére, az európai integráció
ba való belépésünkkel összefüggő népszavazás támogatottság szempontjából sikeres lebonyolítására - a 
kérdéskörnek olyan, mondhatni napi kormányzati-hatalomgyakorlási aspektusai is vannak, amelyek az 
"európaiság" fogalomrendszerének "gyakorlatias" politikai-legitimációs szempontú működtetését is fel
tételezik. 

Ennek megfelelően érdemes a magyar népesség "integrációs attitűd"-jével kapcsolatos empirikus vé
leménykutatások eredményeinek áttekintése, abból a célból, hogy választott témakörünk, az ország gaz
dasági-politikai versenypozícióinak lakosság által történt megítélése terén meghatározhassuk az itt ér
vényesülő legfontosabb tendenciákat. Kutatási tapasztalataink szerint ezen tendenciák az elmúlt évtized
ben a következő dimenziókban érvényesültek: 

* tanszékvezető, c. főiskolai tanár, Általános Vállalkozási Főiskola 
1 Nagle-Mahr (1999.) 
2 Miller-White-Heywood (1998.) 



• Az "európaiság" fogalomrendszerével kapcsolatos lakossági attitűdök fejlődése; 
• A politikai szocializációs folyamatok trendjei az integrációs esélyek tükrében; 
• "Versenypozíció" és integrációs attitűdök; 
• Nemzeti érdek és integráció, kooperáció és anómia, félelmek és remények. 

Természetesen a fenti dimenziók a gyakorlatban szinte sohasem jelentkeztek "tisztán", hiszen az egyes 
véleménycsoportok, nem utolsósorban a megkérdezettek társadalmi helyzetének, rétegsajátosságainak 
megfelelő "artikulációs mező"-ket követve, sokszor igencsak eltérő megközelítésekből alakultak ki a vizs
gálatok során. A következőkben áttekintjük az elemzett témakörben végrehajtott lakossági felmérésekből 
kirajzolódó legfontosabb véleménycsoportokat. 

Az „európaiság" fogalomrendszerével kapcsolatos lakossági attitűdök 
fejlődése 
Az "európaiság", mint közvetlen és immár gyakorlati jelentőséggel is bíró politikai fogalom a rendszer

váltást követő években került először a magyar lakosság érdeklődésének fókuszába, annak ellenére, hogy 
ezzel kapcsolatos felméréseket már a pártállami rendszer utolsó periódusában is hajtottak végre hazai 
kutatóműhelyek. 

Ennek megfelelően - tekintettel a gyökeresen átalakult világpolitikai feltételekre - a kilencvenes évti
zed elejétől kezdve módszeresen mérni kezdtük a lakosság "belépési hajlandóságáét, aminek köszönhe
tően immár tíz esztendőt felölelő idősorok állnak ezzel kapcsolatban a rendelkezésünkre. A főbb tenden
ciák a következők: 

• A térség lakosságát egészen 1993 végéig a "rendszerváltási eufória" jellemezte, így a régió vala
mennyi országában igen magas volt a belépés "tetszési indexe". Társadalompszichológiai szempontból 
igen figyelemreméltó módon a "csatlakozási láz" élharcosai az albánok és a romának voltak, akiknek 
ekkoriban még a mostaninál is mérsékeltebb esélyeik voltak az Európai Unióba való tényleges belépésre; 

• A hazai lakosság "belépési hajlandósága" már ebben a periódusban is meghaladta a "visegrádiak" 
átlagát, annak ellenére, hogy a legendás magyar pesszimizmus jegyében, a Kárpát-medence középső 
tájékának lakói egészében nem vártak túlságosan sokat az újonnan létrejött társadalmi-gazdasági viszo
nyoktól; 

• Lényeges fordulat ebben a vonatkozásban az évtized második felében sem következett, hiszen a 
mindenkor euroszkeptikusnak számító csehekkel és az újonnan egyre inkább mögéjük felzárkózó len
gyelekkel szemben a magyarok relatív többsége változatlanul csatlakozna az integrációhoz. Vagyis, ha a 
következő vasárnap lenne a népszavazás, a hazai lakosság 2001-ben előreláthatólag a belépés mellett 
voksolna. 

A politikai szocializációs folyamatok trendjei az integrációs esélyek 
tükrében 
E kérdéskör szoros kapcsolatban áll az előző pontban ismeretett lakossági véleménycsoporttal, hiszen 

az Európai Unióba való belépésünk - amint az az elmúlt évtizedben volt alkalmunk megtapasztalni -
távolról sem egyszerű politikai-államjogi mozzanat. Ennek megfelelően az egyes lakossági csoportok "ád
venti" hangulatának fejlődését erőteljesen befolyásolták és napjainkban is befolyásolják azok a hazai és 
világpolitikai fejlemények, amelyek valamilyen formában kapcsolatba hozhatóak integrációs esélyeink 
alakulásával. 

Ezzel összefüggően méréseink során a következő attitűd-elemeket érzékeltük: 

• Annak ellenére, hogy hazánkban igen magasnak mondható az európai integrációhoz való csatlako
zásunk "tetszési index"-e, a megkérdezett népesség széles rétegei igen keveset, illetve gyakorlatilag szinte 
semmi érdemlegeset nem tudnak a belépés előnyeiről és esetleges hátrányairól. Vagyis az "albán szindró-



ma" a magyar közvélemény esetében fordítottan érvényesül: a mindenkori kormányok mindenféle EU-s 
PR-kampánya ellére, minél közelebb kerülünk a tényleges csatlakozáshoz, annál feltűnőbb az e témakör
rel kapcsolatos "össznépi homály", 

• Ennek megfelelően a lakosság integrációs politikai attitűdjében erősen dominál az információhi
ány, a politikai és gazdasági faktorok tényleges hatásaival kapcsolatos tanácstalanság, a követendő, illetve 
a nem preferált életstratégiákkal összefüggő bizonytalanság, 

• Nyilvánvalóan az előzőekben vázoltakkal szoros kapcsolatban áll az a kutatási adatokból sajnálato
san nálunk is kimutatható negatív tendencia, miszerint - a csehekhez és a lengyelekhez hasonlóan - a 
magyarok "belépési hajlandósága" is fokozatosan erodálódott az elmúlt két esztendőben. Mindez rendkí
vül aggasztó jelenség, amely kormányzati oldalról már önmagában is egy egészen új típusú kommuniká
ciós stratégia kidolgozását igényli. 

„Versenypozíció", integrációs attitűd, rétegsajátosságok 
Választott témakörünk szempontjából minden bizonnyal ezen politikai szocializációs terület a legiz

galmasabb, hiszen az integrációs folyamat hosszú távú politikai legitimációs bázisa ebben a vonatkozás
ban ragadható meg a leginkább. Kutatási adataink ezzel kapcsolatban az alábbi trendeket mutatják: 

A többéves vizsgálati eredmények igazolták azon előzetes kutatói munkahipotézist, miszerint a 
közvélemény szerint a csatlakozás igazi haszonélvezői előreláthatóan azon társadalmi rétegek és 
csoportok lesznek, akik egyébként is a politikai-gazdasági rendszerváltás évtizedének nyertese
inek tekinthetők. A csatlakozás vesztesei ugyanakkor vélhetően azok lesznek, akik az átalakulás 
során is a "rossz oldal"-ra kerültek; 

• Ennek megfelelően a legelőnytelenebb "versenypozíciói" a magyar lakosság vélekedése szerint a 
következő évtizedekben várhatóan azoknak lesznek, akik képtelenek versenyképes ismereteket, szaktu
dást, munkakultúrát, illetve megfelelő adaptációs készséget a "piacra" vinni, szemben adaptívabb, felké
szültebb és megfelelő anyagi és társadalmi tőkével rendelkező társaikkal; 

• Mindez konkrétan azt jelenti, hogy a magyar lakosság széles rétegei úgy gondolják, hogy a magas 
és korszerű termelési kultúrával rendelkező, nyelveket beszélő, nemzetközi üzleti kapcsolatok
kal bíró, elsősorban a fiatalabb korosztályhoz tartozó "világlátott" diplomások számára az Euró
pai Unió újabb és minden eddiginél kedvezőbb lehetőségeket fog megnyitni. Ezzel szemben az 
alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, szegény, főként az idősebb korcsoportokhoz tartozó, elsősor
ban kisebb településeken, hátrányos társadalmi és gazdasági környezetben élő munkanélküliek és szak
képzetlen munkavállalók még a mostaninál is relatíve kilátástalanabb helyzetbe kerülnek belépésünket 
követően; 

• Ebben a kontextusban megkérdezettjeink úgy gondolják, hogy a vesztesek "euroszkepticizmusa" 
előreláthalólag nagymértékben növekedni fog a csatlakozás után, s ennek megfelelően komoly állami 
forrásokat szükséges mozgósítani a várható társadalmi konfliktusok kivédésére. Az itt jelentkező politikai 
hiátusok már napjainkban is megmutatkozó "előkép"-ét látják sokan a cigányok és a mezőgazdasági tevé
kenységből élők kilátástalan, illetőleg labilis társadalmi-gazdasági pozícióiban. 

Nemzeti érdek és integráció, kooperáció és anómia, félelmek és remények 
Ezen dimenzió az európai integrációval kapcsolatos elmúlt évtized során kialakult hazai lakossági 

vélemények mintegy summázataként is értelmezhető. Az ezzel összefüggő véleménycsoport főbb elemei 
a következők: 

• A 90-es években ezen a területen lefolytatott politikai attitűd-vizsgálatok adatai arról vallanak, hogy 
a magyar népesség alapvetően tisztában van az Európai Unióhoz való csatlakozásunk történelmi 
jelentőségével. Ehhez képest széles rétegekben tudatosult az a felismerés, hogy napjainkban ez a politi
kai törekvés egyértelműen alapvető nemzeti érdekünknek tekinthető, amelynek - bármit is állítsanak 
egyes politikusaink - nincsenek releváns modell-alternatívái; 

• A hazai lakosság azt is pontosan felmérte, hogy az "európaiság" egyik legfontosabb kritériuma 
a nemzeti és nemzetközi keretek között megvalósuló politikai-gazdasági kooperáció, amely nél
kül semmiféle új típusú társadalmi integráció nem jöhet létre. Ezen kooperáció legfontosabb alkotóele-



ííff 
me a kölcsönös érdekfelismerés, az éltérő belső és külső érdekpozíciók tiszteletben tartása és összehan
golása; 

• Mindazonáltal vannak olyan társadalmi csoportok és rétegek, amelyekben az anómia, a nagyará
nyú paradigmaváltáshoz kapcsolódó félelmek domináns politikai szocializációs faktornak tűn
nek az előttünk álló évtizedek fejlődése vonatkozásában. Ezek a rétegek paradox módon napjaink
ban még odáig sem jutottak el, hogy legalább hozzávetőleges pontossággal képesek legyenek felmérni az 
anómia mélységét és "természetrajz"- át; 

• Mindebből következően a magyar politikai elit számára óriási kihívást jelent az itt jelentke
ző ellentmondások, félelmek és konfliktusok megfelelő kezelése, illetve feloldása. Ennek megfe
lelően komoly "versenyelőny"-höz jutna az a politikus vagy politikai erő, amely képes lenne autentikus 
üzeneteket megfogalmazni és kommunikálni ebben a szférában. 
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A módszer keletkezése 
Az Általános Vállalkozási Főiskola (ÁVF) 1996 szeptemberében kezdte meg működését. Küldetésnyi

latkozata szerint az elméleti képzés mellett ".. .a Főiskola arra törekszik, hogy intenzív munkakapcsolato
kat (szakmai gyakorlatok, üzleti bemutatók, konferenciák stb.) építsen ki a nemzetgazdaság kis-, közepes 
és nagyvállalataival, szakmai szövetségeivel, az egyes területeken működő kamaráival, amelyek során az 
egyik legfontosabb törekvés az új szakmai ismeretekkel bíró gyakorlati szakemberek képzésbe történő 
tudatos bevonása".2 

Az induláskor a "Szervezeti viselkedés" című, egy féléves tantárgyunkra (a "Vállalkozás-szervező" sza
kon) heti két (gyakorlatokkal együtt összesen 30) órát írt elő a Tanrend. Akkor még nem létezett önálló 
szervezeti egységként a jelenlegi Alkalmazott Magatartástudományi Tanszék (AMT), elegendő létszá
mú oktató sem állt rendelkezésre. Ilyen feltételekkel is lehetővé kellett tennünk, hogy ezt a gazdag szak-
irodalmú, tematikailag szerteágazó, sok gyakorlati munkát igénylő tananyagot a szűkös órakeret ellenére 
a hallgatók -a küldetésnyilatkozat szellemének megfelelően- a lehető legjobban elsajátíthassák. 

Ehhez mindenekelőtt a "vállalkozás-szervező közgazdász" képzés speciális céljaihoz adaptált ismeret
anyagot, valamiféle "tankönyvet" kellett összeállítanunk, amely magában foglalja az előadások "vezérfo
nal jellegű", elvi-eligazító ismeretei mellett a szakirodalomból "kiemelhető" információkat és a csak gya
korlatban elsajátítható tudásanyagot is. Beláttuk, hogy ez csak a hallgatók aktív közreműködésével le
hetséges. "Szerzőtársakká" kellett tennünk tanítványainkat, képzésüket önképzésükkel együtt kellett 
megvalósítanunk. Az volt a célunk, hogy (a nem létező) egyetlen hivatalos tankönyv helyett minden hall
gatónak legyen saját, magaírta és magaszerkesztette "élő tankönyve", amely az elméleti és gyakorlati 
ismeretek mellett saját személyiségének, szakmai gondolkodásának önfejlesztésére, önálló alkotó mun
kára irányuló próbálkozásait is tartalmazza. Úgy gondoltuk, hogy ez a hallgatóval együtt fejlődő "élő 
tankönyv" minden másféle képzési módszernél hatékonyabb segítője lehet pedagógiai munkánk
nak. 

Ennek a célnak a megvalósítása érdekében a kontakt-órákon kívüli egyéb csatornákat kellett bevon
nunk a képzésbe, új technikák és módszerek bevezetése vált szükségessé. Meg kellett szerveznünk (a 

* az Általános Vállalkozási Főiskola Alkalmazott Magatartástudományi Tanszékének 
munkatársai: 

Szakács Ferenc: a pszichológiai tudományok kandidátusa, tanszékvezető főiskolai tanár 
Bánfalvi Mária: munkapszichológus, kutató, főiskolai adjunktus 
Karcsics Éva: főiskolai adjunktus, PHD hallgató 
Nagy István: főiskolai tanársegéd 

1A közlemény Bánfalvi-Karcsics-Szakács-Nagy: A portfolió módszer mint az új típusú tanulási ma
gatartás rendszertana. ÁVF, 2000, (Kutatási beszámoló), valamint Bánfalvi Mária: A portfolió módszer 
mint az új típusú tanulási magatartás rendszertana: rövidített változat. (Kézirat), ÁVF, Budapest, 2000. 
című munkák alapján készült. 

2 Általános Vállalkozási Főiskola: Küldetésnyilatkozat, 1996. (Kézirat) 
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tanárok rendszeres konzultációs többletmunkáján kívül) a hallgatók önképzési munkáját, a "bázis-intéz
ményekben" folyó terepgyakorlatokat és (elsőévesek esetén) a tapasztaltabb (másodéves) hallgatók 
"konzulensi" tevékenységét egyaránt. 

Mindezen csatornákon szerzett információk egységes koncepció szerinti rendezésére, az "élő tan
könyv" megszerkesztésére vezettük be a portfolió technikát 1996-ban. Továbbfejlesztését az 1997 máju
sában a "Felsőoktatási Programfinanszírozási Pályázat" keretében nyertes pályázatunk3 támogatása tette 
lehetővé. 

A portfolió fogalma 
Munkánk kezdetekor maga a szó és technika természetesen egyaránt ismert volt számunkra (a min

dennapi és a közgazdaságtani szóhasználatnak megfelelő jelentéssel). Pedagógiai alkalmazásáról is volt 
tudomásunk: ismertük például az angliai General National Vocational Qualification (GNVQ) során 
használatos "Portfolió-technikát" is, amelyben a hallgatók összegyűjtik a félévi minősítéshez szükséges 
dokumentumokat ("kritériumokat"), teljesítményeket. 

A portfolió szó a portare (hozni, vinni, szállítani) és a folium (levél, irat) latin szavakból származik. A 
szó jelentése sokféle (iratgyűjtő, iratállomány, értékpapírcsomag, de francia megfelelője "miniszteri tár
ca" értelemben is használatos stb.), szövegkörnyezettől függően értelmezzük. A portfolió mint adatgyűj
tési, irattárolási technika: dokumentumoknak valamely meghatározott céllal irattartóban való összegyűj
tését és rendezését szolgáló eljárás. A portfolió fogalmát a tartalom, a forma, a felhasználás célja és módja 
határozzák meg. 

Kevés formai megkötéssel éltünk. Elegendően nagy befogadó képességű, tartós ("strapabíró") irat
gyűjtőt javasoltunk, amelyben a hallgató öt féléven keresztül gyűjtheti, rendezheti irományait. Kötelezővé 
tettük a részletes tartalomjegyzéket és az ennek megfelelő szerkezetet, de tág teret engedtünk a rendezé
si elv megválasztásában (pl. idői sorrend, tematikai rend stb.) és a szerkesztési technikában (pl. ABC-
regiszter, színes papírlapok stb.). A tartalmi követelmények azonban szigorúan meghatározottak.4 A fel
használás célja és módja szerint eljárásunkat pedagógiai módszerként kellett definiálnunk. 

A portfolió, mint pedagógiai módszer 
A konceptualizálás során igyekeztünk megfelelni az általánosan elfogadott pedagógiai, di

daktikai alapelveknek, különös tekintettel az ismeretelsajátítás és alkalmazás folyamatának, 
szervezésének követelményeire: a tudományosság, a motiválás és aktivizálás, az érthetőség, a 
fokozatosság, a rendszeresség, a szemléletesség, a tartósság, a differenciálás, a visszacsatolás és 
a megerősítés didaktikai elveire.5 

A tudományosság szempontjait az értékelésben közvetlenül is érvényesítjük6 és a tartalmi követel
ményekben instrukcióként is megfogalmazzuk: hiteles, korszerű és szakszerű írásokat kérünk. 

A motivációt illetően azt a didaktikai alapelvet tartottuk szem előtt, amely szerint a leghatékonyabb 
motiváció maga a minőségi tanítási (tanulási) munka, amelynek során biztosítva van a figyelem 
felkeltése és szinten tartása, a személyes relevancia, önszabályozás, érdekeltség és elégedettség lehetősé
ge, a bizalom érzésének létrehozása. A tanítás (tanulás) minőségi színvonalát az előadások, a kijelölt 
szakirodalom és (elvben) a hallgató és konzulenseinek színvonala biztosítja. A figyelem ébrentartására 
rákényszeríti a hallgatót az a tény, hogy hétről-hétre teljesítendő feladatai vannak, vagyis folyama
tos munkát kell végeznie. A személyes relevancia, érdekeltség és elégedettség lehetősége a portfóliós 
munkában "per definitionem" biztosított, hiszen a hallgató tudatában kell, hogy legyen annak, hogy 
saját "élő tankönyve" olyan lesz, amilyenné ő maga alakítja azt, és ennek megfelelő minősítést kap az 
értékelés során. Az önszabályozásnak ez a lehetősége az újabb elméletek szerint a leghatékonyabb tanu
lási motiváció, hisz a hallgató felismeri, hogy hatékonyságának, kompetenciájának, kontrollképességé-
nek, végső soron fejlődésének forrása saját maga.7 

-* "A Portfolió módszer, mint az új típusú tanulási magatartás rendszertana", PFP-3123/1997. 
4 Ezek ismertetését lásd később. 
5 Lásd. Falus (1998), Nagy (1997), valamint ONeil-Drillings (1999). 
6 Ennek ismertetését lásd később. 
7 Locke-Latham (1999) ésMc Combs (1999). 



A hallgató bizalma annak a függvénye, hogy mennyire ítéli a portfolió-módszert kompetens
nek és relevánsnak saját szakmai fejlődése szempontjából. Mivel a portfolióban foglalt ismeret
anyagnál (elvben) nem létezik jobban felhasználható tudnivaló, s a tapasztalatok szerint a bázisintézmé
nyek konzulensei igen nagyra becsülik a hallgatóktól megismert korszerű és magas színvonalú szakisme
reti anyagot, ezért a portfolió-módszer szinte azonnal elnyeri a hallgatók bizalmát. 

A portfolió, mint pedagógiai módszer közvetlen gyakorlati hasznát általánosságban a következőkben 
foglalhatjuk össze: 

• a tanulási és gyakorlati tevékenység folyamatos dokumentálása hozzászoktatja a hallgatót 
az önálló, fegyelmezett, tervszerű, rendszeres adatgyűjtéshez, adatkezeléshez; 

• munkája eredményeként az órák anyagánál lényegesen gazdagabb és folyamatosan bővülő, 
könnyen kezelhető (visszakereshető, korrigálható) információ-forrást hoz létre; 

• alkalmazása révén képessé válhat tanulási folyamatának, karrierépítésének megtervezésére, 
önellenőrzésre és önkorrekcióra, azaz önfejlesztésre; 

• munkája közben tág tere nyílik kreativitása, esztétikai képességei kibontakoztatásának 

Mindezek alapján összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy portfolió-módszerünk biztosítja a hallga
tó személyes relevanciáját és érdekeltségét, ébren tartja figyelmét, biztosítja az elégedettség érzésé
nek lehetőségét, így sajátos motivációként is hatva megsokszorozhatja tanulása hatékonyságát. 

Mivel módszerünkkel ezen általános (és a továbbiak során ismertetésre kerülő speciális) pedagógiai 
célokat sajátos munkamenet, sajátos tematika, sajátos eszközök révén és sajátos feltételek közepette 
igyekszünk megvalósítani, indokoltnak tartjuk a módszerünk egyediségére utaló "ÁVF-Portfólió" 
elnevezést. Ezzel a "márkanévvel" nemcsak munkánk eredetiségére kívánjuk felhívni a figyelmet (nincs 
ugyanis tudomásunk ilyen, vagy hasonló módszer alkalmazásáról a magyar felsőoktatásban), hanem arra 
is, hogy - éppen ennek köszönhetően - módszerünk más felsőoktatási intézményben csak alapelveiben, 
a részleteket illetően pedig "mutatis mutandis" alkalmazható.8 

Az „ÁVF-Portfólió" módszerének gyakorlati alkalmazása 

1. Munkamenet 

A módszert a "Vállalkozás-szervező" szakon az Alkalmazott Magatartástudományi Tanszék által gondo
zott tárgyak ("Vállalkozás- és szervezetpszichológia", "Kommunikáció és tárgyalástechnika", "Emberi erő
forrás- gazdálkodás", "Vezetési és szervezési ismeretek", "Rendezvényszervezési gyakorlat" és "Gazdaság-
és szervezetszociológia") esetében öt féléven keresztül végig egységes koncepció szerint alkalmaz
zuk, mind a nappali, mind a levelező tagozaton, az adott félévben esedékes tantárgyhoz igazított temati
kával. A módszer bevezetése az újonnan felvett hallgatók tanév előtti tájékoztatásán történik. 

Az elsőéves hallgatók szocializációját a tanév megkezdése előtt egynapos tájékoztatással, "tanulás
módszertani" felkészítéssel kezdjük. Erre nemcsak azért van szükség, mert a főiskolai életforma, a tanul-
nivaló hirtelen megnövekedett mennyisége és nehézségi foka kezdetben igen nagy pszichikus terheket ró 
az "újoncokra", hanem azért is, mert több olyan új pedagógiai eljárást is alkalmazunk, amelyekről a 
hallgatónak semmilyen előzetes információja nem lehet. Ezen propedeutika révén ismerkednek meg a 
diák konzulensi rendszerrel, a terepgyakorlati (bázisintézményi) munkával, és magával a portfolió mód
szerrel, amelynek mindezek részét képezik.9 

A diák konzulensi rendszer azon az elven alapul, hogy a Főiskola szervezeti életébe már beilleszke
dett másodéves hallgatók önként vállalt segítő tevékenysége révén gyorsabb és eredményesebb lehet az 
elsőévesek beilleszkedése és szocializációja, ezáltal hatékonyabban tanulhatnak. A másodéves konzulen-

H Módszerünk az alkalmazás gyakorlatában az idők során (részleteiben) sokat fejlődött. Jelen dol
gozatunkban a módszer fejlesztésében a 2000/2001 tanév megkezdéséig kialakított változatot ismertet
jük. 

9 Ekkor kapnak tájékoztatást a "Projekt" módszerről is, amelynek azonban csak előkészületi mun
kálatai tartoznak a portfolióba. 



sek pedig jelentősen fejlődhetnek kommunikációs és tárgyalási, szociális kapcsolatteremtő és befolyáso
lási valamint szervező- és vezetési készségeikben. Mindennek következménye lehet egy másként nem 
létrehozható pozitív érzelmű szociális légkör, amely kedvez a proszociális magatartásformák (mint 
a kooperáció, a szolidaritás, az altruizmus és a konfliktusmegoldás stb.) kialakulásának és meg
szilárdulásának. 

A bázisintézményi (terepgyakorlati) munka a minimum 15 órás gyakorlati képzésen túl az 
önálló vállalkozói magatartás kifejlesztésére is alkalmat nyújt. Főiskolánkon minden hallgatónak 
van, un. "bázisintézménye", amellyel öt féléven keresztül együttműködik. Ezt az intézményt a hallgató
nak önállóan kell kiválasztania és a munkahellyel (vezetőjével és munkatársaival) elfogadtatnia 
magát, azaz önállóan kell létre hoznia saját terepgyakorlati munkájának lehetőségét. A szervezet 
vezetőjének nem csak engedélyeznie kell a hallgató meghatározott idejű ott-tartózkodását, hanem egy 
"kontakt személyt" is ki kell jelölnie, aki a hallgatót támogatja a szervezet tevékenységébe.illeszkedő 
munkájában, vele interaktív munkakapcsolatot valósít meg: a hallgatótól korszerű, magas színvonalú 
ismereteket vehet át, ill. hozzásegíti őt a hozott feladatok elvégzéséhez, miközben "külső szemként" a 
szervezetre vonatkozó új információkat ad át. Főiskolánk csak a hallgató által önállóan "teremtett" bázis
intézménnyel veszi fel a hivatalos kapcsolatot. 

2. Tartalom 

Kötelező feladatok öt féléven át 

a) Önismereti feladatok - melyek az alábbiakat foglalják magukba: 

• önfejlesztési terv, 
• munkaterv és 
• félévi önértékelés. 

Az önfejlesztési tervben, az adott félévi tantárgyhoz kapcsolódóan határoz meg önfejlesztési célo
kat, ezek megvalósítását szolgáló tevékenységeket a vállalakozói magatartás, a tanulási tevékenység, az 
életmód és a szociális magatartás témakörökben. 

A munkatervben, a hallgató azt írja le, hogy milyen tematikai bontásban és milyen időrendben kíván
ja megvalósítani az önfejlesztési tervében kitűzött célokat, tervezett tevékenységeket. 

A félévi önértékelés annak számbavételét jelenti, hogy mennyiben sikerült az önfejlesztési- és mun
katerv megvalósítása, mi a véleménye most erről a tervről, miben látja az esetleges kudarcok okát, milyen 
tanulságokat, következtetéseket von le a további önfejlesztésre vonatkozóan, mennyire tudja hasznosíta
ni a tapasztalatokat. 

Ezeknek a feladatoknak speciális pedagógiai céljai az önismeret fejlesztése és a tanulási fo
lyamat tudatosabbá tétele, a tervezés és időgazdálkodás készségének fejlesztése, önkontroll és 
önkorrekció készségének kialakítása, személyiség-fejlesztés. 

b) Bázisintézményi (terepgyakorlati) feladatok 

A hallgatónak a terepgyakorlathoz kötődő öt témában kell beszámolnia bázisintézményi 
munkájáról. A témák az adott félévi tantárgy tematikájába illeszkednek. Az itt példaként közölt I. 
félévben (a "Vállalkozás- és szervezetpszichológia" című tárgy keretében) ez a tematika a következő: 

• önismeret - emberismeret; 
• motiváció; 
• vállalkozói magatartás; 
• szervezeti kultúra; 
• szervezeti kommunikáció. 

E témák egyikéből kell tudományos dolgozatot (projektet) készítenie, amelynek csak az előkészületi 
munkálatait (heurisztika, terv, tartalom) tartalmazza a portfolió: maga a projekt önálló műként külön 
elbírálást kap. 



c) Egyéb feladatok 

Az egyéb feladatok mindig az adott tantárggyal kapcsolatosak. Itt példaként ismét az 1. félév "Vállalko
zás és szervezet-pszichológia" című tantárgy feladatait ismertetjük . 

• diák- konzulensi rendszer (tapasztalatok, vélemények, javaslatok); 
• önismeret és emberismeret a vállalkozói gyakorlatban; 
• ÁVF Etikai Kódex. 

A feladatok speciális pedagógiai céljai a tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, szakmai kész
ségek kialakítása, a mai magyar közgazdaságtani gyakorlat aktuális feladatainak, problémáinak életszerű 
megismerése, preszocializáció egy szervezeti kultúrához, gyakorlati tapasztalatok konceptualizálási kész
ségének fejlesztése. 

d) Előadások és kötelező irodalmak jegyzetei 

Jóllehet az elméleti előadások látogatása nem kötelező az Általános Vállalkozási Főiskolán sem, mégis 
előírtuk az előadásokon készült órajegyzetek hiánytalan összegyűjtését. (Megengedtük, hogy megneve
zett évfolyamtársától átvett jegyzet is szerepelhessen.) Régi tapasztalat, hogy az önálló gondolkodással, 
saját "ízlésű" lényegkiemeléssel, saját kommentárokkal készített előadásjegyzet a leghatéko
nyabb tanulási technika: semmiben sem igazodik el az ember olyan jól, mint saját jegyzeteiben. Azt 
tapasztaltuk, hogy a (kényszerűségből) másoktól átvett órajegyzetek is gyakran arra késztetik az "átve
vőt", hogy konzultáljon az eredeti jegyzetet készítő évfolyamtársával, a jobb megértés érdekében, vagyis 
még az átvett jegyzet is aktív munkára késztet. A kötelező irodalom kijegyzetelésénél azonban kizárólag 
saját munkát fogadunk el, mivel elengedhetetlennek tartjuk, hogy a klasszikus és a korszerű irodalom 
kijelölt egységeit a hallgató valóban elolvassa, megértse. 

A jegyzetkészítés speciális pedagógiai célja a hatékony lényegkiemelés készségének elsajátí
tása. 

e) Ajánlott feladatok 

Az előadás során a tanár gyakran hívja fel a hallgatóság figyelmét arra, hogy az elhangzottakban a 
szokásos gyakorlati alkalmazáson túl még milyen hasznosítási lehetőségek rejlenek, egyúttal ajánl néhány 
témát, melyeket érdemes lenne feldolgozni. Olyan javaslatokat is tesz, amelyek a témával kapcsolatos 
problémák megoldását célzó munkát indíthatnak el. Leggyakrabban azonban olyan témát ajánl, amely
nek feldolgozása során a hallgató a tanultaknak a bázisintézményi vonatkozásait figyeli meg és írja le. 
Ajánlott feladat lehet az is, ha a hallgató véleményét kérjük valamely ismert és általánosan alkalmazott 
módszerrel kapcsolatban. 

Az ajánlott feladatok speciális pedagógiai célja az ambicionálás, sikerélményhez juttatás, önálló 
gondolkodás, szakmai képességek és készségek fejlesztése, elmélet és gyakorlat összefüggései
nek felismertetése. 

f) Önálló feladatok 

Önálló feladatnak tekintjük az olyan, a tantárgyhoz kapcsolódó munkát, amelynek témája sem az 
ajánlott, sem a kötelező feladatok között nem szerepel. Az önálló feladatnak a hallgató saját észrevétele, 
meglátása, ötlete, "felfedezése", élménye, olvasmánya stb. lehet a tárgya. A legkisebb ötletet is értékeljük 
(pl. szellemes illusztráció, újságcikk stb.) . 

Az önálló feladatok speciális pedagógiai célja a kreativitás, a kezdeményezőkészség fejlesz
tése. 

3. A hallgatók portfoliójának értékelése 

A hallgató teljesítményének megítélésekor a "műfaj" sajátosságai miatt kettős feladatnak kell megfelel
nünk: mint minden "könyv" esetében, a portfolióról is kell valamiféle "lektori véleményt", azaz elemző 



visszajelentést készítenünk a "szerzők" részére. Ugyanakkor azonban kötelező tanulmányi feladatként is 
"mérnünk" kell - mégpedig mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt. 

Az évek során azt az értékelési gyakorlatot alakítottuk ki, hogy a szemeszter közepén bekérjük a 
portfoliókat és névre szóló véleményt írunk, amelynek az értékelés mellett fő célja a tanácsadás (dicsér
jük, ami jó, és elmarasztalás helyett tanácsot adunk a hibák, hiányosságok kijavítására), a félév végén 
pedig a "lektori vélemény" mellett mennyiségi és minőségi értékelési szempontok alapján osztályozzuk 
a teljesítményt. A sokféle teljesítmény az ismert pszichometriai okok miatt10 sem együtt, sem külön-
külön nem mérhető sem "számskála", sem "intervallum-skála" technikával, ezért csak az "ordinális-skála" 
elvén alapuló, hagyományos ötfokozatú osztályzatot alkalmazhattuk. 

Az osztályozás mennyiségi értékelési szempontjai (az első félév "Vállalkozás és Szervezet-pszicho
lógia" című tantárgyát véve mintának, ahol a hallgatók összesen 10 kötelező feladatot kapnak): 

• jeles (5) osztályzatot kaphat, aki az összes kötelező egységen túl "ajánlott" és "önálló" feladatot 
is teljesített; 

• jó (4) osztályzatot kaphat, aki az összes kötelező feladatot teljesítette; 
• közepes (3) osztályzatot kaphat, aki az irodalom jegyzetek kivételével az összes kötelező 

feladatot teljesítette; 
• elégséges (2) osztályzatot kaphat, akinek az összes előadásjegyzete megvan és a többi 

(kilenc db) kötelező feladatból legalább hetet teljesített. 

Az osztályozás minőségi értékelési szempontjai: 

• Informativitás: a vonatkozó elméleti ismeretek, fogalmak szakszerűsége, gyakorlati alkalmazásuk 
helyessége; 

• Metodika: az eredmények előállításának (megfigyelés, interjú, kérdőív, kísérlet stb.) és elemzésének, 
értelmezésének (esszé, statisztikai eljárások stb.) módszerei, korrektségük, korszerűségük; 

• Logika: az írások fogalmi-gondolkodási (konceptualizálási) színvonala, az elemzések és 
következtetések helyessége, absztrakciós szintje; 

• Praktikum: a teljesítmények mennyiben alapulnak saját élményen, tapasztalaton, mennyire 
gyakorlatiasak (konkrét, reális helyzetekre alkalmazhatók, hasznosíthatók). 

• Egyéniség: eredetiség, stílus, esztétikum. 

A mennyiségi értékelés szerinti maximális osztályzat csak akkor adható, ha a teljesítmény minőségileg 
is eléri ezt a szintet. 

Az értékelő munkát az AMT oktatóin kívül a Főiskola egyéb tanszékein dolgozó és külsős szakemberek 
"összetanult" munkacsoportja végzi. A vitás eseteket munkaértekezleten beszéljük meg, a végső döntés a 
tantárgyfelelős hatáskörébe tartozik. 

Tapasztalatok 
Az évek során fölhalmozódott egyöntetű tapasztalatunk szerint a hallgatók igen erősen motiváltak 

a portfolió minél jobb elkészítésében. A tanulmányi eredmények elemzésekor általában az derült ki, 
hogy a részosztályzatok közül a portfolió osztályzata a legmagasabb. így volt ez az alább (illusztrációként 
bemutatott) "Vállalkozás és Szervezet-pszichológia" című tantárgy esetében is. Az itt (példaként) követ
kező elemzés megértéséhez tudni kell, hogy a tantárgy félév végi osztályzatát a hallgatók négy résztel
jesítmény (írásbeli teszt, portfolió, projekt és szóbeli vizsga) alapján, ezek osztályzatának átlagaként kap
ják. 

Lásd: Mérei-Szakács (1974) 



A 2000/2001 tanév első félévének végén (a Nappali Tagozat I. évfolyamán) a rész-osztályzatok és a 
végső osztályzat átlaga (és szórása) a következő volt: 

- teszt = 2,51 (1,24) 
- portfolió = 3,52 (1,17) 
- projekt = 2,89 (1,22) 
- szóbeli = 3,16 (1,14) 
- félévi jegy = 2,91 (1,14) 

A korábbi tapasztalatokkal egyezően ebben az évben is a portfolió osztályzata volt a legmagasabb. 
Ennek (hogy tudniillik a portfolió osztályzata mindig a legmagasabb) többféle oka lehet. A legkézenfek
vőbbek közül pl.: a) azért magasak az osztályzatok, mert a portfolió mint feladat könnyű, vagy b) azért, 
mert a hallgatók erősebben motiváltak. A valószínű ok feltárásához az osztályzatok belső összefüggései
nek vizsgálatára van szükség. Ennek érdekében korreláció-számításokat végeztünk. Abból a feltevésből 
indultunk ki, hogy a "könnyű" azt jelenti: "kevesebb", vagy "másféle", mint a többi, tehát abban az eset
ben ha a portfolió valóban könnyebb a többi részteljesítménynél, akkor alacsony értékű (nem szignifi
káns) korrelációs együttható várható a portfolió- és más osztályzatok között. 

L portfolió - osztályzat korrelációi az egyéb osztályzatokkal: 

Portfolió vs 
Portfolió vs 
Portfolió vs 
Portfolió vs 

Teszt 
Szóbeli = 
Projekt = 
Félévi jegy = 

0.42 
0.30 
0.28 
0.57 

Mivel mindegyik együttható-érték esetében p< 0.01, vagyis a portfolió - osztályzatok szignifikáns (po
zitív) korrelációban állnak a többi osztályzattal, ezért elvethető az a feltevés, hogy a portfolió más, 
vagy könnyebb lenne, mint a többi teljesítmény. Különösen meggyőző a "Teszt" osztályzatával való 
szoros korreláció, mivel ez a leginkább "információtelített" teljesítmény. Ezek az összefüggések azt a 
konstrukciós elvünket is igazolták, amely szerint az "ÁVF-Portfólió" mint sajátosan új módszer való
ban magában foglalja a többcsatornás úton szerzett összes ismeretet. 

A hallgatók motiváltságának bizonyítására nem végeztünk külön felmérést: közvetlen és mindennapi 
tapasztalataink alapján ugyanis mindnyájan, akik dolgozunk ezzel a módszerrel, meg vagyunk győződve 
erről: a hallgatók erős motiváltságát bizonyításra nem szoruló evidenciaként kezeljük. A fentebbi 
elemzés eredményeit ezen véleményünk megerősítéseként értékeljük. 

Más helyütt részletesen ismertettük11 a portfoliókban található hallgatói reflexiók gyűjteményét, ame
lyek közös jellemzője, hogy a hallgatók sajátjuknak érzik munkájukat és azt főiskolai életük legje
lentősebb önfejlesztési lehetőségének tartják. Egy elsőéves hallgatónő ezt így fejezte ki: "Ha valami
hez hasonlítani kellene, akkor én egy gyermekhez hasonlítanám, hiszen állandóan oda kell rá figyelni, 
csinosítani, szépítgetni, mert értékelni fogják. Mint egy gyermeket, akiről már az első ránézésre megálla
píthatják, hogy édesanyja milyen módon nevelte fel." Azt a tényt, hogy a hallgatók motiváltak a portfolió 
készítésében és e munkájukat jelentősnek ítélik meg szakmai karrierjük szempontjából, mi sem bizonyít
ja jobban, mint az a tény, hogy Főiskolánk első ízben diplomát szerzett hallgatói megalapították a "Portfolió 
Egyesület"-et12 és együttműködési megállapodást kötöttek az "Alma Materrel". 

11 Bánfalvi-Karcsics-Szakács-Nagy, (2000). 
12 Fővárosi Bírósági bejegyzés sorszáma. 9155/2000.12.05. 



Befejezés 
Az eltelt csaknem öt év alatt az is kiderült, hogy az "ÁVF -Portfolió" mint integráló módszer nemcsak 

pedagógiailag volt hatásos, hanem mintegy "anyanyelvként" közös identitást is adott hallgatóinknak, 
meghatározó arculati elemévé vált Főiskolánknak. Ezt a pozitív "haloeffektust" azok a kollegák is erősítik, 
akik egyéb tanszékek (Kereskedelmi és Üzletviteli, Jogi, Módszertani stb) oktatóiként évek óta részt vesz
nek a portfoliók értékelésében és (tapasztalataik, véleményeik révén) a módszer fejlesztésében. Merjük 
remélni, hogy az "ÁVF - Portfolió" módszer eddigi alkalmazása során az egész magyar felsőoktatás számá
ra is hasznosítható tapasztalatokkal szolgáltunk. 
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Beky Ildikó (ÁVF)* 
„ORACLE FINANCIAL ANALYZER" 
ALAPÚ CONTROLLING 
INFORMÁCIÓS RENDSZER 
BEVEZETÉSÉNEK 
TAPASZTALATAI 
A dolgozatom készítésekor a legfontosabb szempont a hasznosíthatóság volt. 

A Vezetői Információs Rendszer (VIR) használata a controllingban segítséget nyújt a vezetők számára, 
hogy kibújjanak a megszokás béklyójából és a megfelelő információk segítségével kreatív, új megoldáso
kat találjanak mindennapi döntéseik során. A többdimenziós adatmegjelenítés ugyanis túllép a hagyomá
nyos táblázatkezelő programok korlátain, szabad utat nyitva a gyors és sok szempontú elemzés elterjedé
sének. 

A controllingot támogató VIR-ek rendkívül sokfélék: nincsen egyetlen tökéletes rendszer, mely vala
mennyi vállalatnál sikeresen alkalmazható - minden szervezetnek meg kell találnia a számára leginkább 
testre szabott megoldást. 

Az egyik legelterjedtebb szoftvert az Oracle Financial Analyzert (OFA) vettem górcső alá, mely átfogó 
pénzügyi jelentések készítésére, költségvetés-készítésére, tervezésre és elemzésre egyaránt szolgálhat. A 
rendszer az adatok forrásának integrációja révén lehetővé teszi olyan kritikus pénzügyi célok megvalósí
tását, mint a költségek kézbentartása, vagy a követendő irányvonalak kialakítása. 

Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy egy ilyen típusú rendszer bevezetése jelentős változáso
kat okoz a vállalat életében. A bevezetésen túl ezért több olyan feladat hárul a vállalatra, melyet a későbbi 
sikeres működés és megelégedettség érdekében elengedhetetlen. 

A dolgozat legterjedelmesebb fejezetében egy OFA bevezetési projekt során felmerülő nehézségek 
elemzésével foglalkoztam, melyben nagy segítséget nyújtott, hogy konzulensem révén betekintést nyer
tem egy valós projekt megvalósításába. 

A hagyományos, funkcióterületekre koncentráló elemzés mellett a problémákat új megvilágításba he
lyezve is megvizsgáltam: az érzelem, információ, pénz, és anyag oldaláról, hogy teljesebb képet nyújtsak 
a rendszerbevezetés körülményeiről. Saját tapasztalataimat is összegezve táblázatot készítettem, melyben 
az újszerű megközelítést alkalmazva lépésről lépésre követhetővé válnak a bevezetési projekt során fel
merülő problémák, azok lehetséges okai, valamint a lehetséges megoldások. 

Meglátásom szerint az információzavarral, pénz- vagy eszközhiánnyal, esetleg érzelmi hatással 
magyarázható problémák egymással szoros összefüggésben állnak, és erősíthetik vagy olykor 
gyengíthetik egymás hatását. Ezért ezek figyelemmel kísérése és kezelése sok kellemetlenség elkerülé
sével és jelentős pénzmegtakarítással járhat egy körültekintő vállalat számára az OFA bevezetési projekt 
során. 

'Intézményi TDK: I helyezett, OTDK I helyezett 
Témavezető: Böcskei Elvira főiskolai adjunktus, Általános Vállalkozási Főiskola 
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Kiss Diána (ÁVF)* 
AZ ELEKTRONIKUS 
KERESKEDELEM JOGI 
SZADÁLYOZÁSÁNAK ALAPVETŐ 
KÉRDÉSEI 
Napjaink egyik légtöbbet emlegetett kérdése az elektronikus kereskedelem. Gyakran halljuk az e-

business, e-commerce, e-bolt stb. kifejezéseket, de a felületes reklámszövegek, hirdetések többnyire nem 
nyújtanak teljes információt, ugyanakkor gyakran keverik a fogalmakat és nem adnak megfelelő képet az 
elektronikus kereskedelem valódi arcáról. 

Az elektronikus kereskedelem előnyei a gazdálkodó szervezet számára: 

• új piaci csatorna; 
• új felhasználók; 
• csökkent működési költség; 
• automatizáltság; 
• globális jelenlét; 
• fokozott versenyképesség; 
• a disztribúciós csatornák megrövidülése vagy megszűnése. 

Az elektronikus kereskedelem előnyei a fogyasztók számára: 

• gyorsaság; 
• áttekinthetőség; 
• helyhez és időhöz sem kötött kapcsolat; 
• kedvező árfekvés. 

Rendkívül érdekes annak áttekintése, hogy az Európai Unió milyen válaszokat talál globalizálódó tár
sadalmunk és gazdaságunk számára ezen a területen. A fogyasztóvédelem különleges prioritást élvez az 
Unióban, szabályai nem régi keletűek. Az elektronikus kereskedelem ehhez képest ugyanakkor egy roha
mosan fejlődő ágazat, amely nem várhatja meg a jogi szabályok lassú ütemben történő megalkotását. 
Lényeges tehát a jogi problémák mielőbbi rendezése. 

A dolgozat az elektronikus üzletmenet kérdéseit tárgyalja, a legfontosabb nemzetközi és hazai normá
kat tekinti át. 

* Intézményi TDK. II. helyezett, OTDK IV. helyezett 
Témavezető: Papp Ferenc c. főiskolai docens, Általános Vállalkozási Főiskola 



Paksi Beáta (ÁVF)* 
PROFIT ÉS EMBER 
- A MÉRLEG KÉT OLDALA 
Napjainkra a vállalati működésben is megjelentek a fejlett piacgazdasági viszonyok, társadalmi-gazda

sági változások hatásai. A vállalatok felismerték, hogy az emberi erőforrás kulcstényező, amivel foglal
kozni kell, amely állandó fejlesztést igényel, így átértékelődött az emberi erőforrás szerepe. 

Magyarországon a külföldi tőke beáramlásával egyre több külföldi tulajdonú vállalat jött létre, ame
lyek más vezetési és munkakultúrát, munkamorált képviselnek, más menedzselési módszereket hoztak 
magukkal. A magyar nagyvállalatoknál a változások hatására új gondolatok és módszerek jelentek meg a 
humán menedzsment területén is. Sokkal komplexebb és nagyobb önállóságot követelő munkakörök 
alakultak ki, ahol az ember megvalósítja önmagát, de nagyobb a felelőssége és a vele szemben támasztott 
követelmények is. Ennek egyik oka az, hogy a versenyen alapuló piacgazdaságban lépést kell tartani a 
gyors fejlődéssel és ahhoz, hogy a vállalatok megtarthassák piaci helyzetüket vagy bővítsék azt, a legjobb 
szakemberekre van szükség. Ezért rendkívül nagy kihívás a jó szakemberek toborzása, kiválasztása és 
különösképpen a megtartása és fejlesztése. 

Szakmai gyakorlatomat egy nemzetközileg elismert bank Emberi Erőforrás Igazgatóságának Tanács
adó Osztályán töltöttem, így módomban állt bepillantani egy működő szervezet HR tevékenységébe. 
Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy egy nemzetközi pénzintézet stratégiájának alakítása során mennyire 
fontos tényező az emberi erőforrás, és hogyan alakul a HR tevékenység annak érdekében, hogy hatéko
nyabb működést érhessenek el. 

Dolgozatomban a munkaerő áramlással kapcsolatos tevékenységeket elemeztem. Az eredmények azt 
mutatják, hogy az új elvek rövid és hosszú távon egyaránt próbálták a Bank üzleti fejlődését biztosítani. A 
költségérzékenység kiváltotta az emberi erőforrásokkal való tervszerűbb, megfontoltabb gazdálkodás 
kényszerét. 

A HRM jellemzője, hogy összhangban van az emberi erőforrás stratégia és az üzleti stratégia között. A 
munkaerő-biztosítás, mint emberi erőforrás funkció megkülönböztetett jelentőséggel bír a Banknál, hi
szen feladata a humán tőke, azaz a gazdasági élet legfontosabb versenyelőnyének megszerzése. 

Mindezek ellenére egy megdöbbentő, nem várt fordulatra került sor. A Bank bejelentette egyesülését 
egy másik piaci szereplővel. Az egyesülést a gyorsan változó pénzpiac és az ott kialakult éles versenyhely
zet indokolja, ezáltal a cég piaci részesedése növelhető, amely mindkét Bank részvény-értékét növeli és 
biztosított az új pénzintézeti csoport számára a piacvezető pozíció elérése és megtartása. Ez az eset is jól 
tükrözi, hiába terveznek a vállalkozások hosszú távra, az, hogy "életben tudjon maradni" gyors, reagálást 
is igényel minden cégtől. 

* Intézményi TDK. III. helyezett, OTDK III. helyezett 
Témavezető: Barnáné Kovács Éva osztályvezető, ABNAMRO Bank és Karcsics Éva főiskolai adjunk

tus, Általános Vállalkozási Főiskola 



Szalma Péter Zoltán (ÁVF)* 
A TEMPLOMOS LOVAGREND 
GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
1118-ban kilenc francia lovag ünnepélyes esküvel kötelezte magát, hogy megvédik Palesztina ország

útjait, a zarándokokat a szent helyekre kísérik, és őket a támadások ellen megvédelmezik. E jámbor 
szövetség élén Hugó de Payens lovag állott. A rend kezdetben oly szegény volt, hogy két lovag ült egy 
lovon, amiért is a két lovag által lovagolt ló lett a rend címere. II. Balduin jeruzsálemi király palotájának 
egyik szárnyát ajándékozta a rendnek - ama hely közelében, hol egykor Salamon temploma állott - innen 
is vették a rendtagok nevüket. A rendet 1127-ben II. Honorius megerősítette, a troyes-i zsinat pedig 1128-
ban a Szt. Bernát által készített rendszabályokat tette rájuk kötelezővé. III. Sándor pápa az Omne dátum 
optium című bulla által a templomosokat közvetlenül a Szentszék felelőssége alá helyezte. 

A jelentékeny szolgálatokért, amiket a rend a Szentföld védelmében tett, és amiket Európa szerte 
véghezvitt, az emberek gazdag ajándékokkal árasztották el, és az uralkodók különböző kiváltságokat 
adományoztak neki. Mindezek folytán csakhamar nagy gazdagságra tett szert. Rövid idő alatt Európa több 
országában számos rendházuk volt - Magyarországon a XII. sz. közepe táján alapították első rendházukat. 

A szent sír elvesztése után a legtöbb lovag Franciaországba tért vissza, ahol a rend a legtöbb birtokkal 
rendelkezett. Vagyonuk ez idő tájt már olyan nagy volt, hogy kölcsönöket is folyósítottak. Kölcsönöztek 
kereskedőknek, földbirtokosoknak, de még uralkodóknak is. Terjedelmes birtokaik és hatalmas vagyo
nuk felkeltette IV. (Szép) Fülöp francia király pénzvágyát, aki 1307. október 13-án az összes francia temp
lomost nagymesterükkel együtt fogságba vetette, jószágaikat lefoglaltatta. V. Kelemen 1307. december 1-
jén kánoni vizsgálatot kért a királytól, és a pert maga akarta kézbe venni. A vienne-i zsinat (1311-12) 
vonakodott ítéletet mondani, mire a pápára a király nyomást gyakorolt, s az 1312. március 22-én titkos 
konzisztóriumot hívott össze, amelyen végleg elhatározták a rend feloszlatását és már május 6-án meg is 
jelent az erre vonatkozó bulla. 

* Intézményi TDK: III. helyezett, OTDK II. helyezett 
Témavezető: dr. Benkő Péter főiskolai tanár, Altalános Vállalkozási Főiskola 



Szedlár Éva (ÁVF)* 
„A MINŐSÉG MARKETINGJE, 
A MARKETING MINŐSÉGE" 
A címválasztás jól reprezentálja e két terület szoros együttműködését és kiemelt szerepét egy vállalat 

életében. 
A dolgozat megírásának célja: a minőségbiztosításnak a szervezet életében elfoglalt helye és ezen 

kialakult kép gazdagítása a marketing nyújtotta elemzési szempontrendszerrel, piacelemzésekkel. Kifej
tésre kerül a minőségbiztosítás tartalmi összefüggéseinek hatása a vállalati szervezetre. 

Az első fejezetben a MATÁVCOM Kft. kialakulásának történetéről beszélek, a cég előéletéről és jelen
legi piaci elhelyezkedéséről. A MATÁVCOM Kommunikációs Rendszereket Szolgáltató Kft. előszervezeteivel 
együtt már 1990 óta jelen van a magyar kommunikáció piacán, azonban piacalakító szereplővé 1997-ben 
vált. 

A második fejezetben először általában a minőségbiztosítási rendszereket részletezem, továbbiak
ban a MATÁVCOM Kft.-vei kapcsolatos minőségbiztosítási folyamatot, a minőségbiztosítás tartalmi lénye
gét, az auditra való felkészítést ismertetem. Ebben a fejezetben írom le azt, hogy milyen szerepet játszik 
ez a vállalat életében. A MATÁVCOM Kft.-nél 2000 júniusában sikeres tanúsító auditot tartottak és ezzel 
megszerezte az MSZN ISO 9001:1994 szabványrendszer működési tanúsítását, ami az Európai Uniós csat
lakozás szempontjából különösen fontos előrelépés. 

A harmadik fejezetben kerül kifejtésre a legfontosabb téma, a marketing és a minőségbiztosítás 
kapcsolata, amelynek legfontosabb szempontja az ügyfél-elégedettség. A szolgáltatásmarketing a "kap
csoló tényező" a két terület között: kidolgozza a minél magasabb ügyfél-elégedettségi szint elérésének 
folyamatát. 

E kettős hatás következménye az ügyfelekkel kialakítandó hosszú távú együttműködés. 
Az utolsó fejezetben a minőségbiztosítási rendszerben 2000-ben bevezetett változások során felme

rült kérdésekre próbálok választ adni, valamint arra, hogy mennyiben jelentenek ezek újabb nehézsége
ket a magyar vállalatoknak általában. 

Azért helyeztem a hangsúlyt erre a részre, mert ez a két kapcsolódó téma a jövőt meghatározó legérde
kesebb kérdés. 

* Intézményi TDK: II helyezett, OTDK: III helyezett 
Témavezető: Papp Ferenc c. főiskolai docens, Általános Vállalkozási Főiskola 
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Perczéné Horváth 
Rita Zsuzsanna (ÁVF)* 
ÚJ MEGKÖZELÍTÉSEK 
A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁRA 
A főiskolai vállalati gyakorlat alkalmával kerültem kapcsolatba egy fiatal, dinamikusan fejlődő vállala

kozással. A cég fennállásának hetedik évében döntött úgy, hogy elkészíti Szervezeti és Működési Szabály
zatát. Ezzel a munkával egy külső szakértő témavezetőt és engem bíztak meg. A munka során egyre 
jobban érdekelt a vállalati szabályalkotás története, folyamata és a szabályzat bevezetésének hatása a 
szervezetre. Ezért úgy határoztam, hogy a vállalati munka során összegyűjtött információkat és elsajátított 
gyakorlati tapasztalatokat egy Tudományos Diákköri Dolgozatban foglalom össze. 

Dolgozatomban kifejtem, melyik a két leggyakoribb ok, amely miatt a gazdasági társaságok megalkot
ják a Szervezeti és Működési Szabályzatukat. 

A felhasznált módszertani eszközök közül a dolgozatomban a feladat és hatásköri táblázatok, valamit 
a folyamatábrák hasznosságát emelem ki. Mellékletben mutatom be azt a strukturált kérdőívet, amely a 
gyakorlati munka során az interjúk készítéséhez dolgoztam ki, és használtam fel. 

Dolgozatom négy nagy összefüggő egységből áll. 

• Az első egységben a vállalati szabályozás általánosságairól, majd az SZMSZ funkciójáról, és a vele 
szemben támasztott jogi követelményekről írok. Itt a szabályzat elkészítésének hagyományos módszerta
ni alapelvein túl, leírom azt is, hogyan lehet a "belső alkotmányt" az értékelemzés módszerét felhasználva 
létrehozni. Bár ma már az értékelemzés módszerét nem kizárólag termékfejlesztésre használják, de csak 
igen szűk körben alkalmazzák a vállalatok a Szervezeti és Működési Szabályzatának létrehozására. 

• A második fejezetben egy olyan informatikai megoldást mutatok be, amely lehetővé teszi az SZMSZ 
illetve más vállalat-specifikus szabályzatok gombnyomásra történő előállítását. 

• A harmadik fejezetben a vállalatok fejlődési ciklusainak, és problémáinak ismertetése után az élet
ciklus szerinti szabályozások sajátosságaira világítok rá. A fejlődő szervezetek szabályozását a megfelelő 
időzítésen kívül többek között a munkavállalók ellenállása, az alapítók ragaszkodása a vállalakozáshoz, a 
hatáskör átruházás és az információátadás nehézségei teszik speciálissá. 

• A negyedik fejezetben az előzőleg említett vállalati munka menetét, a felhasznált módszereket és 
szerzett tapasztalatokat foglalom össze. 

* OTDK: I. helyezett 
Témavezető: Karcsics Éva főiskolai adjunktus, Általános Vállalkozási Főiskola 
és dr. Noszkay Erzsébet egyetemi docens, Szent István Egyetem 



Tomola Bálint (ÁVF)* 
SIKER ÉS KUDARC 
- AVAGY PRIVATIZÁCIÓ 1995 
Az államtalanítás hazánkban 12 éve kezdődött, és lassan vége felé jár. Az újságírók, kutatók, közgazdászok 

garmadáját foglalkoztatta ez az egyedülálló folyamat, amely hazánkban egy évtized alatt lezajlott. Az 1995-ös 
esztendőt találtam a leginkább kiemelkedőnek, mert szerintem a gazdaság fejlődése, az infláció elszabadulá
sának megfékezése erre az időszakra tehető. Ehhez nagyban hozzájárult a 453 milliárdos privatizációs bevé
tel, melynek 95%-a készpénzben folyt be a költségvetésbe. Ugyanakkor a másik oldalon az állam becslések 
szerint 250-300 milliárd forintos garanciavállalása állt. 1995, ez a kétarcú év, tele volt sikerrel és kudarccal... 

A dolgozat három fejezetből áll: először az 1995-ig terjedő időszak legnagyobb eseményeit vizsgáltam, 
majd a magyar privatizáció legsikeresebb évét mutattam be, a legjelentősebb eredményes és botrányos priva
tizációs történetek leírásán keresztül, végül az 1995-ös évet értékeltem hazánk további fejlődése szempontjá
ból. Az első lépés a külföldi példák szemügyre vétele. Akárcsak Kelet-Európában (magyar és cseh), Nyugat-
Európában is két típusa alakult ki a privatizációnak: angol és francia. Ám a kelet-európai 95-98%-os állami 
tulajdon, tőlünk nyugatra sehol nem érte el a 12%-ot, ezért példa nélküli a volt szocialista országok állam-
talanítása. Teljes ágazatok, csaknem az egész nemzetgazdaság került értékesítésre, korábbi tapasztalatok 
nélkül. 

Magyarország a 10 éves privatizáció alatt végig vezető szerepet töltött be Cseh- és Lengyelország előtt, és 
ezt az 1968-as (!) reformoknak köszönhette, amely a KGST országokénál szabadabbá tette gazdaságunkat, 
így 1989-ben központi irányítás hiányában is elindulhatott az ún. spontán privatizáció, amely az egész folya
mat kezdetét jelentette, és egészen az ÁVÜ létrejöttéig folytatódott. 

1990-ben 1858 vállalat került az ÁVÜ kezelésébe, 1670 Mrd Ft könyv szerinti saját vagyonnal. Ekkor 
választhatott volna a kormány az elosztásos és a piaci alapú privatizációs módszer között, ám a külső eladó
sodottság és a tartósan jelentős költségvetési hiány az utóbbi alternatíva megvalósítását kényszerítette ki. 
Velünk szemben Csehország kuponos privatizációja áll, amely ingyenesen adott vállalati tulajdont az állam
polgárok birtokába. 

A kezdeti időszakban a tapasztalatok és stratégia hiánya miatt, majd az 1992-es privatizációs törvény által 
létrehozott ÁV Rt. és az ÁVÜ hatásköri ütközései miatt a privatizáció meglehetősen lassan haladt. Ez vezetett 
a kormányváltás utáni új privatizációs törvényhez, amely egyesítette az ÁPV Rt.-ben a kezelésben maradó és az 
értékesítésre kerülő vagyont, emellett előírta a készpénzért történő eladás elsőbbségét. 

A privatizáció végül legsikeresebb éve - 1995-ös év - nem indult fényesen: a HungarHotels eladását maga 
a miniszterelnök torpedózta meg, és ez már az év elején elbizonytalanította a befektetőket. Az OTP részvé
nyeinek júliusi értékesítéséig nem is volt komolyabb bevétele az ÁPV Rt.-nek, sőt egészen decemberig úgy 
látszott, hogy a költségvetési tervben szereplő 150 Mrd-ot sem sikerül teljesíteni. Ám a MOL privatizációjának 
első, a MATÁV második lépcsőjeként 170 millió dollár, illetve 117 milliárd forint folyt be az államkasszába, és 
Európában elsőként Magyarország a villamosenergiaipart és a gázszolgáltatókat is pénzzé tette. Ugyanakkor 
olyan botrányok homályosították el a sikereket, mint a Hungaroton-ügy, az Antenna Hungária eladásának 
meghiúsulása vagy az említett állami garanciavállalás. 

A magyar költségvetés 1995 folyamán összesen 453 milliárd forinthoz jutott, amelyet, miután 80%-ban 
devizában érkezett, az államadósság csökkentésére fordítottak. Végeredményben a gazdaság 70%-a magán
kézbe került az év végére, mindössze 5-600 állami céget tartottak nyilván. 

A privatizációt mindig legalább két szemszögből kell vizsgálni. Példával illusztrálva: a cseh privatizáció 
ugyan nem hozott bevételt a költségvetésnek, de az iparvállalatok jelentős részét cseh tulajdonban tartotta, 
ami viszont nem oldotta meg a túlfoglalkozást. Ezzel szemben a magyar állam a privatizációs bevételekből a 
költségvetés hiányát, az államadósság terhét enyhíthette, de a magyar vállalatok - és főleg az exportképesek 
- túlnyomó többségét külföldi kézbe adta... 

* OTDK: I. helyezett 
Témavezető: dr. Csáki György tanszékvezető főiskolai tanár, Általános Vállalkozási Főiskola 
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Kollár Tamás (ÁVF)* 
A MAGYARORSZÁGON 
ALKALMAZOTT CSÚSZÓ 
ÁRFOLYAMRENDSZER MÚLTJA, 
JELENE ÉS JÖVŐJE 
A Magyarországon bevezetett csúszó árfolyamrendszer immáron fél évtizede működik. Számos tanul

mány készült ennek tapasztalatairól, de ezek mindegyike csak egy-két éves időszakot ölel fel és általában 
csak egy bizonyos problémára koncentrál, amellett, hogy inkább ex post racionalizációk mintsem 
predikciók. A jelenlegi árfolyamrendszer egy-két éven belül "kiüresedik", tehát egy új mechanizmus beve
zetésére kerül sor. Ennek a körvonalai már kezdenek kibontakozni, ezért egy egész fejezetben foglalko
zom ezzel a kérdéskörrel. 

Az 1995 márciusában bevezetett árfolyamrendszernek nem volt alternatívája. A korábban alkalmazott 
kiigazítható fix árfolyamrendszer a magas hazai infláció mellett nem volt képes a dezinfláció vezérlésére. 
Ugyanilyen negatív hatásai lettek volna egy lebegő árfolyamrendszernek is. A csúszó árfolyamrendszer 
ösvényként szolgált, igyekezett minimalizálni a versenyképesség és a dezinfláció között rövidtávon jelent
kező "trade off' hatást, és az előre látható mértékű inflációval konzisztens pályán tartani a várakozásokat. 
Mennyire tudott megfelelni ez az árfolyamrendszer a fent említett kihívásoknak? A kérdésre az első két 
fejezetben kísérlem megadni a választ. 

A tapasztalatok azt sugallják, hogy megfelelő volt az árfolyamrendszer-választás, azonban rövidtávon 
már felvetődik a váltás szükségessége. Ennek oka, hogy a dezinflációt már nem szolgálja megfelelő mér
tékben, ugyanakkor behatárolja a kamatpolitika mozgásterét is. 

Nincs olyan optimális árfolyamrendszer, amely minden körülmény között megfelelő lenne. A 
választás kapcsán "trade off-ok sorozatával találjuk szembe magunkat, ezért döntésünket a gazdaságpo
litika prioritásai determinálják. 

* Intézményi TDK: I. helyezett, OTDK I. helyezett 
Témavezető: Pitti Zoltán c. főiskolai tanár, Általános Vállalkozási Főiskola 



Nagy Zsuzsanna (AVF)* 
UNITED COLORS 
OF MARKETING 
A tárgy: marketing. A téma: reklám, s reklám a United Colors of Benetton szemszögéből. Ezt próbál

tam érzékeltetni a címmel is, a kettőt afféle szójátékban összekapcsolva: United Colors of Marketing. 
Régóta kedvelem a Benettont mint márkát, mint céget és mint eszmét, de igazán közel csak akkor 

kerültem hozzá, amikor elolvastam Oliviero Toscaninak, a Benetton híres-hírhedt fotósának és reklám
tervezőjének könyvét "A reklám, te mosolygó hullát". Ekkor komolyan elkezdtem foglalkozni a gondolat
tal, hogy dolgozatot írok róla. Azóta tudatosan és egészen más szemmel tekintek a reklámokra, külső 
szemlélőként elemzem, bírálom őket. 

Különböző anyagokat gyűjtöttem hirdetésekről, reklámpszichológiáról, és munkámat a következő 
tematika alapján építettem föl: 

• maga a reklám, annak fogalma, megközelítései, megítélése a fogyasztók szemszögéből; 
• a marketing szükségességének vizsgálata és mérhető hatásai; 
• majd az általános jellemzést felváltják a Benetton speciális elképzelései a reklámról 

- O. T. súlyos vádjai, kampányainak koncepciója és célja. 

Mindvégig próbáltam tárgyilagosan bemutatni az egyes szemléleteket, noha nem tagadom, hogy szim
patizálok a Benettonnal, a cég reklámjaival, radikalizmusával. 

Remélem, hogy "elfogultságom" ellenére sikerült átfogó képet nyújtanom erről a témáról és több 
aspektusból is szemléltetni a témát. 

* Intézményi TDK: TV. helyezett 
Témavezető: dr. Szántó Zsuzsa főiskolai docens, Általános Vállalkozási Főiskola 



Ambrózy Márton (ÁVF)* 
KOCKÁZATI TÖKE 
A jelenlegi magyar és európai gazdasági viszonyok között növekvő működőtőke-állományra van szük

ség, amely a különböző szektorok vállalkozásaiba beáramolva képes a gazdasági térségben rejlő növeke
dési potenciál kihasználásán keresztül a gazdaság és a társadalom számára előnyöket biztosítani. Á koc
kázati tőke (Venture Capital), mint befektetési-, finanszírozási forma, igen hatékonyan képes ezt a szere
pet betölteni. 

A dolgozat megkísérel betekintést nyújtani a kockázatitőke-finanszírozás világába, bemutatni a téma 
elméleti és gyakorlati vonatkozásait. Megismertetni a kockázati tőke racionalitását és azt, hogy a vállalko
zások miként juthatnak hozzá a sikerüket biztosító forráshoz. 

Megvizsgáltam a befektetési tevékenység gyakorlati kérdéseit, a döntés meghozatalától a kilépés di
lemmájáig. Felvázoltam a nyugat-európai kockázati tőke működési feltételeit és bemutattunk két tipikus 
európai modellt. 

Összehasonlítást végeztem az amerikai és az európai gyakorlat között, kitérve a különbségekben rejlő 
veszélyekre is. Bemutattam az ágazat hazai megjelenését, a jogi szabályzást és annak vitáit is, külön ki
emelve az EU-csatlakozás kérdéskörét. 

A dolgozat legfontosabb következtetései az alábbiak: 

• kockázati tőke jelenléte a gazdaság szempontjából, több szempontból is fontos; 
• pozitív hatásai a működőtőke-növekedés, a kutatás-fejlesztés finanszírozás, az exportnövelés 

és a munkahelyteremtő hatás. 

Az Európai Unió gazdaságának jövője szempontjából a kockázati tőke, mint önálló pénzügyi ágazat 
fejlődése kulcsfontosságú tényező lehet, ehhez a vállalkozói környezet létrehozása, az adóhatékony ré
szesedés-ösztönzés, a hosszú távú források bevonása, az alapok létrehozásának egyszerűsítése és a kocká
zati tőke támogatása szükséges. 

A magyarországi kockázati tőke számára fontos: 

• a jogi szabályozás körüli viták konstruktív lezárása; 
• a tőkepiaci likviditás növekedése; 
• a magyar vállalati struktúra átalakulása; 
• az ágazati befektetés-arányok változása; 
• a piacképes hazai innovációs környezet megteremtése és a 
• hazai oktatás vállalkozás-orientált irányba történő fejlesztése. 

A kockázati tőke nagyon hatékony finanszírozási eszköz, amelynek pozitív tovagyűrűző hatásai az 
egész gazdaságon meglátszódhatnak: érdemes kihasználni a benne rejlő lehetőségeket. 

* OTDK. I. helyezett 
Témavezető: dr. Székács Anna főiskolai docens, Általános Vállalkozási Főiskola 
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Teran Villarealné 
Pálfalvi Melinda (ÁVF)* 
ÓRIÁSOK VILÁGA 
Az TDK dolgozatomhoz készített felmérés alapján a következő kérdésekre szerettem volna választ 

kapni: 

• Mi motiválja a hipermarketek vásárlóközönségét egy bevásárlás alkalmával? 
• Mennyire márkahűek a magyar hipermarketek fogyasztói? 
• Igénylik-e a személyes kapcsolatot a hipermarkettek vásárlói? 
• Mennyire elégedettek a vásárlók a hipermarket kiszolgálásával, a személyzet segítőkészségével, 

és a személyzet ápoltságával? 

A mintavételi eljárásokat tárgyaló szak- és kézikönyvek a mintanagyságról annyit jegyeznek meg, hogy 
a kiválasztási arány - ha az alapsokaság elég nagy - nem játszik szerepet. Arra viszont nem kapunk választ, 
hogy mi a teendő, abban az esetben, ha az alapsokaságról (például: a hipermarketek vevőiről) semmi 
információnk nincs, pusztán annyi, hogy léteznek. Ekkor - tapasztalati adatok alapján - úgy határozzuk 
meg a szükséges mintanagyságot, hogy a relatív hibakorlát ne lépje túl egy előre rögzített nagyságot. 

A dolgozathoz készített adatfelvétel során nem ezt az elvet követtem, hanem a mintanagyságot előre 
megállapítva határoztam meg a hibakorlátot, illetve a konfidencia intervallumot. Ehhez egy holland táblá
zatot (NIPO = Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en net Marktonderzoek B.V.) vettem segítsé
gül. Ennek a táblázatnak a különféle nagyságú mintához tartozó hibakorlátja igen kedvező: 100-as minta 
esetén a relatív hibakorlát nem nagyobb 10%-nál, a megbízhatóság u = 2-nél, (azaz 20%-nál) 95% (annak 
a valószínűsége, hogy az alapsokasági átlag a mintaátlag 20%-os szigorú környezetébe esik). A reprezen
tatív adatfelvétel során egyszerű véletlen mintavételt alkalmaztam, mert a hipermarketből kijövő embere
ket szólítottam meg, függetlenül a nemtől, a kortól, kinézettől. A felmérés eredményeit a függelék részle
tezi. Ez abból a szempontból újdonság, hogy tudtommal idáig senki nem vizsgálta azt, mennyire márkahűek 
a magyar hipermarketek fogyasztói, valamint igénylik-e a személyes kapcsolatot, illetve mennyire elége
dettek a vásárlók a hipermarket kiszolgálásával, a személyzet segítőkészségével, és a személyzet ápoltsá
gával. 

' Intézményi TDK. I. helyezett, OTDK I. helyezett 
Témavezető: dr. Bárd András tanszékvezető főiskolai tanár, Általános Vállalkozási Főiskola 



352 

Magyar Márton (BGF-KVIF)* 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
ÉS KÖRNYÉKÉNEK 
GASZTRONÓMIÁJA 
TDK - dolgozatomban minden idők egyik legkedveltebb témájával, a bor és az ételek kapcsolatával 

foglalkozom. Témám aktualitását két tényező is bizonyítja: az 1999 a "Bor és gasztronómia éve" volt, ezért 
ez a terület nagyon felértékelődött. Második érv az időszerűség mellett, hogy 2000. augusztus l-jével a 
bor az 1997. évi CIII. törvény (jövedéki törvény) hatálya alá került. Ilyen jogilag eléggé behatárolt környe
zetben is lehet azonban sikeresen bort termelni, s ezt szeretném bemutatni dolgozatomban a Csongrád 
megye közigazgatási határain belül működő csongrádi borvidék esetében. 

Dolgozatom célja hozzájárulást nyújtani ahhoz a szemléletváltáshoz, amely abba az irányba terelné a 
hazai, illetve a külföldi borfogyasztókat is, hogy a csongrádi, kisteleki, pusztamérgesi és mórahalmi boro
kat ne pusztán homoki borként kezeljék; és főleg ne használják a "homoki" szót: negatív jelzőként. 

A tanulmányomban kitérek a fontosabb dél-alföldi borokra (mint például a sóshalmi - zömmel fehér -
, illetve a csongrádi - főleg vörös - borokra), amely italok szintén rendelkeznek kellemes íz- és illatanya
gokkal, jól harmonizálnak a helyi, délvidéki ételekkel. Habár ezeket az ételeket másutt is készítik, vagy el 
lehet készíteni, de itt mégis más ízű a lepény, másként töltik a hurkát stb. Talán azt lehetne mondani, 
hogy a többi tájtól az arányokban, az elkészítési módban, a felhasznált nyersanyagokban és az edények
ben található eltérés. 

Ezek után már csak az hiányzik, hogy megkóstoljuk például a Vásárhelyi Vízenkullogót, vagy a Barátfü
lét (amelyet itt sütőben sütnek meg, szemben más régiók főzési szokásaival), a Sós (vásárhelyi) vagy az 
Édes (szentesi) kapros-túrós lepényt, vagy akár a Görhe málét; és ekkor rájöhetünk, hogy ezeket a süte
ményeket akár Sopronban is elkészíthetnénk, vagy talán Egerben; - de mégis: az ízhatás más lenne. 

Ebben a témában eddig, tudomásom szerint - melyet a hódmezővásárhelyi és szentesi helytörténészek 
véleménye is alátámaszt -, még nem készült olyan kiadvány, amely ennyire koncentráltan a Csongrád 
megyei borok és ételek harmóniáját, egymással való párosíthatóságuk lehetőségeit elemezné. Ezért is 
tartom egyedinek a dolgozatomat. 

Kutatási módszereim között szerepelt az interjú a fontosabb borosgazdákkal (elsődleges információ
gyűjtés), illetve szekunder kutatásként a Csongrádi Borvidék Hegyközségi Tanácsa által készített felméré
sek, kimutatások, multimédiás CD-ROM felhasználása is. 

* OTDK: II. helyezett 
Témavezető: dr. Hajdú István főiskolai docens, (BGF-KVIF) 



András Hajnalka 
- Herbszt Angéla (BGF-KVIF)* 
A KISKUNSÁGI TANYAVILÁG 
KEVÉSSÉ ISMERT LEHETŐSÉGEI 
A TURIZMUS SZÁMÁRA 
A kiskunsági tanyavilág hazánk legértékesebb régiói közé tartozik mind földrajzi, mind kultúrtörténeti 

szempontból. A külföldi vendég mégis gyakran egy szürke, szokványos "Puísta-Programm"-mal azonosítja 
ezt a tájat, míg a belföldi turista még szinte a tájjal való ismerkedésnél sem tart. 

Több oldalról is megközelíthető ez a probléma, talán a legkézenfekvőbb megoldás a földrajzi, népraj
zi, kulturális adottságok feltérképezése és továbbadása. A vonzásadottságoknak ezt a körét a Kiskunság
ban élő népek maguk teremtették, hozták létre az évszázadok során és még ma is féltve őrzik. Az építő
művészet egy sor kiemelkedő alkotása, a Kodály Zoltán nevével fémjelzett zenetanítási hagyományok, az 
ősi magyar dallamokat és motívumokat felvonultató népdalok és néptáncok, a ma is ősi módszerek sze
rint testet öltő népművészeti tárgyak, a sajátságosan kiskunsági és homoki borok, az itt élő népek közös 
mulatságai és az ezekhez mindenkor társuló közismert vendégszeretet az az erő, amely az idelátogatót 
magával ragadja és fogva tartja. 

A tanyasi romantikát választó turista "tiszta forrásból" kívánja ismereteit meríteni. Nem mesterkélt 
romantikát, hanem a helyi kultúrához hű rendezett, tiszta környezetet kíván. 

Jobb körökben már nem él a divatnak az a diktátuma, amely szerint csak a külföldi nyaralás az igazi. Az 
egészségesebb élet, a jó kondíció, a kulturális és gasztronómiai ínyencségek iránti vágy is megnőtt. 

Ahhoz, hogy ezeknek az új tendenciáknak megfelelően alakítsuk ki kínálatunkat és célozzuk meg a 
potenciális új szegmenseket, helyi, regionális, országos együttműködésre és a nemzetközi példák tanul
mányozására van szükség. 

Az előbbiek együttes alkalmazása a turizmusban oly fontos szoftver: az emberi kapcsolatok felértéke
lése nélkül azonban csak a szokványos "Puföta-Programm"-ot nyújtaná. Szerencsére a jó példa - irányadó
ként - már megvetette lábát a Kiskunságban. 

* OTDK III. helyezett 
Témavezető: dr. Hegedűs Ernő főiskolai docens, (BGF-KVIF) 
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Horváth Anetta (BGF-KVIF)* 
SVEDENTÖL DÉLRE, 
AVAGY A SVÉDEK UTAZÁSI 
SZOKÁSAI 
A TDK dolgozat célja, hogy bemutassa a svédek utazási szokásait megvizsgálva azt is, hogy milyen 

motivációk alapján választanak úti célt. 
A rövid bevezető után az általános idegenforgalmi áttekintés, majd Svédország bemutatása követke

zik. Ezután kifejtésre kerül a svédek célterület választása saját hazájukon belül. Egyre távolabb tekintve 
megvizsgáltam, hogy külföldön mely országokat látogatják szívesen. Ezen a témakörön belül külön feje
zetet szántam hazánknak, azaz, hogy mennyire ismerik a svédek Magyarországot, hány százalékuk járt 
már nálunk egyáltalán, milyen információval rendelkeznek Magyarországról, illetve milyen célból láto
gatnak el ide? 

Vizsgálat tárgyává tettem ezek után, hogyan történik az úti cél kiválasztása, áttekintve a modern 
technika, azaz az Internet igénybevételének lehetőségét is; utána milyen módon valósítják meg az oda
utazást, milyen szolgáltatásokat - beleértve a szállást - vesznek igénybe az adott célterületen, továbbá 
mennyit költenek átlagosan egy utazás alkalmával. 

Minden résznél külön elemeztem az üdülés céljából utazók, illetve a hivatalos célból utazók jellem
zők. 

Összefoglalásként kiemelten kezelem, hogy miként lehetne a svédeket több információval ellátni 
Magyarországról, és ezáltal ösztönözni, hogy minél többen látogassanak el hozzánk akár életükben több
ször is. 

* OTDK: III. helyezett 
Témavezető: dr. Nagy Éva főiskolai docens (BGF-KVIF). 



Hajdú Márton (BGF-KF)* 
LEHET-E OPTIMÁLIS 
VALUTAÖVEZET AZ EURO-ZONA? 
(Az önálló pénzügypolitika feladásának egyes problémái 
az optimális valutaövezetekről szóló elmélet tükrében) 

A dolgozat célja az, hogy rövid eligazítást nyújtson a közös európai pénz bevezetésével kapcsolatosan 
az optimális valutaövezetekről kibontakozó gazdaságelméleti vitában. Ez a cél azért fontos, mivel vélemé
nyem szerint az európai átlagember alig tájékozott ebben a kérdésben, márpedig a tagállamok lakosságá
nak támogatása nélkül nem képzelhető el az euró hosszú távú sikere. Ahhoz ugyanis, hogy az euró beve
zetése több hasznot hozzon, mint amennyi költséggel jár, elengedhetetlenek bizonyos politikai és gazda
sági reformok az EU-n belül. Jelen pillanatban azonban az EU-közvélemény ezeket a reformokat valószí
nűleg nem lenne hajlandó támogatni. 

Mivel a valutaunió a nemzeti önállóság egyik sarkalatos pontjának, az önálló monetáris politikának a 
feladásával jár, ezért először röviden áttekintem a monetáris politika szerepét a modern gazdaságok 
életében, és jelzem, hogy az egymásrautaltság korában a monetáris politika feletti uralom elvesztése talán 
nem is akkora veszteség, mint elsőre látszik. 

A második részben ismertetem az optimális valutaövezetekre vonatkozó elmélet legfontosabb pontja
it, illetve azt, hogy az euró-zóna milyen mértékben felel meg ennek. A feltételek között található a munka
erő-áramlás élénksége, az ár- és bérrugalmasság mértéke és a transzfer kifizetések megléte. Megemlítem 
ugyanakkor azt is, hogy vannak arra utaló jelek, miszerint, habár kétségkívül hozzájárulnak a versenyké
pesség javításához, ezen feltételek hiánya nem vezet feltétlenül a közös valuta kudarcához. 

A harmadik fejezet végkicsengése az, hogy a versenyképesség javításához amúgy is elengedhetetlen 
strukturális és intézményi reformok jelentik a kulcsot az Euró sikeréhez is. 

Befejezésül kiemelem, hogy bár az euró küldetése alapvetően politikai természetű volt, mégis, ha 
gazdaságilag kudarcot vall, az az egész Európai Unió jövőjét megkérdőjelezi. 

* OTDK: III. helyezett 
Témavezető: Sajósiné dr. Kováts Magdolna főiskolai docens, (BGF-KF) 



Farkas Márk (BGF-KF)* 
FÚZIÓS HULLÁM 
A BANKRENDSZERBEN 
A dolgozat egy világszerte sokat idézett, néha elítélt folyamatot mutat be, jelesül a fúziókat, felvásárlá

sokat /'angolul M&A/ a gazdaság talán legspeciálisabb, ágában, a bankszektorban. 
A bankokon keresztülsöprő fúziós hullámot több momentum is jól magyarázza: pénzügyi szolgáltatá

sok körének gyors bővülése, az Internet elterjedése, térhódítása, stb. 
A banknak, mint vállalatnak nincs más választása, hiszen vagy ő vásárol fel, vagy maga lesz ellenséges 

felvásárlási ajánlat célpontja. A hagyományos értelemben vett nemzetállamok megszűntek-megszűnnek. 
Khhez, ha versenyben akarnak maradni nemzetközi szinten a bankok, akkor ezzel a külső adottsággal 
szemben meg kell felelniük. Ennek több útja, módja lehetséges. 

Saját bankhálózat kiépítése, ami sok szempontból is aggályos, problémás lehet. Költséges, nem ren
delkezik megfelelő információkkal az adott piacról, lassú építkezés mint fizikai folyamat is, nem biztos, 
hogy (el)ismert márkanév a piacon, ergo nem biztos a bizalom a márkanév irányában. Ezért a nagyobb 
bankok sokkal szívesebben olvasztják be a helyi piac szereplőit. 

Ennek megfelelően a gazdasági helyzet különbségei miatt a bankok törekvései némiképp módosul
nak. A bankok és egyéb pénzügyi szolgáltatók egyesüléséből született gigászok már-már nemzetgazdasá
gi méretű tőkéket kezelnek. 

Dolgozatomban néhány érdekes statisztikai, TOP 1000 adatsort használok, ami a bankok földrajzi 
átrendeződését és az amerikai bankok további térnyerését is szemlélteti. 

Végül nem térek ki ugyan részletesen egyenként minden európai és egyéb állam sajátosságaira, ám 
röviden bemutatom a konszolidációs folyamat előrehaladottságát az egyes európai országokban: 

Németország 
Franciaország 
Olaszország 
Spanyolország/Portugália 
Egyesült Királyság 
Ausztria 
Skandinávia 
Benelux államok 

Svájc 

konszolidáció kezdeti stádiumban 
konszolidáció kezdeti szakasza, politikailag erőltetett 
konszolidáció fokozott gyorsasággal folyik 
egy másik köre a bankkonszolidációnak, koncentrálás Latin-Amerikára 
még számos lépés kell a konszolidáció befejezéséhez 
a konszolidáció már lezajlott 
magas fokú a hazai lakossági bankolás (retail banking),bankbiztonság 
Hollandiában lényegében lezajlott, Belgiumban való részesedés 
szerzése, érdekeltségek kiépítése teljesen 
teljesen végbement. 

* OTDK I. helyezett 
Témavezető: Sajósiné dr. Kováts Magdolna tanszékvezető főiskolai docens, (BGF-KF) 



Szekeres Tamás (BGF-KF)* 
AZ ECB, A FED ÉS MNB 
MONETÁRIS POLITIKÁJÁNAK 
ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 
A FENNTARTHATÓ GAZDASÁGI 
NÖVEKEDÉS SZEMPONTJÁBÓL 
A XX. század végén és várhatóan a XXI. század elején is az árstabilitás volt/lesz a legfőbb monetáris 

politikai cél az Euro-Atlanti térségben. Az USA-ban és az EU-ban a 2 százalék körüli, illetve alatti infláció 
valószínűleg hosszú távon is fenntartható, míg Magyarországon a reális középtávú cél az infláció mértéké
nek 3-4 százalékra való csökkentése. 

Az árstabilitás mellett fontos az is, hogy a gazdaságok az optimális, fenntartható mértékben növeked
jenek: ennél alacsonyabb, illetve magasabb növekedési ütem túl magas munkanélküliséghez, illetve a 
munkaerőhiány miatt gyorsuló inflációhoz vezethet. 

A különböző társadalmi-gazdasági feltételek miatt eltérő a fenntartható gazdasági növekedés mértéke 
az egyes országok, illetve régiók között. Középtávon az Egyesült Államokban a kedvezőbb feltételek miatt 
a fenntartható gazdasági növekedés mértéke valószínűleg akár 2-3 százalékponttal is magasabb lehet, 
mint az EU-ban. Magyarország ugyancsak képes lehet az EU-hoz képest 2-3 százalékponttal gyorsabban 
növekedni még egy jó ideig. A gazdasági növekedés mértékétől függően a munkanélküliség is csökken
het, talán az USA-t kivéve, ahol már most is 4 százalék alatti a munkanélküliségi ráta, ami inflációs nyo
mást kelthet. Hosszútávon az EU-ban és Magyarországon is lehetséges, hogy a munkanélküliség közel a 
felére csökkenjen. (Ehhez azonban talán a mentalitás megváltoztatására is szükség lehet: az USA-ban a 
munkapiac (és az emberek) rendkívüli rugalmassága is hozzájárul a magas foglalkoztatottsághoz.) 

Ezért Európa számára a XXI. század egyik legnagyobb kihívása az, hogy a befelé figyelés, az EU bővíté
se és mélyítése mellett, Ázsiára ás Amerikára is kellő figyelmet fordítson és megfeleljen a globalizáció 
kihívásainak. 

* OTDK. II. helyezett 
Témavezető: Pollákné dr. Császár Edit főiskolai docens, (BGF-KF) 



Kiss Szilvia 
- Heizer Csaba (BGF-PSZF Zl) 
A MAGYARORSZÁGI 
AUTÓPÁLYÁK HELYZETE 
Dolgozatunk átfogó képet nyújt a magyarországi autópályák építésének történetéről, az országos köz

lekedésben betöltött szerepéről és jelentőségéről. 
Vizsgáltuk, hogy milyen tényezők hatására épültek az első autópályák Európában, és mikor jelentek 

meg az első tervek Magyarországon. 
Végigkövettük a század magyar autópálya-építési koncepcióit, közlekedéspolitikáit, ezek kivitelezhe

tőségét, eredményét, az európai úthálózattal való kapcsolódásunkat egészen napjainkig, és az így kapott 
adatokat összevetettük a nemzetközi viszonyokkal. 

A dolgozat elemzi - mind a terv- mind a piacgazdaságban - az autópályák építésének finanszírozási 
módjait és ezek alkalmazását az egyes autópályák esetén. 

Vázoljuk, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásunk esetén milyen főbb autópálya-építési, -fejlesz
tési és -karbantartási feladatok várnak az országra. 

* OTDK: I helyezett 
Témavezető: Halász Imre, főiskolai tanár (BGF-PSZF-ZI) 



Hodola Richárd (BGF-PSZF Zl) 
MATÁV A TÁVKÖZLÉSI PIAC 
LIBERALIZÁCIÓJA KÜSZÖBÉN 

A MATÁV-monopólium 2001. decemberi megszűnésével új korszak veszi kezdetét a magyar távközlés
ben, mely lehetővé teszi a versenypiac kialakulását, és amely alapjaiban fogja megváltoztatni a magyar 
távközlési piac eddigi működését. 

Dolgozatomban bemutatom a védőszárnyak alól lassan-lassan kibújni kényszerülő "Távközlési óriás" 
jelenlegi helyzetét, üzletpolitikáját és azt, hogy miként igyekszik megóvni előkelő, féltett helyét az "új 
korszak" kihívóitól. 

A MATÁV-csoport rövid bemutatása után megismerkedünk a startvonal előtt toporgó, piacnyitásra 
váró versenytársak népes táborával. Megtudjuk, hogy a leendő konkurensek milyen módon próbálják 
megtörni a MATÁV egyeduralmát, illetve, hogy a távközlés fizikai feltételét jelentő hálózatépítés milyen 
terheket jelent számukra. 

A dolgozatban bemutatásra kerül a hírközlési törvény, mely jelenlegi formájában gátolja a versenypiac 
kialakulását. 

A fizikai és törvényi korlátok elemzése után arra keressük a választ, hogy a távközlési monopólium 
rendelkezik-e kidolgozott stratégiával a felkészülésre vonatkozóan. 

A várható hatások utáni kíváncsiságtól vezérelve pedig megnézzük az 1998-ban liberalizált német piac 
immár "új világát", előre jelezve az új kihívásokat és megváltozott feltételeket. 

Végezetül pedig - a német liberalizációt alapul véve - bemutatom, hogy az innováció, az Internet, az új 
korszerű megoldások milyen fontos szerepet játszanak a kialakuló versenyben. 

* OTDK. II. helyezett 
Témavezető: Zsupanekné dr. Palágyi Ildikó főiskolai adjunktus, (BGF-PSZF-ZI) 



=^^=^=^^^== =- = 
Simon Mária (KJF)* 
AZ ADÓRENDSZER 
VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA 
AZ ALBA VOLÁN 
AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
GAZDÁLKODÁSÁRA 
Az adórendszer változásainak hatását az Alba Volán Autóbuszközlekedési Részvénytársaságnál vizsgál

tam. Az elemzés 7 évet ölel fel, 1993-mal kezdődik - 1993. január l-jétől működik az Rt. jelenlegi társasági 
formájában - és az 1999. pénzügyi évvel záródik. 

Az adórendszer nemcsak fizetési kötelezettségeket támaszt, annak - bizonyos feltételek megléte ese
tén — keretében támogatás is igényelhető (például: rehabilitációs hozzájárulás helyett rehabilitációs tá
mogatás). 

A befizetési kötelezettségek közül a legjelentősebb összegűeket vizsgáltam: 

• társasági adó; 
• általános forgalmi adó; 
• helyi adók; 
• munkaadói járulék; 
• társadalombiztosítási járulék; 
• egészségügyi hozzájárulás; 
• szakképzési hozzájárulás. 

A vizsgált adórendszerbeli támogatások a következők: 

• fogyasztói ár kiegészítés; 
• rehabilitációs támogatás. 

A befizetési kötelezettségek közül az általános forgalmi adót emeltem ki, ÁFA-fizetési kötelezettsége 
ugyanis sajátosan alakul: tevékenységéből eredően az Alba Volán éves szinten mindig nettó visszaigénylő 
pozícióban van, mert a társaság beszerzéseit általános és értékesítéseit pedig kedvezményes kulcsú általá-

* OTDK. III. helyezett 
Témavezető: dr. Szabados Gábor főiskolai tanár, (KJF) 
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nos forgalmi adó terheli. A támogatások közül kiemelt szerepe van a tipikusan a közlekedési vállalatok
nak nyújtott, kedvezményes menet-, illetve bérletjegyek után igényelhető fogyasztói árkiegészítésnek, 
mert ennek keretében a társaság jelentős költségvetési támogatáshoz jut, mely részét képezi az értékesí
tés nettó árbevételének. A támogatások közül ez kerül részletesebb kifejtésre. 

Az elemzésben először egyenként vizsgáltam az egyes adó- és járulékfajták, illetve támogatási formák 
alakulását, majd a végső következtetés levonásához együttes hatást állapítottam meg: a vizsgált időszak
ban a támogatások összegében a növekedés sokkal erőteljesebb, mint az elvonások összegének növeke
dése, ezért a támogatások összege mindinkább magasabb, mint az elvonások összege. A kapott támogatás 
tehát "fedezi" az elvonásokat, a vizsgált időszak végén többszörösen is. 

A vizsgált vállalatokat érintő adófizetési kötelezettségek, illetve támogatások elemzéséből megállapít
ható, hogy a menetrend szerinti közúti személyszállítás tiszta piaci viszonyok között (központi támogatá
sok nélkül) veszteséges tevékenység lenne. A tömegközlekedés hosszú távon jelenlegi, illetve növekvő 
színvonalon történő fenntartásához társadalmi érdekek fűződnek, ezért szükségszerű a központi forrás
ból biztosított támogatás. 
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Pálfi Gabriella (KJF)* 
EGY MEGVALÓSULT BERUHÁZÁS 
GAZDASÁGI ELEMZÉSE, 
A DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTÉSI MUNKA 
SZÍNVONALÁNAK ÉRTÉKELÉSE 
A NYAKASHEGY KFT.-NÉL 
TDK-dolgozatom témáját a Nyakashegy Kft. által megvalósított beruházás képezi. Igyekeztem a beru

házás folyamatát az ötlet felmerülésétől a megvalósításig bemutatni, kiegészíteni a technológiai, illetve 
piaci elemzéssel is, ami véleményem szerint szorosan kapcsolódik a beruházás előkészítéséhez. 

A beruházás-gazdaságossági számítások azt mutatják, hogy a tervezett befektetési összeggel számolva 
a beruházás minden kritériumnak megfelel, azaz elfogadható. De utólag - a tényleges kezdő befektetési 
összeget figyelembe véve - a statikus és dinamikus számításokat elvégezve, a beruházásba nem lenne 
érdemes belefogni - csak egy alacsonyabb elvárt hozammal kalkulálva. 

Megállapítható, hogy egy nagyon kockázatos, sok tényező együttes pozitív eredményétől (megvalósí
tás, piaci viszonyok, árviszonyok) függő, és eredményeit illetően hosszú időszak alatt kibontakozó fejlesz
tésbe kezdett a társaság, amikor létrehozta szőlőfeldolgozó és bortároló kapacitását. 

A kezdeti (1997-98) beruházást megvalósító időszak és a mostani, 1999/2000-es év tapasztalatai alap
ján a Nyakashegy Kft. vezetése a szőlő-, borágazat további fejlesztése mellett döntött. Döntésüket elsősor
ban a beruházás eredményeképpen elkészített borok kedvező fogadtatása, illetve a szakmai körökben 
elért sikerek indokolták. Idén a borok 80%-át sikerült - elsősorban Kanada felé - értékesíteni, de bein
dult a japán és közvetetten az angol export is. 

Ma már tévesnek ítélhető az az induló elgondolás, hogy ha korszerű technológiával termelt, kiváló 
minőségű folyóborral rendelkezik a társaság, az többletnyereséget hoz. 

Véleményem szerint a vállalat jelen helyzetének megszilárdítása és a fejlődés érdekében a fejlesztési 
stratégia mellett marketingstratégia kialakítására is törekednie kellene - amelyet palackos borai gyártásá
nak elkezdésével valósíthatna meg -, hiszen a fogyasztóért folytatott piaci verseny a borgazdaságban is 
megjelent. A kft-nek gyors lépésekre lenne szüksége a palackozó beindításával kapcsolatban. 

Úgy látom, hogy egy kiváló, minőségi borokkal rendelkező közepes vállalatról van szó, amelynek borai 
széles közönséggel való megismertetése mindaddig nehézségekbe ütközik, amíg döntően folyóbort érté
kesít. 

* OTDK. III. helyezett 
Témavezető: dr. Szabados Gábor főiskolai tanár, (KJF) 



Molnár Dénes (NYF-GTF)* 
A BORMARKETING 
JELENTŐSÉGE 
TOKAJ-HEGYALJÁN 
A Tokaj-hegyaljai szőlő első hiteles említése 1251-ből származik, a Túróczi prépostság alapítólevelé

ből, majd az 1650-es években megszületett a tokaji aszú, melyet XIV. Lajos, a Napkirály illetett: "A kirá
lyok bora, a borok királya" kitüntető jelzővel. 

E mondattal a tokaji bor elindult hódító útjára és vált Nagy Péter, Katalin cárnő, II. Frigyes, Voltaire, 
Goethe és Schubert kedvelt italává. 

A szocializmus évtizedei alatt a rosszul értelmezett tömegtermelés lerontotta a tokaji borok minőségét 
és az alig 40 év alatt a tokaji hírneve teljesen elhalványult a nagyvilágban. 

A privatizáció és a külföldi szakmai befektetők megjelenése megteremtette a "feltámadás" lehetőségét. 
Az új beruházóknak köszönhetően a tokaji borok újra sokszínűek, magukon hordozzák az egyes dűlők és 
a borászok egyéniségének jegyeit, ugyanúgy, mint az államosítás előtti időkben. 

A borászatok már nem mint szükséges rosszra tekintenek a marketingre, hanem felismerték, hogy ez 
az, ami sikerre viheti őket - ennek érdekében egyre több magasan kvalifikált szakembert alkalmaznak. A 
vállalkozások azt is felismerték, hogy összefogás nélkül nem érhetik el céljaikat, így a közösségi marketing 
is bizonyíthat a Tokaj Renaissance keretein belül. 

E dolgozat azt vizsgálja, hogy a borászatok hogyan alkalmazzák a felmerült marketing lehetőségeket, 
és milyen marketingeszközöket vetnek be a fogyasztók megnyerésére. 

* OTDK. II. helyezett 
Témavezető: Kopcsay László főiskolai adjunktus, (NYF-GTF) 
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Mester Péter - Nagy Péter -
Major Ferenc (SZIF) 
BEFEKTETÉS ÉS BIZTOSÍTÁS: 
UNIT LINKED TERMÉKEK 
FEJLŐDŐ PIACA 
MAGYARORSZÁGON 
A fogyasztói magatartás változásának hatására a biztosítási piacon is egyre újabb, szofisztikáltabb ter

mékek jelennek meg. így alakultak ki a befektetést és biztosítást ötvöző, rugalmas unit linked biztosítá
sok is, melyek Magyarországon 1997 óta léteznek. 

Dolgozatunkban először az összegyűjtött ismeretanyag alapján a unit linked termékek általános is
mertetésével foglalkoztunk, különös tekintettel a termékek szerepére, felépítésére és az életbiztosítások 
között elfoglalt pozíciójára. 

A piaci versenyt a magyarországi biztosítók által kínált eltérő konstrukciók kondícióinak részletes 
egybevetésével vizsgáltuk meg, rávilágítva a különbségekben rejlő előnyökre és hátrányokra. 

A befektetésként is aposztrofált unit linked biztosításokat végül szigorúan pénzügyi szempontok alap
ján elemeztük. A piacon a kezdetek óta jelenlévő két biztosító társaság befektetési alapjainak teljesítmé
nyét vetettük egybe egymással és más, nem biztosítók által működtetett alapok hozamainak alakulásával 
az eltelt időszakban. Az irányadó MAX indexhez hasonlóan, viszonylag egyenletesen emelkedő árfolyamú 
kötvényalapok biztonságos befektetést jelentettek. A nagyobb kockázatú részvényalapok árfolyamainak 
alakulását vizsgálva azonban pontosan meghatározhatók időszakok, melyekben rövid idő alatt jelentős 
árfolyam ingadozások zajlottak le. 

A vizsgált időszakokban a befektetési egységek alapok közti átváltásával elérhető arbitrázs szemlélteté
sére egy szimulációt is készítettünk eredeti árfolyamadatokkal két képzeletbeli ügyfélről. 

* OTDK: II. helyezett 
Témavezető: dr. Farkas Szilveszter főiskolai docens, (SZIF-KF) 
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Fülöp Gabriella (SZIF)* 
ÉLETBIZTOSÍTÁSI TANÁCSADÁS 
AZ INTERNETEN 
A XXI. század küszöbén a világ gyökeres változásokon megy keresztül. Teret hódít az információs 

társadalom és új emberfajta a "homo informaticus" van születőben. Napjainkban egyre kiemelkedőbb 
szerephez jut a világháló, melynek segítségével már szinte minden elérhető. Kialakult az a helyzet, amit 
pár évtizede még csak a sci-fi filmekben láthattunk: bárki anélkül, hogy otthonról kimozdulna, dolgozhat, 
vásárolhat ételt, italt, ruházatot, pénzügyi tranzakciókat bonyolíthat és akár biztosítást is köthet az Interneten 
keresztül. 

Munkám célja, hogy feltárja a biztosítások és az Internet kapcsolatát. Először is bemutatom az insure.com 
elnevezésű amerikai Internetes biztosítási tanácsadó céget, amely hatalmas mennyiségű naprakész infor
mációval áll az érdeklődők rendelkezésére és emellett biztosítások kötésére is lehetőséget nyújt. 

Dolgozatom második részében szerettem volna rádöbbenteni az olvasót a magyar Internetes kultúra 
elmaradottságára. Sajnos, hazánkban nemcsak az információs társadalom nem alakult még ki, hanem a 
biztosításokkal szemben is nagyon elutasítóak az emberek. Nem véletlen tehát, hogy a kettő integrációja 
is nagyon távol áll az amerikai színvonaltól. Ebben a részben felvázolom, hogy milyen módon lehetne 
létrehozni és működtetni Magyarországon is egy, az amerikai insure.com-hoz hasonló tanácsadó céget. A 
cég szerkezeti felépítése mellett, elemzem a költségeket és a finanszírozási lehetőségeket is. 

Dolgozat nem pusztán egy állapotot, hanem egy folyamatot mutat be, melyet úgy sikerült elérnem, 
hogy az előkészületi munkákat már 1999 októberében elkezdtem, de az utolsó fejezetet csak 2000 áprili
sában írtam meg. Az informatika világában azonban a fejlődés sokkal gyorsabb, mint az élet más területe
in. A fejlődésre fókuszálva munkám 3 idősíkra bontható: megjelenik a múlt (1999- október), majd a jövő 
(a magyar tanácsadó cég bemutatása), illetve a jelen (2000. április). 

A dolgozat szerkezeti felépítése olyan, hogy tudatosan nem a jelen követi a múltat: hogy a múlt és a 
jövő egymás mellé rendelésével szeretném felhívni a figyelmet a két időszak között feszülő éles kontraszt
ra. A fejezet végén mutatom be a jelent, amely összekötő "híd" a múlt és a jövő között. A különböző 
idősíkok összevetése révén egyértelművé válik, hogy a második egységben felvázolt magyarországi 
Internetes biztosítási tanácsadó cég nem egy távoli fikció, hanem valós tényeken és érvekkel alátámasz
tott várakozásokon alapuló modell, melynek alapelemei már jelen is vannak az Internet világában. 

* OTDK. II. helyezett 
Témavezető: dr. Farkas Szilveszter főiskolai docens, (SZIF-KF) 

http://insure.com


Makiaga Zoltán (SZF)* 
A CSÁRDÁK MÚLTJA, 
JELENE ÉS JÖVŐJE 
A VENDÉGLÁTÁSBAN 
Dolgozatomban szülőföldemre, a Tiszántúlra, a csárdák bölcsőjéhez kalauzolom el az olvasót, bete

kintést adva a csárdák jellegzetességeibe a vizsgált területen készített interjúk és a Hajdú-Bihar Megyei 
Levéltárban végzett kutatásaim alapján. Vizsgálataim kiterjedtek a csárdaépület kialakítására, belső tago
lására, a berendezéseire, felszereléseire, a személyzetre, valamint az áruválasztékra és a speciális csárda-
ételekre. 

Az első részben beszámolok a csárdákról, mint a múlt jellemző vendéglátó egységeiről, felelevenítve 
kialakulásuk történetét, virágzásukat az elmúlt századok folyamán, valamint hanyatlásukat és újjászületé
süket. Majd áttekintést adok a csárdáról, mint XX. századi üzlettípusról és kialakítási szabályairól. 

A második részben ismertetem Debrecen határában, a Hortobágyon "örökségként" fennmaradt, nap
jainkban is működő csárdákat, csárdamúzeumokat, múltbeli és jelenkori helyzetüket, fejlődésüket vázol
va. Bemutatom a Látóképi, a Nagyhortobágyi, a Halápi, a Kishortobágyi, a Kadarcsi, a Meggyes, a Patkós, 
a Ludas, a Rózsás csárdát. A patinás külsejű, ma is működő, második virágzásukat élő épületek mellett 
szólok azokról az üzletekről is, amelyek egykor híresek voltak, ma viszont lakóépületként, vagy másként 
maradtak fent. Megemlítésre kerülnek azok is, amelyeket 20-30 éve hagyták el gazdáik és a szemünk 
láttára pusztultak el. 

A csárdák jellegzetes ételei sorában többek között szerepel az Öhöm, a Tisztáskása, a Legénysült, a 
Juhhúsos köleskása, a Tojáskolbász. 

A harmadik részben összegezve mutatom be a csárdákat mint a népi építészet, a tárgyi néprajz hordo
zóit, ismertetve idegenforgalmi, gazdasági és kulturális értéküket, és mint a "magyarság" utolsó hagyaté
kát. Ennek feltérképezése volt egyben dolgozatom elkészítésének célja is. 

* OTDK: I. helyezett 
Témavezető: Kérődi Ferencné főiskolai adjunktus, (SZF) 
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Ádám Török 
THE MEASUREMENT 
AND INTERPRETATION 
OF COMPETITIVENESS 
- FROM A SMALL COUNTRY'S 
VIEWPOINT, IN A GLOBALISED 
WORLD 
Competitiveness as a category is a fairly complicated concept difficult to define accurately. 

The present study comprises three parts. Firstly, a theoretical introduction to the concept and 
measurement of competitiveness. The second partdeals mainly with those subject to the phenomenon 
of competitiveness, something which has been a recent matter of debate: from classic economics through 
the theory of imperfect markets to the economic principles of today, the sphere of those who create 
competitive forces, or rather those who we believe create these forces, is always changing. Thirdly, we 
have the empirical part of the study, where - while avoiding an excess of figures - the author óutlines 
the picture that is taking shape today as regards the competitiveness on West European markets of those 
countries now awaiting EU membership. In this respect, the author formulates a number of conclusions 
based on his own research and empirical inquiries. 

The countries of Central and Eastern Europe can be ranged into four groups on the basis of each 
having experienced a visible (or seeming?) improvement in competitiveness since the beginning of the 
1990s, or more precisely, with respect to what projected change in structure can be inferred from the 
improving export position of each country on West European markets. The four trajectories thus 
observed can be differentiated from each other principally on the basis of the degree of 
modernisation of export structure, the evolving groups of products for export and the character 
of the industrial sectors concerned. The four diverging paths of development are trodden by the 
following four groups of countries: Hungary and Poland; the Czech Republic, Slovenia and Slovakia; 
Bulgária and Románia, Russia and Ukraine. 



András Inotai 
COMPETITIVENESS AND 
ACCESSION TO THE EUROPEAN 
UNION 
Competitiveness is progressively less tied to the performance of each particular nation's economy. 

Moreover, we might add that it is progressively less dependent on the performance of each given company. 
A series of new factors has come into play so far-reaching as to completely transform the means of 
measuring economic competitiveness, and although here it is by no means merely a question of global 
systems and large multinational corporations, it is nevertheless very interesting to note right at the outset 
how much Hungary - which has assumed its share of the global division of labour principally on European 
markets - has seen its national economy's sensitivity to cycles change. 

In this study we concentrate on measuring how the countries of Central and Eastern Europe stand in 
relation to the competition on European Union markets. The macroeconomic data of recent years clearly 
demonstrate the historically unprecedented momentum of the markét changes that have taken place 
practically everywhere in the space of a single decade. In the case of Hungary, somé 76% of totál exports 
are directed to the EU, while this proportion has alsó reached 70% in Poland and is already practically 
above 50% in all the Central and East European EU candidate countries. Of course such a geographical 
shift only becomes apparent in greater competitiveness once a given country has managed to increase its 
share of the European Union's totál imports. This too has proven true of almost all the countries concerned 
- although particularly demonstrable in the case of Hungary, Poland, the Czech Republic and Slovakia -
, allowing us to isolate the following groups: Bulgária, Románia and the former Yugoslavia; the Baltic 
states; Poland; the Czech Republic and Slovenia; Hungary. 

While the European Union attempts for political reasons to homogenise the region in terms of both 
the set date and conditions for EU accession, the economic data show that the differences within Central 
Europe itself are continuing to widen. 



m 
Katalin Kerepesi 
SOMÉ NEW CRITERIA FOR 
INTERNATIONAL 
COMPETITIVENESS AT THE TURN 
OF THE MILLENNIUM 
and the state of Hungary's preparedness 
for the challenges of the new economy 

The object of the article is to outline the effects of the new economy on international competitiveness 
and to explore the now well-known criteria for international competitiveness. The new competitiveness 
criteria are discussed on the national economic, sectoral, sub-sectoral and corporate levels, with attention 
alsó turnéd to the changes that can be observed in the functioning of households. Special significance is 
attributed to the interactive Communications, new in both content and form, between business 
organisations and governing bodies, as well as to new markét forms and new areas of the markét (the 
markét in research results and capacities, on-line auctions, etc). The article alsó covers the social 
consequences, drawing attention to both the opportunities and dangers inherent in freshly evolving 
economic and social inequalities arising from the uneven expansion of the new economy. Europe currendy 
falls short in several areas behind the United States, which best fulfils the new criteria for competitiveness 
at the turn of the millennium. The peculiarities of European economic and social development, however, 
may in the longer term contribute to improving its chances of closing the gap. For now, the levél of 
Hungary's preparedness for the challenges of the new economy cannot be regarded as adequate even 
measured by the standards of Central Europe. The conditions, opportunities and prospects for Hungary 
to catch up are summarised in the study's conclusion. 



Péter Geisler 
LOGISTICS 
- THE BACKBONE OF MARKÉT 
SUCCESS 
While Marketing and Sales are the brain and R&D the heart, Logistics are surely the backbone of a 

successful company in the machine manufacturing business: even if the technology, price, quality and 
services are óutstanding, customers stick to an agreed date for delivery. 

The article describes a conceptual approach to Excellence in Logistics at a company that has been 
honoured with several customer service awards and has enjoyed satisfying markét success. The concept 
embraces the entire supply chain, including suppliers at every levél as well as certain contractual and 
managerial factors and a number of commercial aspects, e.g. asset management. 

The prerequisites for an excellent logistics system are the following: materials arriving just in time, 
preceded by a rich flow of information, actively and/or passively submitted, with a high degree of access 
into the supply chain, where the value flow is slow enough to meet the goals for smart asset management. 

In this way, not only will your company profit, but above all your customers can be sure they will have 
their needs satisfied and will agree that Logistics are surely the backbone of the company. 



Katalin Lőrincz 
GLOBALISATION IN RELATION 
TO COMMERCIAL LOGISTICS 
Today, as Hungary's accession to the European Union becomes conceivable in the foreseeable future, 

it is necessary to examine what role can be played by logistics not only in assisting commercial processes, 
but alsó in helping the economy as a whole to catch up with Europe. We must be conscious of becoming 
a participant in a process of globalisation, from which it is no longer possible for us to withdraw. Economic 
mobility is increasing, one condition for which is the creation of transport routes across Hungary's territory 
(the Trans-European Network - TEN), bringing about a situation that will allow the Hungárián economy 
not only to come into closer contact with West European economies, but alsó to profit from the 
accompanying "transit" traffic and trade, and even to re-establish contact with trading partners to the 
East. 

The number of those participating in the economy continues to increase, which signifies both a 
quantitative and qualitative growth. We must adapt to the changing demands of the markét, and in this 
regard punctual, rapid and flexible service to the customer will take on increasing importance. 
Globalisation has set us the task of solving continuously appearing problems with the help of constantly 
updated technologies and processes. In all events, we must take into account the requirements of 
internationally prescribed quality control. 

Logistics is a discipline that can be applied to ensure that the correct information regarding the 
correct quality and quantity of materials or products, energy, individuals or manpower can be delivered 
at the correct time, for the correct (optimál) cost, and to the correct location. 
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Ferenc Kozma 
HUMÁN CAPITAL AND MARKÉT 
RESISTANCE 
Hungary's humán capital did not weather the decade following the change of political system without 

casualties. On the one hand, somé 10% of the active population suffered the deprivations of joblessness, 
going hand in hand with a degrading of professional skills and working morale, particularly among the 
long-term unemployed. On the other hand, the sudden - and to the established industrial and economic 
culture, alien - changes in structure meant for many not only a depreciation of their 'routine' professional 
skills, but alsó of their fundamental professional training as a whole. The professional qualification 
requirements for newly created jobs shifted markedly from those typical of the creative engineer or 
versatile skilled worker to the levél of the purely executive white-collar or semi-skilled worker - a tendency 
alsó apparent with regard to white-collar jobs themselves, and even more conspicuous in the capacities 
established by TNCs. If we add to this a few hundred thousand the majority of whom, forced out of highly 
qualified jobs, attempt through necessity to earn a living by means of professionally less demanding small 
enterprise, it can be firmly stated that<z trend offalling qualifications in job openings has taken hold in 
Hungary. Aside from this, the flight of quality labour abroad is significant indeed, not only of creative 
professionals, but alsó of highly trained manuál workers. 

The author demonstrates that the one trump card that Hungary holds on the global markét is the skill 
and diligence of its population - albeit ill-equipped and with a very modest standard of living. In other 
words, the principal resource of Hungarians is their existing and as yet unfulfilled levél of maturity. Every 
political or economic measure which - either directly or through its effects on the system - contributes to 
the preservation and further enhancement of the value of humán capital increases the chances of resistance. 
In contrast, every policy which - either directly in the short term or indirectly in the long term - allows 
the depreciative effect on humán capital to continue, or which itself causes that depreciation, will wreak 
more destruction on the country than a carpet-bombing. As one element of such a political approach, the 
safeguarding of the quality of the welfare state, which is not accompanied by guaranteed working and 
skill-developing opportunities, nor by the consequent requirement of performance from all, does not 
help to build a modern, developed society, but serves rather to reproduce an antiquated proletariat -
multiplying the lumpen and destitute masses. The surfacing of Hungarians' latent maturity and its inherent 
advantages, and the subsequent prevention of its erosion, is thus not only a simple problem of family 
allowances or pension supplements, but is one, if not the most important projection of a political strategy, 
particularly as regards economic policy. Economic policy as a whole must reproduce and amplify the 
value of humán capital while shrewdly making the most of it, in the interests of enhancing public prosperity 
and building the national economy on the one hand, while strengthening resistance to external markets 
on the other. This policy is a complex approach to a basic principle, which strives to reach across the 
tasks at hand to find successful solutions to problem systems. 



Gábor Papanek 
CORRUPTION AND 
COMPETITIVENESS 
The struggle against corruption may significantly improve the competitiveness of Hungárián companies 

and the national economy as a whole. However, we do not have a clear picture of the effective means 
employed in this struggle (despite the outlined importance of these endeavours). Recently numerous 
leading international institutions, including the UN, OECD, EU and World Bank, have launched 
programmes to stifle violations of this nature (which are witnessed not only in Central and Eastern 
Europe but throughout the globe). The UN project is primarily research-based, with Hungary alsó 
participating in its work. The OECD is pushing for the adoption of laws prohibiting the bribery of foreigners; 
the proposed controls are already enshrined in law in Hungary's economy. The study of the World Bank 
recommends the employment of a complex arsenal of weapons in the fight against corruption. Meanwhile, 
the Justice Ministry has elaborated its own 25-point strategy based on all the above. 

The author draws attention to the fact that corruption takes a great many forms, and as these may be 
connected to abuses injurious to the legal security of economic management, only complex measures 
can bring hope that corruption may be held in check. Efforts aimed at closing off one little opening' 
or another (despite their occasional timeliness) can provide only symptomatic treatment. A reduction in 
oíficial' corruption can more easily be expected from the dilution of monopoly positions, the strengthening 

of the weight of trustworthiness criteria in the process of appointing public servants, the development of 
openness regarding information and processes, consistency in checks and controls and the meticulous 
elaboration of rules of procedure. Meanwhile, the most effective remedies against 'political' corruption -
as the World Bank points out - are similarly complex, given that lasting progress in this area can be 
expected primarily from decentralisation, a 'transparent' budget, the creation of a legal framework for 
the financing of political parties, the standardisation of assets statements, and so forth. 

Equally pressing tasks can be found in the legal statutes, in the elimination of errors, contradictions 
and legal loopholes concealing opportunities for corruption, the restoration of authentic data in telephoné 
books and the company register, the attachment of greater importance to criteria of expertise and 
trustworthiness when selecting leading officials and more widespread instruction in 'business ethics,' as 
well as in the improvement of knowledge of the markét economy among a civil service with jurisdiction 
over economic matters whose members nevertheless passed their exams according to the politically-
tinged economic principles of the era of socialism. 
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Pál Vastagh 
THE BLACK ECONOMY 
AND THE OPTIONS FOR ITS 
LEGAL REGULATION 
Over the past two or three years, we have been able to observe a decline in the phenomenon of the 

black - or to give it another name - concealed economy, with an accompanying fali in professional and 
political interest in its dangers. The mid-90s saw a plethora of scholarly analyses exploring the reasons 
for the emergence of the black economy in its various manifestations, while seeking the most effective 
therapies to combat it. At the end of the decade, by contrast, wefind barely any studies at all relating 
to the subject in the specialised literature. Neither is the previous levél of attention given to the issue in 
the political sphere any more apparent today. There can be no doubt that from the mid-90s onwards 
numerous administrative measures, legislative efforts and more consistent application of the law in practice 
helped push the black economy into the background, reducing its proportion in relation to GDP. While 
somé estimates put the probable scale of the concealed economy at 23-27% of GDP in 1996, this proportion 
according to a variety of researchers had reached as much as 30% of the officially published GDP figure in 
1994. Since then and until very recendy, no detailed estimates regarding the entirety of the black economy 
have been prepared. 

Despite the results achieved, we cannot regard the decline in interest in the issue as a natural 
progression, since the social and economic roots of the phenomenon have not disappeared, with the 
black economy continuing to exist today in varying forms and dimensions, as a part of our lives by which 
we are all, albeit to a greater or lesser extent, made injured parties. The country itself too suffers damage, 
with the resulting loss in budget revenues and injury to its international reputation, given that there is 
little attraction in an economic environment that does not provide a levél playing field for competition. 

The complexity of the phenomenon demands a complexity in the instruments and institutions that 
can be mobilised against it. Legal regulation signifies only one opportunity among many. It must be 
emphasised that it can only work efficiently when applied together with other means. The legislation 
governing the issue is itself many-layered, beingd characteristic legal mesh weaving together everything 
from basic economic statutes at the constitutional levél to regulations directly influencing economic 
activity. It should alsó be made clear that the fight against the black economy can be pursued only 
through legal means, and the state may take action against it only within the framework of legality on 
the basis of generál legal principles and the requirements for the operation of a constitutional state. 



Péter Halmai 
THE COMPETITIVENESS 
OF HUNGÁRIÁN AGRICULTURE 
AHEAD OF EU ACCESSION 
Agriculture is of great importance to Hungary and the adoption of the Common Agricultural Policy of 

the European Union will certainly significantly affect Hungárián agricultural performance. This study 
explores the major aspects of this adoption process, with special attention paid to the possible 
consequences for competitiveness. The analysis of the adoption process is a very complex task, as several 
variable factors should be taken into account. To overcome this methodological problem, econometric 
models (partial and generál equilibrium models) have been applied. These models provide an opportunity 
to carry out a complex analysis and to simulate various scenarios. Possible changes in agricultural 
competitiveness are demonstrated through the development of real price-based net export figures. The 
main conclusions of the sectoral analysis are the following: (1) The adoption procedure favours mainly 
the cereals sector (extensive specialisation would be very dangerous); (2) A net import can be expected 
of certain hitherto traditional export products (poultry and pork); (3) In order to avoid extensive 
specialisation and to maintain former competitive positions, diversification of the export structure and 
differentiation of products is a must; (4) From the competitive point of view, improvements in efficiency 
are unavoidable; (5) As the CAP keeps on changing, evaluation of the simulated results is difficult. 



Péter Csillik 
COMPETITIVENESS 
IN THE EU AND HUNGARY: 
NETWORK AMENITIES 
According to the European Union's regulatory concept, simulation must give way to stimulation 

of competition in the area of network services as well. In forming economic regulations in the generál 
interest, the state thus no longer wishes to retain ownership of the assets of network amenities, nor to 
continue to próvide the services itself, opting rather to sell these off. Withdrawing from its role as 
capital proprietor, it sets down laws permitting the creation of genuine competition even within this 
specialised terrain. The remaining operational regulations, meanwhile, it places under the jurisdiction of 
an independent regulatory authority. Natural monopolies are generally inclined to emerge at providers 
of network-based amenities, where the growth in input is exceeded by the rise in output (such as in the 
case of water, sewage, electrical power and telephoné services, railways, public roads, aviation and postai 
services). 

Hungárián regulations are for the time being inclined toward price regulation, and significant 
problems exist. Available data show that the price flexibility of water on the demand side is very strongly 
negative (approximately minus 3). In an untenable situation where in the space of ten years consumption 
of drinking water has fallen by a third, where rural consumers have fresh wells bored while capacities lie 
half-used, the solution may quite simply lie in administrative price cuts. Price flexibility in demand for 
long-distance bus services is considerably narrower, at around -0.5, while profits are just about zero. The 
problem here is that the bus operators must soon face major competition in Europe from foreign buses, 
and while now is the time to prepare for this, little is being done in this regard. Demand-side price 
flexibility at the railways is negligible (-0.1). The loss-making is not a problem if it stems from a price 
beside the marginal cost. It is likely, however, that prices do not even reach this levél, and the marginal 
cost levél should thus be reached through price increases. Nevertheless, in the longer term, the efficiency 
of these spheres in Hungary must be improved through stimulating competition, rather than via price 
regulation. 
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Gábor Vértes 
THE STATE OF READINESS FOR 
EU MEMBERSHIP OF THE 
HUNGÁRIÁN BANKING SECTOR 
with particular regard to retail banking services 

The study reviews the situation with regard to fulfilment of EU accession criteria in the Hungárián 
banking system, examining among other things the amendment of banking laws, the establishment of 
branch networks by foreign banks and the effects of the introduction of the euro. 

The paper devotes particular attention to retail banking activities. With regard to professional, technical 
and markét factors, it compares the Hungárián retail banking sector to the situation in the more developed 
world, as well as to the Central and East European region as a whole. Based on the above, it draws 
generál conclusions concerning the Hungárián banking sector's degree of readiness for EU accession. 



3. táblázat 

A nettó export alakulása különböző szcenáriók esetén 
(millió tonna) 

Bázis 
2003 

a) b) c) 
2006 

a) b) §§§^^ | | | § 

gabona 1,42 2,68 7,80 7,63 3,67 9,15 8,36 5,84 11,19 11,00 

abból 

búza 1,01 1,76 3,38 3,29 2,24 3,91 3,81 3,30 4,71 4,50 

takarmány
gabona 0,32 0,92 4,42 4,35 1,43 5,24 5,15 2,54 6,49 6,04 

olaj osmagvak 0,13 0,42 -0,13 -0,14 0,49 -0,05 -0,08 0,55 0,07 0,04 

cukor 0,06 0,14 0,03 0,02 0,19 0,03 0,02 0,28 0,04 0,04 

vaj - - - - - - - 0,04 - -

sajt - - - - 0,01 - - - -0,02 -0,02 

marhahús 0,02 0,01 0,02 0,02 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 

sertéshús 0,07 0,07 0,02 - 0,04 -0,06 -0,08 - -0,24 -0,27 

baromfihús 0,11 0,14 0,03 - 0,13 -0,02 -0,04 0,09 -0,08 -0,10 



Ottó Papp 
THE INSTITUTIONAL 
APPLICATION OF EUROPEAN 
QUALITY MANAGEMENT 
SYSTEMS 
IN THE ECONOMIC AND PUBLIC SPHERES 

Economic and social transformation, the consequent alteration in relations between the competitive 
and public spheres (and the sustainability of co-operation between them), together with the competitive 
situation that has arisen as a result of changes to the law in public education, have forced higher 
education to undergo a paradigm shift as well. With economic growth, the signifícance of quality 
and standards in education has grown appreciably, providing the opportunity to make advantageous 
distinctions in comparison to other educational establishments, as a means for a school to strengthen its 
competitive position in the battle to win students (while alsó offering the option of obtaining other 
benefits from such positive discrimination!). External influences, therefore, continuously induce - and 
force - 'improvement' in the work of directors and educators (for example, through offering increasingly 
more attractive and versatile training programmes), resulting in 'survival' as a minimum goal, resistance 
to the sharpening competitive situation on the educational (or more finely worded, scholarly) markét, 
and the preservation - perhaps even strengthening - of the given school's competitive position. At a 
higher levél, as it applies to closing the gap on EU standards in education, this means compatibility 
and the continual maintenance of standards. 

The building of institutional quality management systems, however, inevitably requires the application, 
where possible, of the systematic principles of quantified methods of measurement and assessment, 
as well as operative procedures of comparative measurement and planning methodology. These 
requirements may be fulfilled by the 'naturalisation' at the institutional levél in the public sphere 
(and within this, particularly in higher education and the health sector) of a system of assessment formulated 
by the European Foundation for Quality Management - the so-called EFQM model. The elements of 
the system have been worked out (including a variable system of data sheets and the methodology of 
processing and assessment, as well as the related computer processing); they are clearly arranged, and 
thus relatively quick and easy to teach or apply. 
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Erzsébet Noszkay 
ATTAINING KNOWLEDGE OR 
ACQUIRING INFORMATION 
- higher educational dilemmas in the information society 

The future-building potential of information-based societies can be measured not only in the number 
of its educated members, but alsó of those who are able to renew this potential through a lifelong 
process of learning. While the challenge of the information society is thus given, the question remains as 
to whether equally ready solutions are provided in the higher educational training of professionals in 
various fields. 

As far as the current situation is concerned, the answer is NO, they are not. 
Preparations for the construction of an information-based society raise several educational dilemmas. 

A portion of these dilemmas - from the point of view of education's role - can be described as of a 
generál nature (given that it still cannot yet be entirely known what exactly the full development of an 
information society entails); others, however, already strike very 'close to home.' 

The present study concerns itself with several of the more topicai of these dilemmas. Thus with the 
questions of: 

• Whether a responsibility exists within today's rapidly advancing higher education system to see 
that the social gaps among particular individuals do not widen; 

• In the context of the above, to what extent and by what means might it be expedient to allow room 
for internet distance learning within undergraduate education, OR whether the proper place for this is 
within post-graduate education; 

• Which means of disseminating knowledge should be fundamental in the higher educational system 
of an information-based society: explicit' knowledge based on experience OR 'implicit' knowledge based 
on aptitude; 

• Whether, and if so, in what way implicit knowledge can be increased with the support of information 
technology, and whether there are absolute' limits to this implicit knowledge; 

• Given that in traditional teaching the personality of the teacher is a factor, whether a virtual 
teacher' can have a personality that is as effective as that of a reál teacher; 

• Given that a school is a place for acquiring not only specialised skills, but alsó knowledge of a 
generál nature (i.e. an intellectual culture and values), whether internet-based education will be able to 
provide such knowledge and experience to the lonely 'surfer'... 
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György G. Márkus 
EUROPEAN IDENTITY UNDER 
THE DUAL PRESSURES 
OF GLOBALISATION AND 
TERRITORIAL AND CULTURAL 
CONFLICTS 
Global capitalism and the Information Society, with their opportunities and threats alike, directly 

challenge Europe to act. Our region, not merely in the geographical and geopolitical sense, but above all 
as a cultural space, can either become a 'semi-colony' or a pioneer in taming and shaping globalisation. 
In spite of the neglect of the originál goals - the 'finality' of post-World War II European integration - a 
precondition for a European response vis-á-vis globalisation should be the (re)affirmation of Europe's 
socio-cultural identity. 

Up to the last decade of the 20th century, we witnessed the presence of a (West) European model of 
society in the form of a triangle of economic efficiency, solidarity and liberal democracy. This Rhine 
capitalism' no longer functions properly. Its central protagonist - the nation-state - has lost its guiding 
capacity. As regards innovative technologies, Europe let the initiative slip. Under circumstances of practically 
unlimited flexibility, of the compression of time and space, of social polarisation, of desolidarisation, of 
a lingering crisis in representative democracy, neither technocratic rationality, nor pure economism, nor 
an obsession with particular identities can provide an answer. However, with the development of a 
European socio-cultural identity adjusted to the requirements of the New Millennium - reinvigorating 
civil society and mediating between rationality and particular identities - Europe can reassert itself and 
contribute to the taming of global capitalism. 
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Antal Tóth 
THE PUBLIC PERCEPTION 
OF HUNGARY'S EUROPEAN 
INTEGRATION ENDEAVOURS 
AND ITS COMPETITIVE 
POLITICO-ECONOMIC STATUS 
(1990-2000) 

The author seeks in the present study an answer to the question of what fundamental socio-political 
factors define the European consciousness' of the Hungárián public with regard to their assessment of 
the country's place among the economic and political competition. To this end, the author has applied 
the experiences gained in empirical sociological research over the last decade in attempting to construct 
a brief overview of the most important characteristics of class and phases of development that have led to 
the formation of the 'integrative attitűdé' of the domestic population today. The survey examines the 
contradictions in public opinion between national interests and integration, internál and external co-
operation, exploring the conflicts and tensions induced by these opposing concepts. 



Mária Bánfalvi - Éva Karcsics 
- Szakács Ferenc - István Nagy 
THE ÁVF PORTFOLIÓ METHOD 
The higher educational method applied in 1996 to teaching in classes of 'Economics in business 

management' at the Secondary College for Business (ÁVF) represents in technical terms a kind of'portfolió' 
in which the student may assemble in a coherent manner, in the course of five semesters, all the documents 
relating to the various branches of study that are held by the Faculty of Applied Behavioural Studies. 

The store of learning thus assembled relating to the five different subjects at hand takes the form of a 
kind of 'living textbook' written and compiled by the students themselves. A portfolió of this kind that 
follows the development of the students themselves has proven more effectual than all other methods of 
instruction: the continuous documentation and systematisation of study and related activities is a way of 
training the student in the disciplined and methodical handling and processing of data, with a resultant 
ease in management, cross-checking and revision of the rich body of information available. 

The contents of the portfolió include: lecture and study notes, compulsory assignments (e.g. the 
student's own timetable for progress, reports on field experience at relevant institutions and student 
consultative activity, etc), and essays on both recommended and independently chosen topics. Students 
are very strongly motivated to compile such a portfolió, as it may be regarded as the most important tool 
for development in their chosen future vocation. 






