
186

A válságkutatás 2008-2009 óta reneszánszát 
éli. Mind több kutatás foglalkozik napjainkban 
is azzal, hogy hogyan alakulhatott ki a gazda-
sági válság, miért nem működtek hatékonyan  
a „vészjelző” rendszerek, miért nem fordítottak 
kellő figyelmet az intő jelekre a gazdasági élet 
szereplői. Ezen válságelemzések egy része az 
egyes országok szemszögéből közelíti meg a kér-
dést és az adott gazdaságon belül lezajló folya-
matokat vizsgálja, míg a másik nagy csoportot 
a vállalati elemzések jelentik. Utóbbi munkák 
a cégek oldaláról mutatják be – elsősorban a 
2008-2009-es – válság negatív következményeit, 
a megváltozott versenykörnyezetet és az ilyen-
kor alkalmazandó stratégiára tesznek javaslatot 
és adnak ötleteket. Azonban kevés olyan munka 
született, amely széles körben, több oldalról 
megközelítve mutatná be a témát. Meglátásom 
szerint éppen ezért hiánypótló a válságkutatás 
szakirodalmában az oLivia WiLSoN-FLorES 
által szerkesztett kötet. A könyvben kiemelt 
figyelmet kapott a válság jólétre és biztonságra 
gyakorolt hatása, ami – annak lecsengését kö- 
vetően – egyre inkább háttérbe kerül.

A könyv összesen 8 fejezetből áll, amelyek-
ben helyet kaptak mind elméleti, mind esetta-
nulmányként egy-egy országot feldolgozó és 
bemutató, gyakorlati tanulmányok. Az első feje-
zetben egy nagyon érdekes kérdéskörrel fog-
lalkozik criSTiNa caLvo-PorraL. A válság 
marketingstratégiára gyakorolt hatását kutatja, 
amelynek keretében azt vizsgálja, hogy egyálta-
lán befolyásolta-e bármilyen mértékben a válság 
a cégek által alkalmazott marketing módsze-
reket, illetve eszközöket. A kutatás kiinduló 
pontját a fogyasztói magatartás válság során 
tapasztalt változása jelenti. A szerző azonosít-
ja azon tényezőket, amelyekre a fogyasztó egy 
gazdasági visszaesés során kiemelten érzékenyen 
reagál (pl. árak, kedvezmények, márkák). Annak 
függvényében, hogy a vállalatok milyen típusú 
fogyasztókat akarnak termékeikkel megnyerni, 
a tanulmány írója alternatív stratégiákat kínál 

számukra a fogyasztói érzékenységtől függően. 
A tanulmány fő kérdésére – miszerint a válság 
következtében változtatni kell-e a marketing 
stratégián –, a válasz egyértelmű igen.

A második fejezetben szintén a válság vál-
lalatokra gyakorolt hatását boncolgatja a kötet 
magyar szerzője, kiSS éva. A szerző a hazai 
iparban, illetve ebből kifolyólag a cégek szer-
kezetében és a gazdasági aktivitásában bekö-
vetkezett változások elemzésére helyezi a fő 
hangsúlyt, illetve vizsgálja a vállalatok által 
alkalmazott válságkezelési stratégiákat, vala-
mint ezek iparágra gyakorolt együttes hatá- 
sait. A tanulmány alapfeltevése, hogy a magyar 
gazdaságban, illetve azon belül az iparban nem 
egy klasszikus „V-betűs” visszaesés volt meg-
figyelhető, hanem az újkorban egyre gyakrab-
ban jelentkező W-alakú megtorpanást tapasz-
talhattak a cégek. A szerző bemutatja a magyar 
ipar rendszerváltozást követő átalakulását, az 
iparágak és iparági körzetek fejlődését és ezek 
főbb jellemzőit. Megállapítja, hogy azon cégek 
esetében, amelyek nagyobb mértékben vannak 
kitéve a világgazdasági változásoknak (közelebb 
állnak a globális gazdasághoz), szinte azonnal 
és jelentős mértékben éreztette negatív hatását 
a válság. Felhívja a figyelmet, hogy a magyar 
ipar diverzifikáltságát növelni, függőségét pedig 
csökkenteni kell annak érdekében, hogy a jövő-
ben hasonló válságokkal szemben ne legyen 
olyan érzékeny.

A harmadik fejezet átvezet minket a vál- 
ság társadalmi következményeinek elemzésébe.  
A kaTja raSic, maTjaZ muLEj és vESNa caN-
cEr szerzőtrió Szlovénia példáján keresztül mu-
tatja be a válság életminőségre gyakorolt hatá-
sait. Négy kérdéskört járnak körbe a szerzők:  
a technológiai kutatások, az innováció és a 
tudás gazdasági növekedésre gyakorolt hatásait,  
valamint magának a gazdasági növekedésnek és  
az életminőségnek a kapcsolatát elemzik. A szer- 
zők arra a következtetésre jutottak, hogy a tech-
nológiai kutatások, az innováció és a tudás jelen-
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tősen befolyásolja a gazdasági növekedést és  
a növekedés pozitívan hat az életminőségre.

A negyedik fejezetben mELiSSa moroNE, 
gabriELE giorgi és javiEr FiZ PérEZ a válság 
társadalmi következményeit, és azon belül is  
a munkaadók és a munkavállalók (szervezetek) 
válságokkal kapcsolatos attitűdjeit mutatják be. 
A gazdasági válságok kiváltotta stresszhelyzete-
ket, illetve az azokra adott válaszokat, reakciókat 
elemzik, illetve ezek kapcsolatát tárják fel. Az 
alkalmazottak oldaláról külön hangsúlyt helyez-
nek a félelemre, mint negatív érzelmi tényezőre, 
amely bizalomvesztést, frusztrációt, nyugta-
lanságot vált ki és növeli a mentális problémák 
kialakulásának lehetőségét („forró” reakció). 
Más oldalról megközelítve viszont javíthatja  
a munkaminőséget: a munkavállalók nem szeret-
nék elveszíteni munkahelyüket, ezért törekednek 
minél jobb minőségű, minél hatékonyabb mun-
kavégzésre, ami a munkaadók szempontjából 
kedvező változás („hideg” reakció). A 2008-as  
válságot vizsgálva megállapították, hogy a „for- 
ró” reakciók domináltak és egyértelműen romlott  
a munkavállalók egészségi állapota, ami egy-
értelműen a munkahelyi stressz növekedéséhez 
volt köthető.

Az ötödik fejezet is pszichológiai oldalról 
közelíti meg a válság negatív hatásait. marco 
iNNamoraTi, mauriZio PomPiLi, david LESTEr 
és bijou yaNg az öngyilkosságok és a gazdasági 
krízisek kapcsolatát elemzik azzal a feltételezés-
sel élve, hogy nincs egyértelműen kézzelfogha-
tó kapcsolat a gazdasági folyamatok változá-
sa és az öngyilkosságok számának alakulása 
között, holott több tanulmány utal mind a gaz-
dasági visszaesés, mind a gazdasági növekedés 
öngyilkosságokra gyakorolt következményeire. 
A szakirodalmi áttekintésben bemutatják, hogy 
a válságok eltérő hatást gyakorolnak az egyes 
korcsoportokra, nemekre, és a különböző foglal-
kozásokban dolgozókra. A szerzők megállapít-
ják, hogy kutatásuk szerint nincsen egyértelmű 
kapcsolat az öngyilkosságok számának alakulása 
és a gazdasági folyamatok között.

A maSEdo guTiérrEZ és morENo-küSTNEr 
szerzőpáros hasonló témát jár körbe Spanyol- 
ország példáján keresztül: a gazdasági válságok 
mentális egészségre gyakorolt hatásait vizsgál-
ják. A válság kirobbanása óta Spanyolország 
súlyos gazdasági és társadalmi problémákkal  
küzd. A munkanélküliség és a háztartások be- 
vételének csökkenése nagy nyomást gyakorol  
a lakosságra. Az Európai Unióban a szegénység 
vizsgálata nemcsak a létminimum, illetve sze-

génységi küszöb alatt élők arányára korlátozó-
dik, hanem a deprivációs kérdőív segítségével 
a nélkülözők arányát is meghatározzák. Ezeket 
alapul véve a szerzők megállapítják, hogy a 
depriváció által sújtott lakosság aránya meg-
emelkedett az országban és természetesen vele 
párhuzamosan a szegénységi ráta és a létmini-
mum alatt élők aránya is nőtt. A regenerálódás 
pedig jóformán jelentéktelen mértékű. Ennek 
következtében a társdalom mentális egészsé-
ge is folyamatosan romlik, megnövekszik az 
antidepresszánsokat szedők és drogfogyasztók 
száma. Mindeddig kevés olyan tanulmány szüle-
tett, amelyek a fenti folyamatok kezelésére vagy 
visszaszorítására tenne javaslatot. A szerzőpáros 
ennek érdekében fogalmaz meg konkrét és elő-
remutató javaslatokat.

A hetedik fejezetben oZNur oZdamar és 
ELEFThEriouS giovaNiS egyrészt elemzik az 
Ausztriai Egészségügyi Alapról szóló törvény 
következményeit, másrészt a 2008-as válság 
gazdaságára gyakorolt hatásait elemzik és ha- 
sonlítják össze a veszélyeztetett országok (Ma- 
gyarország, Olaszország, Franciaország, Spanyol- 
ország és Portugália) és a válság által kevésbé 
érintett államok (Lengyelország, Csehország) 
esetében. A vizsgálat középpontjába az egészség-
ügyet, az életkörülményeket és az életminőséget 
helyezték. A kutatás alapját azon európai kérdő-
íves felmérés képezte, amely az egészségi állapo-
tot, az öregedést és a nyugdíjhelyzetet vizsgálta  
az európai országokban 2004 és 2012 között. 
Differences-in-differences modellel elemzik a 
gazdasági válság mentális egészségre és élet-
körülményekre gyakorolt hatásait. Az osztrák 
Egészségügyi Alapról szóló törvény vizsgálata 
azt mutatta, hogy annak megszületése védelmet 
jelentett az életkörülmények és az életminőség 
fenntartásában és segítette a mentális egészség 
megőrzését. A többi országban ugyanis az élet-
minőség és az életkörülmények romlását tapasz-
talták, mivel a törvény hiányában csökkent a va- 
lószínűsége ezekben az országokban, hogy az  
iskolázott, jól képzett emberek jobb életkörülmé-
nyek között éljenek, egészségesebbek legyenek, és 
jobb életminőséget biztosíthassanak maguknak.

A nyolcadik, egyben utolsó fejezetben kilé-
pünk az európai keretek közül és betekintést 
nyerhetünk Madagaszkár gazdasági folyama-
taiba, illetve a válságok társadalomra gyakorolt 
hatásaiba. A szerző, michEL garENNE, hosszú 
idősoros vizsgálattal kereste a kapcsolatot a szo- 
ciális, a demográfiai, valamint egészségügyi 
helyzet és a politikai, gazdasági krízisek között.
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A könyv betekintést nyújt a mainstream szak-
irodalomban kevés helyet kapó régiók és gazda-
sági peremterületek világába. A kiadvány újfajta 
szemszögből közelíti meg a válság társadalmak-
ra gyakorolt hatásait és ezzel együtt új kutatási  
irányokat nyit meg. A tanulmánykötetet elsősor-

ban azoknak ajánlom, akik érdeklődnek a gaz- 
dasági válságok gazdaságra és társadalomra 
gyakorolt hatásai iránt és szeretnének mélyebb 
ismereteket szerezni annak földrajzi régiónként 
eltérő következményeiről.

NEdELka ErZSébET
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