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Jelen tanulmányom célja azt bemutatni, hogy Románia, annak ellené-
re, hogy más Közép-Kelet-Európai államokkal összehasonlítva késõn kez-
dett a decentralizációs folyamat beindításához, jelentõs lépéseket tett meg
ezen az úton. 

A központosított tervutasításos rendszer bukása után Közép-Kelet-Európa
államai a piaci mechanizmus felé irányultak. A piacgazdaság gyakorlatba ül-
tetése különbözõ forgatókönyvek szerint zajlott. Ugyanezzel a folyamattal pár-
huzamosan indult be a kormányzati szektor reformja, ugyanis szükségsze-
rûvé vált a túlzottan központosított állami szektor átalakítása is. Ezen a
területen a kitûzött cél az volt, hogy a központi kormányzat nagyobb felelõs-
séget és akcióteret biztosítson a helyi közösségeknek.

A fiskális föderalizmus elnevezés Oates szerint azért nem teljesen talá-
ló, mert azt sugallja, hogy ez a téma csupán pénzügyi jellegû, holott nem
csak a források megosztását tárgyalja, hanem a feladatok elosztását is a
különbözõ kormányzati szintek között.

A tanulmány elsõ fele nagyon röviden vázolja azokat az elveket, ame-
lyeket a fiskális föderalizmus kapcsán a közgazdasági szakirodalom meg-
fogalmazott. Ennek szellemében Oates decentralizációs elvérõl és Tiebout
mobilitási hipotézisérõl lesz szó. Ugyanakkor megismerhetjük a decent-
ralizáció elõnyeit, valamint azokat a tényezõket is, amelyeket fokozott fi-
gyelemmel kell kezelni veszélyforrásuk miatt. A második részben a for-
rásmegosztásról lesz szó.

A decentralizáció mellett felhozott legfontosabb érvek egyike a helyi köz-
jószágok létéhez kapcsolódik. Amennyiben egyes közjavakhoz csak egy bi-
zonyos terület lakosai férnek hozzá, és ezek a közjavak iránt a kereslet
különbözõ területeken eltérõ, az adott közjószág decentralizálása, azaz
helyi szinten való elõállítása növelheti az általános társadalmi jólétet. En-
nek magyarázata összefügg azzal az információs problémával, mellyel a
központi kormányzatnak kell szembenéznie központosított rendszer ese-
tén. Mivel ilyen esetben a központi kormányzat nem rendelkezik elegen-
dõ információval a különbözõ területeken élõ állampolgárok keresletét
illetõen, egy úgynevezett nemzeti átlagfogyasztást fog minden egyes terü-
let állampolgáraira „rákényszeríteni”. Ezzel szemben a decentralizált
rendszerben lehetõség nyílik magasabb fogyasztásra (magasabb adók el-
lenében) azokon a területeken, ahol erre igény van, illetve alacsonyabb
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A civil szféra életereje kétségtelenül a támoga-
tási rendszerek függvénye: el kell fogadnunk,
hogy a külsõ támogatások nélkül az erdélyi ma-
gyar civil társadalom olyan mértékû alakulása az
1990 utáni idõszakban, amelyhez eljutott, elkép-
zelhetetlen lett volna. A polgári társadalom ter-
mészetes rendje szerint mindez a társadalom
igazságosságának normális következménye, hi-
szen a civil szféra viszontszolgáltatásai a társadal-
mat hasonló arányban rekompenzálják. Az erdé-
lyi magyar közösség támogatás-viszontszolgáltatás
viszonyának torzulása azonban ott kezdõdik, hogy
a támogatást nem ugyanaz a társadalom termeli
ki önmagából, amelynek érdekében használja,
hanem rajta kívüli forráserõk jelentették és jelen-
tik még ma is nagyrészt – még akkor is, ha máig
valami változás alakult is az arányokban – mû-
ködésének és fennmaradásának anyagi hátterét.
A magyarországi (tehát a kívülrõl jövõ) támoga-
tások látszólagos természetessége az erdélyi ma-
gyar közösség felé a történelembõl fakadó hova-
tartozásának tudati tükre. A „látszólagosság”
fogalma mindjárt eltûnik, ha a XX. század törté-
nelmi folyamata mentén vizsgáljuk a közösség
sorsának alakulását, tekintettel arra, hogy ennek
a közösségnek semmi szerepe nem volt a sorsát
formáló történelmi döntésekben, melyek – közel
egy század alatt – jogi és anyagi megfosztottságá-
hoz vezettek. Nem véletlen tehát, hogy a magyar
alkotmány kötelezi a mindenkori kormányt a ha-
táron túli magyarsággal szembeni felelõsségvál-
lalásra. Ebbõl az objektív állapotból következõen
a határon túli magyarság évrõl évre részesül adott
összegû költségvetési támogatásból, viszont en-
nek a nagyságrendje már a költségvetést összeál-
lítók szubjektív hozzáállásából születik, és mond-
juk ki érthetõen, hogy mindig a politikai
többségiek akaratából. A társadalomnak nincs
olyan döntõbírója, amelyik azt a nagyságrendet,
ami máig kialakult, nagynak, kevésnek vagy jó-
nak találja, az azonban biztos, hogy a határon tú-

A fiskális tevékenység decentralizálásának következetes meg-
valósítása Romániában is egyik fontos feltétele a jóléti tár-
sadalom mielõbbi megvalósításának.
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szintû fogyasztásra, ahol erre nincs igény.
A fenti gondolatmenet alapján a decentralizáció döntési önrendelkezést biz-

tosít a helyi közösségek számára. Fontos kihangsúlyozni, hogy a szakirodalom
szerint ez a döntési függetlenség nem jár feltétlenül teljes pénzügyi független-
séggel is. Ennek kapcsán érdemes eloszlatni azt a tévhitet is, miszerint a helyi
közösségek, pontosabban a helyi önkormányzatok saját bevételei csak a szaba-
don felvállalható feladatok finanszírozására lennének használhatóak, míg a kö-
telezõ feladatokhoz központi támogatásnak kell léteznie. Úgy, ahogy az önkor-
mányzatok feladataikat a kormányzati szintek közötti elosztás során kapják, a
saját bevételekre is hasonló módon tesznek szert, azáltal, hogy a központi kor-
mányzat a javukra lemond bizonyos adónemekrõl vagy a beszedett adó egy ré-
szérõl. Tiebout szerint egy decentralizált rendszer megoldást jelenthet a közja-
vak egyik problémájára, a preferencia-nyilvánításra. A magánjavak iránt a vásárló
preferenciáit pénzáldozat révén fejezi ki. Közjavak esetén ez nem mûködhet.
Tiebout azonban rámutatott arra, hogy amennyiben egy decentralizált rendszer
mûködik, a helyi önkormányzatok különbözõ kombinációban állítanak elõ köz-
javakat és közszolgáltatásokat. Az állampolgároknak így lakhelyválasztásuk ré-
vén lehetõségük adódik úgy kinyilvánítani preferenciáikat, hogy olyan közössé-
get választanak, amely számára a legjobb kombinációt nyújtja a beszedett adó
és a nyújtott közjavak tekintetében. Így lesznek olyanok, akik nagyobb mennyi-
ségû közjószágot szeretnének fogyasztani (magasabb adózás mellett), de lesz-
nek olyanok is, akik megelégszenek kevesebb közszolgáltatással azért, hogy ke-
vesebb adót fizessenek.

A Tiebout-hipotézis annál inkább mûködhet, minél több kombináció létezik
a közszolgáltatási szint és adó között. Ugyanakkor ez a hipotézis feltételezi, hogy
az állampolgárok mobilisak. Mivel Románia állampolgárai kevésbé tekinthe-
tõek mobilisnak, a hipotézis alkalmazhatósága hazánkban jelentõsen csökken.

A decentralizáció elõnyei mellett léteznek olyan tényezõk is, melyek fo-
kozott figyelmet érdemelnek veszélyforrásuk miatt. Ezek közül az egyik a
negatív externáliák léte. Ahogyan egyes piaci szereplõk nincsenek tekin-
tettel a tevékenységükbõl származó külsõ hatásokra, ugyanúgy a helyi ön-
kormányzatok sem számolnak az általuk okozott extern hatásokkal. Emi-
att nehéz egy adott önkormányzat területére szeméttárolót telepíteni, vagy
ezért szükséges több önkormányzat összefogása különbözõ ökológiai prog-
ramok megvalósítása érdekében, mint például a folyótisztítás.

Mivel a helyi önkormányzatok abban érdekeltek, hogy területükön mi-
nél több gazdag állampolgár és minél kevesebb szegény lakjon, káros ver-
sengésbe kezdhetnek egymással. Ez megnyilvánulhat a bevételi oldalon
azáltal, hogy az önkormányzatok kisebb adókat állapítanak meg a szük-
ségesnél, és megnyilvánulhat a kiadási oldalon is azáltal, hogy az önkor-
mányzatok olyan programokat finanszíroznak, amelyek a gazdagok érde-
keit szolgálják – különbözõ szabadidõs programok (sportpályák építése,
kulturális programok elõtérbe helyezése) –, a szociális kiadások terhére.
Emiatt a szociális feladatok ellátását nem ajánlott decentralizálni. Létez-
nek ugyan erre ellenpéldák, de azok sikerét azzal magyarázzák, hogy a
központi kormányzat, mivel nem képes megoldani a szociális problémá-
kat, decentralizálással hoz létre olyan „mikrolaboratóriumokat”, ahol ki
lehet „kísérletezni” a megoldásokat.

K Ö Z G A Z D Á S Z  F Ó R U M2
li magyarság Trianon utáni veszteségeihez viszo-
nyítva egyenesen jelentéktelen. Az igazsághoz
tartozik ugyan, hogy a tizenhárom év folyamán
a nagyságrend tetemesen nõtt, azonban perió-
dusonként, a többségi döntés nyomán, elõfor-
dult az elõzõ év támogatási nagyságrendjének
változtatás nélküli megtartása, ami viszont a tá-
mogatások valós nagyságrendjének értékcsök-
kenését jelentette és jelentheti legalább két té-
nyezõ függvényében: elõször a GDP évi 3–4%-os
gazdasági növekedéséhez viszonyított veszteség,
másodszor az évi 4–6%-os inflációsráta miatt
kialakult veszteség miatt. Ennek következtében
tehát csak a támogatások kb. 7–10%-os növe-
kedése tarthatja meg felhasználhatósági érték-
ben az elõzõ évi nagyságrendet.

A támogatások területenkénti belsõ arányai
kialakulásának esetlegessége vagy a többé-ke-
vésbé tudatos formálása nyilvánvalóan az okta-
tási és mûvelõdési támogatások javára volt ked-
vezõ, mint az identitásvédelem megvalósításának
közvetlenebb területei, azonban ma, amikor in-
kább az otthonmaradás kulcsszava került a tör-
ténelemalakítást figyelõk zászlajára, akkor a gaz-
dasági és szociális felemelkedést elõsegítõ
támogatások nagyságrendjének az elõzõk szint-
jére való emelése válik szükségessé. Az erdélyi
magyar gazdasági és szociális civil szervezõdé-
seknek, az itt kifejtett érvelés szerint, nem jut
kellõ súly a támogatási rendszerekben, amely a
jelenlegi struktúrában nem lehet hatékony esz-
köze a gazdasági és szociális fejlõdésnek, már-
pedig az otthonmaradásnak az alaptényezõje a
gazdaság, a gazdasági elmaradottságból való ki-
lábalás és a szociális elégedettség kialakítása.

Nem ismerjük pontosan, hogy kinek van rá-
látása ezekre az arányokra, nem tudjuk, hogyan
alakulnak az arányokat kialakító döntések, vagy
kinek van rálátása egyáltalán az arányokra ab-
ban a bábeli zûrzavarban, amit egyfelõl a támo-
gatott területek programjainak sokfélesége okoz
(diákprogramok, ösztöndíjak, ingatlanvásárlás,
infrastruktúra, mûködtetés, építkezések, reno-
válások, rendezvények, kutatás, ingázás, kollé-
giumok fenntartása, szobrok, mûemlékek, hi-



Decentralizált rendszerekben létrejöhetnek úgynevezett nettó fiskális
hasznok is. Ez azt jelenti, hogy ugyanakkora adó fejében egy önkormány-
zat több közszolgáltatást képes nyújtani, mint egy másik. Ez a hatás arra
ösztönzi az erõforrásokat, hogy olyan helyre vándoroljanak, ahol léteznek
ilyen hasznok. Ezek abban az esetben károsak, ha forrásuk olyan többlet-
bevételnek tulajdonítható, amely abból származik, hogy az önkormány-
zat bizonyos rendkívüli erõforrásokkal rendelkezik. Káros hatásuk az erõ-
forrás-áramlás következtében jelentkezõ hatékonyságromlás. A nettó
fiskális haszon abban az esetben nem káros, ha annak oka az önkormány-
zat hatékony gazdálkodásából fakad.

Decentralizált rendszerben elvileg magasabb szinten lehetne megvaló-
sítani a választott (önkormányzati) képviselõk elszámoltathatóságát, mert
az állampolgároknak jobb rálátásuk van a helyi eseményekre. Ezt viszont
torzítja az a tény, hogy a helyi önkormányzatok bevételeinek jelentõs ré-
sze a központi költségvetésbõl származik, aminek mûködésére az állam-
polgároknak kevesebb rálátásuk van. A politikai lobbik tehát különbözõ
fiskális illúziókat hozhatnak létre.

Romániában a decentralizációs folyamat 1998 után gyorsult fel. Abban
az évben fogadták el az 1998/189-es helyi közpénzügyek törvényét, az
1998/62-es helyi adókra és illetékekre vonatkozó sürgõsségi kormányren-
deletet, az 1998/213-as közvagyon jogállásáról szóló törvényt, amelynek
több cikkelye is érintette a helyi önkormányzatokat, majd késõbb a
2001/215-ös helyi közigazgatási törvényt. A különbözõ feladatok leosztá-
sa az éves költségvetéseken keresztül történt. Emellett meg kell említeni
a 2002/71-es kormányrendeletet, amely a helyi önkormányzatok külön-
féle általános feladatait szabályozza. A feladatleosztás jelenlegi állapotát a
következõ táblázat rögzíti.

A fenti táblázat alapján megállapíthatjuk, hogy Romániában a
decentralizált feladatok megfelelnek a szakirodalom által javasolt
feltételeknek, azaz a szociális kiadások kivételével helyi közjószágoknak és
helyi közszolgáltatásoknak tekinthetõek. Amint már szó volt arról, a szociális
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telnyújtás, kamatátvállalás, szociális intézmé-
nyek fenntartása-mûködtetése, természetvé-
delem stb.), másfelõl a támogató intézmények
nehezen átlátható széles köre (minisztériu-
mok: oktatási, mûvelõdési, népjóléti, stb.; in-
tézmények: HTMH, Miniszterelnöki Hivatal,
MTA, stb.; közalapítványok: Illyés, Apáczai, Új-
kézfogás, Mocsáry, Arany János, stb.; más ala-
pítványok, szervezetek). Az aránytalanságok ki-
alakulásának potenciális tényezõiként
beszámítható még az egyre szaporodó hazai tá-
mogatások sokfélesége (állami költségvetés,
bankok, vállalkozások, mecénások stb.) és az
Európai Uniós támogatások. 

Nyilvánvaló, hogy pontos arányok kialakítá-
sa ilyen diverzifikált közegben nem lehetséges,
azonban a közösség életét alakító fõbb terüle-
tek támogatási arányainak jobb alakulását
szakmai (nem politikusi) elemzés megfelelõ
irányba terelheti.

Természetesen nagyra becsült programnak
(még fizikai nagyságrendben is nagynak) te-
kinthetõ a kedvezménytörvény által nyújtott ta-
nulói ösztöndíj vagy a nemrég megígért tanári
bérkiegészítõ támogatás, azonban jó lenne
már elemezni, hogy a fogyasztásra rendeltetett
támogatások és a befektetett intézményesítést
elõsegítõ támogatások közötti arány megfelel-
e a közösség érdekeinek, és mi kellene legyen
a kettõ közötti megfelelõ arány ahhoz, hogy a
támogatások a fejlõdés irányát vetíthessék a
határon túli országok magyar lakossága elé. 

A sokféle támogatási rendszer közti egyez-
tethetõség lehetõségének hiánya és a támoga-
tások három vertikális szintje (döntéshozás a
nagyságrendrõl, támogatások elosztása és a le-
bonyolítás) közötti konzultáció hiánya meg-
hiúsítja a szükséges arányok kialakítását. Te-
hát a támogatási rendszerek egyeztetésére és a
három szint közötti kölcsönös konzultációra
lenne szükség ahhoz, hogy a területek közötti
arányok jobban igazodhassanak az igényekhez.
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kiadások decentralizálásáról ellentétes tapasztalatok vannak.
Jelen tanulmánynak nem célja részletesen foglalkozni ezekkel,
azonban érdemes megemlíteni, hogy a hazánkban mûködõ
vegyes rendszer kihasználja a helyi önkormányzatok által
nyújtott információs elõnyt. (A központi forrásokat sok esetben
a helyi kormányzatok osztják szét, mivel jobban ismerik a helyi
szükségleteket.)

A forrásmegosztás elemzését talán szerencsés a Musgrave
által megfogalmazott decentralizált adó meghatározásával
kezdeni. Ezek a szabályok a következõk: a középsõ és
különösen az alsószintû kormányzatoknak kellene adóztatnia
azokat az adóalapokat, amelyek kevésbé mobilisak; a
redisztribúció érdekében alkalmazott progresszív típusú
adókat alapvetõen a központi kormányzat kellene kezelje; a
helyi önkormányzatok olyan adóalapokat kellene adóz-
tassanak, amelyek kevésbé érzékenyek a gazdasági ciklusokra;
azokat az adóalapokat, amelyek elég nagy mértékben
egyenlõtlenül oszlanak meg az alsóbb kormányzati szintek
között, központilag kellene adóztatni; minél szélesebb körben
kellene alkalmazni a használói díjakat. Ha a fenti elveket
minden feltétel nélkül alkalmazná a központi kormányzat,
akkor az önkormányzatok saját bevételei messze
elmaradnának a szükségestõl. Ezért Musgrave ezt kiegészíti egy
másik elvvel is: azokat az adóbázisokat, amelyeket a fentiek

értelmében a helyi kormányzat hatékonyan és méltányosan
tud alkalmazni, nem szabad a központi kormányzat kezébe
adni, ezzel is növelve a helyi bevételi kapacitást. Ennek a
pótlólagos elvnek az alkalmazása mellett is a helyi
önkormányzatok bevételei elmaradnak attól a szinttõl, amelyet
feladatainak ellátása megkövetel.

Romániában a helyi önkormányzatok saját bevételeit a
következõ adónemek teszik ki: épület- és telekadó,
jármûilleték, különbözõ jóváhagyások, reklámok és elõadások

után fizetett illetékek és a szállodai illeték. A nettó fiskális
hasznok létrejötte korlátozott, mert az adókulcsok
megállapítása olykor központilag történik, más esetekben
pedig csupán 50%-kal térhetnek el az elõzõ év szintjétõl. Mivel
a saját bevételek 20–30%-ot tesznek ki a helyi
költségvetésekben, az ötvenszázalékos adóváltoztatás nem
nyom sokat a latban. A saját bevételek alakulását az 1995. és
2002. évek között az egyes számú ábra mutatja. Ugyanezen az
ábrán láthatjuk, hogy az 1999-ben bevezetett fizetésadó-
megosztás (2000-tõl személyi jövedelemadó, SZJA) jelentõs
súlyt képvisel a helyi önkormányzatok bevételei között.

Az ábrán jól látható az 1998-as decentralizációt gyorsító
intézkedések hatása. A 2001-es és 2002-es visszaesés annak
tulajdonítható, hogy ezekben az években az önkormányzatok
újabb feladatokat vettek át a központi szinttõl, de a hozzájuk
kapcsolódó források kormányközi transzferek révén jöttek létre.

Romániában a központi kormányzattól kapott források
jelentõs részét a személyi jövedelemadóból és a hozzáadott
értékadóból elkülönített vagy visszaosztott összegek képezik.
Csupán 1999-tõl (az 1998/189-es törvény nyomán) létezik
elõre meghatározott, a személyi jövedelembõl elkülönített
részarány, amelyet automatikusan a helyi önkormányzatoknak
utalnak. Az elkülönített részarányok (kvóták) mértékének
alakulását a következõ táblázat mutatja be.

Törvény szerint a megyék által kapott összegek egy részét a
horizontális egyenlõtlenségek csökkentésére kell költeni. Mivel
ennek mértéke 1999-ben nem volt meghatározva, a megyei
tanácsok hajlamosak voltak arra, hogy ezeknek az összegeknek
nagy részét saját céljaik megvalósítására költsék. 2000-tõl
kezdõdõen az éves költségvetések elõírják, hogy a SZJA-ból
elkülönített kvóták mekkora részét kell a megyei tanácsoknak
továbbosztaniuk egyenlõtlenségek kiegyenlítése céljából.

Emellett évrõl évre a fennmaradó SZJA-ból (2002-ben
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37,5%) az éves költségvetés változó mértékben különít el a
helyi költségvetések számára összegeket különbözõ célokra
(2002-ben 33,4%-ot).

Emellett, az állami költségvetésen keresztül, a központi
kormányzat a beszedett hozzáadott értékadóból (HÉA) is
elkülönít összegeket különbözõ célra. Ennek mértéke 2002-
ben a beszedett HÉA egyharmada, azaz 918,2 millió dollár volt,
amit megyei és helyi elemi és általános oktatásra, bölcsõdékre,
gyerekvédelemre, mozgássérültek segélyezésére és
mezõgazdasági tanácsadó irodák mûködésére fordítottak.

A korábban már említett kiegyenlítésre szánt összegek
szétosztását 1999-tõl az éves költségvetések szabályozzák. Az
elosztási kritériumok évrõl évre változtak. Ezen a területen
fokozatosan fejkvóta típusú kritériumok helyett a fiskális
kapacitás kritériuma került elõtérbe. 2002-ben már csak ezt
a szempontot kellett figyelembe venni az elosztások során. Ez
azért elõrelépés, mert a fejkvóta típusú kritérium nem
alkalmas kiegyenlítésekre, mivel ha egy önkormányzat
potenciálja miatt vonzó, akkor egyre többen költöznek
területére, elõsegítve, hogy több költségvetési forráshoz jusson,

míg a kevésbé vonzó települések leszakadnak. A fiskális
kapacitás az egy fõre esõ saját bevétel és SZJA kvóta összegét
veszi alapul. Ennek csupán az a hátránya, hogy nem ösztönzi
a kis településeket saját bevételeik növelésére, hisz minél
kisebbek ezek a bevételek, annál többet lehet igényelni a
kiegyenlítésre szánt összegekbõl. Ezt felerõsíti az a gyakorlat
is, miszerint megyei szinten a fiskális kapacitás szerinti
meghatározott összegek elosztása csupán a politikai lobbik
kiindulópontjait képezi, annak ellenére, hogy a
Pénzügyminisztérium a megyékre való leosztásnál figyelembe
veszi a fiskális kapacitás képletet. Annak érdekében, hogy ez a
gyakorlat visszaszoruljon, szigorúbban kellene ellenõrizni a
törvény betartását.

A helyi önkormányzatok tervezõképességének növelése
érdekében emelni kellene a különbözõ adónemekbõl
elkülönített kvóták mértékét. 2002-ben több mint másfélszer
annyi összeget osztottak szét kormányközi transzferek révén,
mint elkülönített kvótákon keresztül. Elengedhetetlen, hogy a
kormány összehangolja a saját adópolitikáját a helyi
költségvetések esetén alkalmazott politikával. A kormány
adóstratégiája többnyire a fogyasztási adókra alapoz, míg
jelenleg a helyi önkormányzatoknak elkülönített kvóták a
jövedelemadókból származik. Ezt az ellentmondást kell a
jövõben megszüntetni. Mivel mindenféle átalakítás
bizonytalanságot kelt az érintettek körében, szükséges lenne
egy olyan reális decentralizációs stratégia kidolgozására, amely
stabilizálhatná ezen a téren a várakozásokat. Választási év
küszöbén azonban nem szerencsés egy ilyen dokumentum
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kidolgozása, mert ha egy új politikai irányvonal kerül
hatalomra, akkor kérdéses lesz a stratégia kivitelezése, így az
nem töltheti be stabilizáló szerepét. Ennek kidolgozására
sokkal alkalmasabb a választások utáni idõszak. A bemutatott

folyamatok alapján megállapíthatjuk, hogy Románia megtett
néhány lépést a decentralizáció irányába. Ugyanakkor az is
kiderült, hogy ez a folyamat még nem tekinthetõ lezártnak.
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JUHÁSZ JÁCINT

1. Bevezetõ1. Bevezetõ
Az információ befolyásolja az árakat. Ez a megállapítás köny-

nyen megvizsgálható, ha csak egyszerûen figyelemmel kísér-
jük a napi árfolyam-alakulásokat, a reakciókat a hírek bejelen-
tésére. Amikor a vállalatok jó híreket közölnek, az árak emel-
kednek, ellenkezõ esetben pedig csökkennek. Ebbõl követke-
zõen, ha egy befektetõnek lehetõsége van hamarabb informá-
cióhoz jutni a piac többi szereplõjével szemben, részvényeket
vásárolhat vagy adhat el attól függõen, hogy jó vagy rossz hír
birtokába jutott, ezáltal jelentõs nyereségre tehet szert.

Azokat az információkat, amelyek még nem kerültek a pi-
acra, bennfentesnek tekintik, és az ezek alapján való keres-
kedés törvénybe ütközik. Az információk alapján történõ ke-
reskedelemnek három módja van. Elsõ esetben a befektetõ
elemezheti a piacon levõ „szóbeszédeket”, megvizsgálhatja
ezek forrását, hihetõségét, és ennek alapján kereskedhet. Egy
másik alternatíva, hogy megvárja, amíg a hírek elérik a pia-
cot, és ha a piaci reakció rossz, elkezdhet kereskedni. A har-
madik út, hogy bennfentes információk alapján kereskedik,
és azt reméli, hogy nem lépi át azt a meglehetõsen homályos
vonalat, ami a törvényest a törvénytelentõl elválasztja.

Elemzésemben erre a harmadik módszerre koncentrálok,
vagyis megpróbálom azonosítani a bennfentes kereskede-
lemre utaló jeleket a bukaresti értéktõzsdén jegyzett nagyobb
vállalatok részvényeinél. A tanulmány elsõ része a bennfen-
tes kereskedelem általános leírását tartalmazza, röviden be-
mutatva a nemzetközi törvénykezés alakulását, kitérve egy
pár fontosabb kutatás eredményeire. A második részben be-
mutatom az illegális bennfentes kereskedelem mérésére
használt elemzési metodológiát, valamint ennek alkalmazá-
sát a román értéktõzsde elsõ kategóriájú részvényeire. A kö-
vetkeztetéseket a harmadik részben vontam le.

2. A bennfentes kereskedelem jellemzõi2. A bennfentes kereskedelem jellemzõi
Bennfentes kereskedelemnek számít azzal az értékpapír-

ral vagy tõzsdei termékkel folytatott kereskedelem, amely-

re a bennfentes információ vonatkozik, akár a bennfentes
személy, akár annak megbízottja követi el. A bennfentes
kereskedelemmel azonos megítélés alá esik a bennfentes
információ továbbadása olyan személynek, akirõl feltéte-
lezhetõ, hogy azt kereskedelemben felhasználja. Különbsé-
get kell tenni a bennfentesek által végzett értékpapír legá-
lis vásárlása és eladása, illetve az illegális bennfentes ke-
reskedelem között. Elsõ esetben egyszerûen arról van szó,
hogy egy vállalat vezetõ pozíciójában levõ vagy 5% (10%)
fölötti részesedéssel rendelkezõ személy az illetõ vállalat
részvényeivel kereskedik, ezt azonban köteles bejelenteni
az Értékpapír-felügyeleti Bizottságnak. A második esetben
viszont a kereskedés olyan információk alapján következik
be, amelyek még nem nyilvánosak. Az információ nyilvá-
nossá válása után a részvényárfolyamok megváltoznak, és
ebbõl nyeresége származik, illetve a cserepartnerének
vesztesége keletkezik. Amennyiben a cserepartner számára
ismert lett volna az információ, nem következett volna be
az ügylet megkötése az eredeti árfolyamon. 

Nem tekintik bennfentesnek az olyan információt, amely-
hez elemzések útján jutottak. A befektetési alapok elemzõi
állandóan figyelemmel kísérik a tõzsdei vállalatok nagy ré-
szét, és rendszeresen újraértékelik tõzsdei pozíciójukat. Azok
az információk, amelyekhez így jutnak, a kisbefektetõk szá-
mára nem hozzáférhetõek, de mégsem bennfentesek, mivel
(elméletileg) bárki elvégezheti az elemzéseket. A tõzsdén
jegyzett vállalatokat sok elemzõ figyeli, eltérõ módszerekkel
bizonyos kereskedési döntésekhez jutnak, ezek hozzájárul-
nak az ügyletek kialakulásához, valamint szabályozóként az
árakat a gazdasági valósághoz közel tartják. 

Világszinten a bennfentes kereskedelem törvényi szabá-
lyozása jelentõsen megszigorodott az elmúlt évtized alatt. A
szabályozások terén is elsõ helyet foglalnak el az Amerikai
Egyesült Államok rendelkezései, ahol már 1934-tól érvény-
ben vannak az erre vonatkozó törvények. Napjainkra a ma-
ximálisan kiróható büntetés nagysága eléri az egymillió dol-
lárt, illetve a maximálisan kiszabható börtönbüntetés a 10
évet. Ezzel szemben a többi országban jelentõsen eltér a
joggyakorlat ezen a téren. Angliában a bennfentes kereske-
delem 1981-tõl, míg Németországban 1994-tõl büntetett te-
vékenység, és jelentõsen alacsonyabb büntetéseket szabhat-

Illegális bennfentes kereskedelem a román értéktõzsdén

Az értékbörzén folyó illegális intim kereskedelem mielõb-
bi jogi szabályozása elengedhetetlen szükségesség
Romániában is.



nak a bíróságok törvényszegés esetén. Így Angliában a leg-
nagyobb kirótt bírság 25 000 angol font volt, illetve a legna-
gyobb büntetés 120 óra közszolgálat elvégzése, Japánban
pedig a legmagasabb kiszabható büntetés az illegálisan
szerzett nyereség visszaszolgáltatása. Ezen kívül jelentõsen
kevesebb ítélet is születik bennfentes kereskedelemben,
mint az Egyesült Államokban, ahol csak 1989-ben 42 eset-
ben folytattak eljárást. Ezzel szemben Angliában
1988–1990 között 14 esetben, míg Japánban az elmúlt 40
évben egyetlen egy esetben folytattak eljárást. 

A bennfentes információkkal való kereskedés megítélése
kulturális különbségeket is mutat. Az Egyesült Államokban
bûnözõknek, míg Japánban ügyes befektetõknek tekintik azo-
kat, akik bennfentes kereskedelmet folytatnak. Franciaország-
ban, Spanyolországban a bennfentes kereskedelemnek több-
nyire politikai vonatkozásai vannak. Bhattacharya és Daouk
(2000) 103 ország törvénykezését vizsgálja, és csak 16 eset-
ben hiányzik a bennfentes kereskedelem szabályozása. Ellen-
ben a vizsgált országok közül csak 35-ben született ítélet, ezek
közül 26 országban csak 1990 után.

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a bennfentes kereskedel-
met jelenleg a világ nagy részén büntetlenül lehet folytatni, de
a jövõben változások várhatóak. Románia azon országok közé
tartozik, ahol már létezik erre törvény, viszont még nem volt
egyetlen eljárás sem, bár a tavalyi év végén a Román Fejlesz-
tési Bank részvényfelaprózásánál már sokan követelték az
eset kivizsgálását, de a botrány pár napon belül elcsitult, s el-
járást nem indítottak. A törvény szerint kiróható legmagasabb
bírság 10 millió lej, valamint az illegális nyereség visszaszol-
gáltatása, ami messze elmarad az amerikai 1 millió dollártól.

Önmagában a törvények nem képesek útját állni semmi-
lyen bûntettnek. Sok tanulmányt készítettek arra vonatkozó-
an, hogy mennyire hatékonyak a bennfentes kereskedelmet
szabályozó intézkedések. Egyértelmûen arra lehet következ-
tetni, hogy a törvény elfogadása semmilyen hatással nincs a
bennfentes kereskedelemre. Bris (2001) tanulmányában ar-
ra a következtetésre jut, hogy a bennfentes kereskedelem
csökkenése csak akkor következik be, ha megszületnek az el-
sõ eljárások és ítéletek. Ezután a bennfentes által kereskedett
részvények mennyisége csökken, ellenben nõ az általuk elért
hozam nagysága. Nyilvánvaló, hogy a büntetés magasabb va-
lószínûsége egyeseket visszatart a lehetõségek kihasználásá-
tól, ezáltal az a pár bennfentes, aki megszegi a törvényt, ma-
gasabb nyereségben reménykedhet. 

Sok gazdasági bûntett sajátossága, hogy ezekkel nem vala-
mely természeti, morális értékek ellen vétenek, hanem azért
rosszak, mivel az állami hatóság annak titulálja õket. Ezeket
szabályozzák az úgynevezett malum prohibitum (rossz, mert

tiltott) törvények. Az elsõ példa, amit a www.law.com címû
honlap ilyen törvényként megjelöl, az a bennfentes kereske-
delemre vonatkozik. Ebbõl kifolyólag a törvény betartása csak
annak köszönhetõ, hogy a létezik a büntetés, a bírság, a jó
hírnév elveszítésének lehetõsége, ezzel szemben pedig a
(meglehetõsen magas és biztos) nyereség áll. Becker (1968)
a bûntényeket gazdasági szempontból közelítette meg, és ar-
ra a következtetésre jutott, hogy a bûntények optimális szint-
je az illegális tevékenység határköltsége (büntetés), és annak
határhasznától függ. A legszigorúbban szabályozott országban
(Egyesült Államok) a médián bennfentes kereskedelembõl
származó profit nagysága 24 673 dollár, míg a médián bün-
tetés 21 000 dollár volt 1979–1989 között.

Mindezek kétségbe vonják sok gazdasági bûntett, köztük a
bennfentes kereskedelem szabályozásának hatékonyságát,
értelmét. Egyes szerzõk a legalitás és illegalitás megítélésé-
nek eldöntéséhez a kereslet rugalmasságát tartják meghatá-
rozó szempontnak. Szerintük azok a tevékenységek, amelyek
iránt a kereslet rugalmatlan, törvényesek kell legyenek, el-
lenkezõ esetben a szabályozás következtében az árak növe-
kednek, a kereslet nem változik, és ezáltal az elért profit is
nagyobb lesz. Ha a kereslet rugalmas, akkor a szabályozás
hatékony lehet, mivel az árak növekedése a kereslet nagy-
mértékû csökkenését eredményezi, így a profit csökkenni
fog. Rugalmas keresletû, ugyanakkor szigorúan szabályozott
tevékenység például a fegyverkereskedelem, tehát a törvé-
nyek hatékonyak lehetnek. Ezzel szemben az alkohol, drog,
illetve a bennfentes információ rugalmatlan keresletû. Haté-
kony szabályozás csak akkor érhetõ el ezen a téren, ha legá-
lissá teszik a forgalmazásukat.

Más szakemberek szerint a bennfentes kereskedelem
nem olyan káros a piacra, mint azt sokan vallják, ezért nem
is lenne szükséges törvényeken keresztül szabályozni.
Boudreaux (2002) szerint a bennfentes kereskedelem leg-
alább 3 ok miatt kedvezõen hat a piacra. Elõször is segíti az
információk gyors és hatékony beépülését az árakba.
Amennyiben megengedett a bennfentes kereskedelem,
azok, akik olyan információval rendelkeznek, melyek befo-
lyásolják a részvény árfolyamát, adásvételi megbízásaikkal
gyorsan hozzáigazítják az árakat a valós szinthez, elkerülhe-
tõvé válhatnának például az Enronhoz hasonló hirtelen ösz-
szeomlások. Másodszor a törvények meggátolhatják a
bennfentesek részvényekkel való kereskedését, de nem tud-
ják meggátolni a kereskedéstõl való tartózkodást. Ha egy
bennfentes részvényt szeretne eladni, de olyan információ-
hoz jut, ami nyilvánosságra hozatala után szerinte az árfo-
lyam emelkedését eredményezi, elhalaszthatja az eladást,
ezáltal meg nem érdemelt nyereséghez jut. Ezt a tevékeny-
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ségtõl való tartózkodást semmilyen eszközzel nem lehet
azonosítani, így büntetlenül végezhetõ. Harmadszor egy pi-
acgazdaságban, ha valóban szükség lenne a bennfentes ke-
reskedelem szabályozására, akkor maguk a vállalatok len-
nének leginkább érdekeltek abban, hogy eltávolítsák az al-
kalmazottak közül azokat, akik erre vetemednek, mivel így
tudnák leginkább megvédeni a többi részvényes vagyonát.
Mindazonáltal nehezen elképzelhetõ, hogy ilyen intézkedé-
seket hoznának a vállalatok, vagyis nem tekintik olyan sú-
lyos tevékenységnek a bennfentesek kereskedését.

3. A bennfentes kereskedelem mérése3. A bennfentes kereskedelem mérése
3.1. Adatok3.1. Adatok
A bennfentes kereskedelmet a Bukaresti Értéktõzsdén jegy-

zett vállalatok egy csoportjára határoztam meg. A vizsgált pe-
riódus 2000 januárjától 2003 augusztusáig terjed. Erre az in-
tervallumra napi középárfolyamokat és kereskedési mennyi-
séget vizsgáltam. A Bukaresti Értéktõzsdén jelenleg 120 válla-
lat részvényeit jegyzik, 4 nagy kategóriába sorolva a vállalatok
nagyságának és a részvények likviditásának függvényében. Az
elemzéshez az elsõ kategóriába esõ részvényeket, valamint az

5 pénzügyi befektetési társaság értékpapírját választottam,
mivel a többi kategóriában szereplõ részvények likviditása
olyan alacsony, hogy bármilyen csekély mértékû tranzakció
jelentõs árfolyamváltozásokat eredményez, jelentõsen torzít-
va mindenféle elemzést. Az elsõ kategóriájú 15 részvény kö-
zül hasonló okok miatt az elemzésbõl kizártam 3 vállalatot,
így összesen 17 részvény képezte a vizsgálat tárgyát. Az elem-
zett vállalatok az 1. táblázatban találhatóak:

A bennfentes információk alapján való kereskedés akkor
következik be, amikor a vállalat fontos elõre nem látható in-
formációkat tesz nyilvánossá. A nyilvánossá válás elõtti foko-
zott kereskedelem bennfentes tevékenységre utal. Alapvetõen
két bejelentés hatását vizsgáltam a kiválasztott részvényekre:
az osztalékfizetését és osztalékrészvények kibocsátását. Fejlett
országokban a bennfentes kereskedelem leginkább a felvá-
sárlásokkal és fúziókkal kapcsolható össze, de jelenleg a ro-
mán részvénypiacon még nem lehetünk tanúi ilyesminek. 

Az osztalék bejelentésének és az osztalékrészvények kibo-
csátásának dátumát a pénzügyi napi sajtóban megjelent hí-
rekre alapozva határoztam meg, illetve egyes esetekben a Bu-
karesti Értéktõzsde információi alapján.
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JelJel  VállalatVállalat  Tevékenységi területTevékenységi terület  
Piaci értékPiaci érték  

–– millió dollár  millió dollár ––  

ALR ALRO RT. Színesfém, alumínium 170 

ARC ACTIC RT. Háztartási gépek, felszerelések 18 

ATB ANTIBIOTICE Gyógyszeripar 22 

AZO  Vegyipar 23 

BRD 
 

 
Bank 739 

OLT OLTCHIM Vegyipar 10 

RBR RULMENTUL Gépipar 3 

SIF1  Befektetési alap 54 

SIF2 SIF MOLDOVA Befektetési alap 38 

SIF3 SIF TRANSILVANIA Befektetési alap 53 

SIF4 SIF MUNTENIA  Befektetési alap 68 

SIF5 SIF OLTENIA Befektetési alap 41 

SNP SNP PETROM Energia 1600 

TBM TURBOMECANICA Gépipar 1 

TER TERAPIA Gyógyszeripar 38 

TLV BANCA TRANSILVANIA Bank 106 

 

1. táblázat1. táblázatElemzett vállalatokElemzett vállalatok

AZOMUREª

BANCA ROMÂNÃ DE 
DEZVOLTARE

SIF BANAT CRIªANA



3.2. Abnormális hozam mérése3.2. Abnormális hozam mérése
A bennfentes kereskedelem mérésére leginkább használt

módszer az események hatásvizsgálata (event study). A ha-
tásvizsgálat által a befektetõk reakcióit mérjük a jó vagy rossz
hírekre (amelyeket eseményeknek nevezünk). A metodoló-
gia azon a feltételezésen alapul, hogy a tõkepiacok eléggé ha-
tékonyak ahhoz, hogy helyesen ítéljék meg a hírek hatását a
vállalat jövõbeli jövedelmeire. A következõ lépéseket tételezi
fel:

1. a vizsgált esemény és az eseményablak azonosítása;
2. a „normális” hozamok becslése az esemény bekövetke-

zése elõtti periódusban;
3. az abnormális hozamok becslése az eseményablak alap-

ján, ahol az abnormális hozam a realizált és a becsült hoza-
mok közötti különbség.

Az abnormális hozamokat a leggyakrabban a piaci index-
modell vagy a CAPM alapján határozzák meg. Az indexmodell
lineáris kapcsolatot feltételez a részvény és a piaci portfolió
megtérülései között:

(1)

ahol i a részvény, m a piaci portfolió, R a megfigyelt hozam,
a becslési hiba, amit normális eloszlású változónak tekintünk
(zérus várható értékû). Az 1-es egyenlet alapján becsült
változók az esemény bejelentése elõtti 100. naptól a bejelen-
tés elõtti 25. napig tartó periódusból származnak. Az ese-
ményablak az esemény elõtti 25. naptól a bejelentés utáni
10. napig tart. Az            változók, valamint a részvény és a
piaci portfolió megfigyelt hozamai alapján kiszámítható az
abnormális hozam (AR):

(2)

A null-hipotézis szerint az AR egy normális eloszlású sta-
tisztikai változó, amelynek várható értéke zérus. 

A vizsgált esemény kiterjedését, nagyságát az abnormális
hozamok összegzésével mérhetjük, ezt kumulált abnormális

mtiiitit RRAR βα −−=

itmtiiit RR εβα ++=
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JelJel  AlfaAlfa  Alfa St ErrAlfa St Err  BetaBeta  Beta St ErrBeta St Err  JelJel  AlfaAlfa  Alfa St ErrAlfa St Err  BetaBeta  Beta St ErrBeta St Err  
0,63% 0,47% 1,157 0,304 1,06% 1,59% 0,832 1,001 
0,23% 0,33% 0,298 0,377 0,51% 0,32% 0,794 0,251 

-0,06% 0,30% 1,362 0,217 0,22% 0,25% -0,105 0,284 
0,30% 0,51% 0,323 0,260 

SIF3SIF3  

-0,32% 0,32% 1,139 0,236 
0,00% 0,20% 0,214 0,180 0,78% 1,38% 0,715 0,921 

ALRALR  

-0,18% 0,32% 0,553 0,203 0,17% 0,46% 1,066 0,361 
0,80% 0,65% 0,719 0,405 0,43% 0,28% 0,302 0,324 
0,44% 0,23% 0,335 0,256 

SIF4SIF4  

-0,40% 0,33% 0,706 0,305 ATBATB  

-0,22% 0,38% 0,671 0,249 1,17% 2,17% 1,511 1,649 
AZOAZO  0,35% 0,38% 0,255 0,239 0,28% 0,46% 0,364 0,355 

-0,14% 0,17% 0,052 0,097 0,59% 0,38% 0,327 0,441 
0,23% 0,22% 0,641 0,202 

SIF5SIF5  

-0,17% 0,44% 0,925 0,320 
0,07% 0,14% 0,624 0,118 SNPSNP  0,00% 0,30% 1,044 0,214 

BRDBRD  

0,65% 0,82% -0,279 0,580 -0,23% 0,23% 0,122 0,131 
-0,23% 0,96% 0,311 0,662 1,22% 0,63% 0,585 0,543 
0,15% 0,42% 0,424 0,448 0,05% 0,37% 0,029 0,271 OLTOLT  

0,11% 0,40% 0,333 0,152 

TBMTBM  

0,12% 0,15% 0,098 0,102 
0,09% 0,95% 0,572 0,658 -1,39% 0,87% 1,601 0,610 
0,00% 0,49% 0,291 0,403 0,16% 0,26% 0,157 0,166 RBRRBR  

0,56% 0,42% 0,321 0,295 0,40% 0,26% 0,103 0,181 
0,76% 1,59% 1,005 1,010 

TERTER  

0,18% 0,17% 0,381 0,106 
0,26% 0,23% 0,600 0,265 0,09% 0,23% 0,301 0,142 
0,41% 0,25% -0,005 0,293 0,90% 0,53% 1,603 0,634 

SIF1SIF1  

-0,42% 0,30% 0,868 0,269 0,02% 0,16% 0,287 0,147 
1,73% 2,05% 2,175 1,648 

TLVTLV  

0,07% 0,27% 0,432 0,184 
-0,11% 0,23% 0,154 0,271    

0,49% 0,25% 0,685 0,228    
SIF2SIF2  

-0,37% 0,36% 1,220 0,289    

 

2. táblázat 2. táblázat Becsült regressziós paraméterek és standard hibákBecsült regressziós paraméterek és standard hibák

" és $ 

" és $ 



hozamnak nevezzük, és az extraprofitot jelenti, amit az ese-
mény bekövetkezése eredményezett, illetve a bennfentes ke-
reskedés útján elérhetõ megtérülést. 

3.3. Kísérleti eredmények3.3. Kísérleti eredmények
A fent bemutatott hatásvizsgálatot használtam a megfi-

gyelt részvények árfolyamaiban bekövetkezõ minden fonto-
sabb eseményre a 2000. január – 2003. augusztus perió-
dusra. Az elemzés során 57 eseményt figyeltem meg, ame-
lyek közül 45 osztalék bejelentésével kapcsolatos, a mara-
dék 12 pedig osztalékrészvények kibocsátásával. A megfi-
gyelt részvények esetében az eseményablak elõtti periódus-
ban a napi középárfolyamok alapján felbecsültem az alfa és
béta paramétereket, amelyek segítségével az eseményablak-
ban realizált hozamokból kiszûrtem az abnormális nagysá-
gú hozamokat. A becsült paraméterek értékeit, valamint
azok standard hibáit a 2. táblázat tartalmazza. Érdemes
megfigyelni a regressziós paraméterek nagyfokú ingadozá-
sait, ugyanannak a vállalatnak az esetében különbözõ idõ-
periódusokban, ami a piac változékonyságára enged követ-
keztetni, egyben kérdõjeleket támaszt az elemzés eredmé-
nyeire vonatkozóan is. A 3. táblázat tartalmazza a számított
abnormális hozamokat, valamint a kumulált abnormális

hozamokat minden olyan eseményre, amelyben jelentõs
nyereséget érhettek el a bennfentes információk alapján ke-
reskedõ (vásárló) befektetõk. A megfigyelt események közül
23 esetben lehetett elérni jó eredményt (10% fölötti ho-
zam), 12 alkalommal pedig a kumulált abnormális hozam
meghaladta a 35%-ot az átlagosan 30 napos idõszak alatt.

4. Következtetések4. Következtetések
A gyenge törvényi szabályozások, illetve a bírósági perek

és büntetések hiánya ideális környezetet teremt minden-
hol a bennfentes kereskedelem elterjedésének. Ezen a
helyzeten valószínûleg csak komoly erõfeszítések árán le-
het változtatni, melyek keretében olyan könnyen alkalmaz-
ható eljárásokat fejlesztenek ki, amelyek biztosítják a
bennfentes információk gyors piacra jutását, valamint a
bennfentesek tevékenységének a nyomon követését. Jelen-
leg a bennfentesek nem kötelesek jelenteni az általuk vég-
rehatott tranzakciókat, ami lehetetlenné teszi a törvény al-
kalmazhatóságát. Az események hatásvizsgálatával nyilván-
valóvá vált, hogy a bennfentesek tevékenysége igen jövedel-
mezõ, a megfigyelések 20%-ában a kumulált abnormális
hozam eléri az 50% körüli értéket 30 nap alatt, amely még
egy erõs inflációs környezetben is igen jó eredménynek
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3. táblázat 3. táblázat Átlagos abnormális hozam és kumulált abnormális hozamÁtlagos abnormális hozam és kumulált abnormális hozam

VállalatVállalat  Esemény utolsó napjaEsemény utolsó napja    
– nap – 

Átlagos ARÁtlagos AR  CARCAR  

ALRALR  2000. aug. 21. 37 0,41% 15,23% 
ALRALR  2001. márc. 29. 40 0,99% 39,58% 
ALRALR  2002. nov. 7. 52 0,35% 18,12% 
ALRALR  2003. máj. 12. 45 0,41% 18,56% 
AZOAZO  2001. ápr. 10. 41 1,54% 63,33% 
BRDBRD  2002. márc. 22. 42 1,13% 47,48% 
BRDBRD  2002. dec. 3. 42 1,58% 66,56% 
OLTOLT  2000. jún. 26. 37 1,66% 61,35% 
RBRRBR  2001. ápr. 27. 77 0,83% 63,97% 
SIF1SIF1  2001. febr. 15. 45 0,37% 16,54% 
SIF1SIF1  2003. febr. 6. 35 0,35% 12,13% 
SIF2SIF2  2001. jan. 19. 37 1,33% 49,31% 
SIF2SIF2  2003. febr. 5. 29 0,40% 11,68% 
SIF3SIF3  2003. febr. 24. 38 0,30% 11,49% 
SIF4SIF4  2003. febr. 4. 36 0,96% 34,57% 
SNPSNP  2002. máj. 8. 49 0,72% 35,48% 
TBMTBM  2000. ápr. 12. 99 0,24% 23,45% 
TBMTBM  2001. jún. 12. 44 0,61% 26,78% 
TBMTBM  2002. ápr. 11. 36 0,58% 20,75% 
TBMTBM  2003. ápr. 3. 63 0,56% 34,99% 
TERTER  2000. ápr. 20. 47 1,43% 62,83% 
TERTER  2002. ápr. 18. 36 0,31% 11,17% 
TLVTLV  2000. febr. 2. 39 0,85% 33,14% 

 

Esemény idõtartamaEsemény idõtartama



számít. Ugyanakkor az abnormális hozamok idõben csök-
kenõ tendenciát mutatnak, ami sok esetben annak az oka,
hogy a befektetõk várakozásaik és tapasztalataik alapján
már az események vizsgálata elõtt elkezdik a kereskedést.

Ilyen értelemben sok esetben tapasztalható volt a kereske-
delem élénkülése még a bejelentést megelõzõ 25. nap
elõtt, amely az abnormális hozamok becslésén kívül esett.
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A tejfeldolgozók helyzete Székelyföldön évezredünk elején*
SZABÓ ÁRPÁD, ÜVEGES ENIKÕ

Ez az írás a Tejvertikum Székelyföldön címû projekt
második munkacsoportjának kutatási eredményeit foglalja
össze. Elõször bemutatjuk a nyersanyagot, amit begyûjtenek
és feldolgoznak. Utána néhány országos és Land O’Lakes
által készített statisztika következik arról, hogy milyen tejter-
mékek és milyen mennyiségben vannak jelen országunkban,
valamint hogy mit fogyaszt a hazai lakosság, tehát milyen ter-
mékekre volna szükség az országban. Azután következik a
tejfeldolgozó szektor bemutatása, majd a SWOT elemzése,
ezután néhány esettanulmány, amelyek pozitív példaként jól
mûködõ magán-tejfeldolgozókat mutatnak be.
III.1. A feldolgozandó nyersanyagIII.1. A feldolgozandó nyersanyag

III.1.1. A tej tulajdonságaiIII.1.1. A tej tulajdonságai
A tej tulajdonságait három csoportra oszthatjuk, úgymint

az érzékszervi, fizikokémiai és biológiai tulajdonságok cso-
portjára.
a. A tej érzékszervi tulajdonságaia. A tej érzékszervi tulajdonságai

1. A tej színe.1. A tej színe. A tej színe egyenletesen fehér, illetve sárgás-
fehér. A tej színe a kazeintõl és a zsírgolyócskáktól szár-

mazik. A sárgás árnyalatot a zsírban és a lipoidokban oldódó
színanyagoktól – például a karotintól – kapja. Ezért télen
fehérebb, nyáron pedig a zöldtakarmányozástól sárgás
árnyalatú lesz. Ha a zsírt fölözéssel eltávolítják, a soványtej
színe fehér, kékesfehér lesz.

2. A tej átlátszósága.2. A tej átlátszósága. A tejben található zsírgolyócskák és
kazein gömböcskék visszaverik a fényt. Emiatt a tej vastagabb
rétegben átlátszatlan, vékonyabb rétegben áttetszõ. Abban az
esetben, ha a zsírt lefölözik, a soványtej áttetszõbbé válik. Ha
a kazeint is kicsapják, akkor a savó áttetszõvé válik, ha
ezután a savófehérjéket is kicsapatják, akkor a savó átlát-
szóvá válik.

3. A tej szaga.3. A tej szaga. A higiénikusan fejt és lehûtött tej szagtalan. Az
úgynevezett tejszag az állat kipárolgásától és az istálló szagától
származik. A tejszag a hanyag fejés és a rossz tejkezelés ered-
ménye.

4. A tej íze.4. A tej íze. A tej íze gyengén édeskés lédús. Kellemetlen ízûvé
válik a tej akkor is, ha tisztátlan, hûtetlen és zártan tárolják.

5. A tej állománya.5. A tej állománya. A tej a víznél sûrûbben folyó, egynemû,
kicsapódásoktól mentes. A tej állományának megváltozása az
állat betegségére utal.
b. A tej fizikokémiai tulajdonságaib. A tej fizikokémiai tulajdonságai

1. A tej fajsúlya.1. A tej fajsúlya. Ha egy liter 15 °C-os tej súlyát osztjuk egy
liter 15 °C-os víz súlyával, megkapjuk a tej fajsúlyát. A tej
fajsúlyát mindig 15 °C-ra vonatkoztatjuk. A melegebb tejnek
kisebb, a hidegebbnek pedig nagyobb a fajsúlya. A tej fajsúlya

A tejtermelés és tejfeldolgozás romló helyzetének okai
s megváltozásának lehetõségei a Székelyföldön

* Az alábbi tanulmány a Sapientia – Kutatási Programok Intézete által támogatott: A tejvertikum Székelyföldön címû kutatás néhány eredményét foglalja össze. (Folytatása a folyóiratunk
ez évi 3. és 5. számában megjelent tanulmánynak)



3 °C-on a legnagyobb, és átlagban 1,031, valamint szélsõ
értékei 1,028–1,034. A tej fajsúlyára a tej alkotórészek mennyi-
sége nagy hatással van. A friss fejõsöknek kisebb, az öreg fejõs
állatok tejének nagyobb a fajsúlya, ami szoros összefüggés-
ben van a tej szárazanyagával. A tej fajsúlya gyors felvilá-
gosítást ad a tej hamisítatlanságáról.

2. 2. A tej fagyáspontja.A tej fagyáspontja. Minden oldat fagyáspontja annál
kisebb, minél több oldott anyagot tartalmaz. A tej fagyáspont-
ja a vízénél kisebb, s -0,53 és -0,59 °C között ingadozik. A beteg
és az ivarzó állatok teje sókban gazdagabb, ezért fagyáspont-
ja kisebb. Mivel a vizezés hatására a tej fagyáspont-ja is
csökken, ezért a fagyáspont meghatározásával a vizezettség
mértéke is megállapítható. A tejvizezés korszerû megál-
lapítása a fagyáspont megállapításán alapul.

3. A tej forráspontja.3. A tej forráspontja. A tej forráspontja ugyanolyan légnyo-más
mellett 0,1°C-kal nagyobb a vízénél. A forráspont megállapításá-
nak gyakorlati jelentõséget ma még nem tulajdonítanak.

4. A tej viszkozitása.4. A tej viszkozitása. A tej viszkozitásmértéke függ a tej
fehérje- és zsírtartalmától, valamint a hõmérséklettõl. A
hõmérséklet csökkenésével a viszkozitás nõ. Az öregfejõsök
tejének viszkozitása nagyobb, a friss fejõsöké pedig kisebb.
A tõgybeteg állatok tejének viszkozitása a megbetegedés
mértékével nõ. Ezért a tej viszkozitását felhasználhatjuk a
tehén megbetegedésének a kimutatására is. A viszkozitás
ismerete különösen fontos fölözéskor. Legjobban akkor
lehet fölözni, ha a tejet felmelegítjük 40°C-ra. A tej viszkoz-
itása szoros összefüggésben van a habzással, és a hab
állandóságával. 

5. A tej fölözõdése.5. A tej fölözõdése. A tej legkisebb fajsúlyú alkotórésze, a
fel fölözõdésére hat a hõmérséklet, a zsírgolyócskák
nagysága és halmazképzõdése. Minél nagyobbak a zsír-
golyócskák, és minél nagyobb halmazokat képeznek, annál
gyorsabban és jobban fölözõdik a tej. Hevítés közben a tej
zsírgolyócskáinak a burkai zsírgolyócskák, amelyek hosz-
szabb-rövidebb ideig tartó állás után a tej felszínén gyûlnek
össze. Az így képzõdött zsírosabb réteg a tejfel. A tej felsza-
kadozik, ezért a nagyobb mértékben emulgeálódott zsír
fölözõdése erõsen csökken. A gyakorlatban ezt felhasznál-
hatjuk a tej nyers jellegének a megállapítására, mivel a
hõkezelt tej nem fölözõdik.

6. A tej elektromos vezetõképessége.6. A tej elektromos vezetõképessége. A desztillált víz az
áramot nem vezeti. Ha sókat adunk hozzá, vezetõképes lesz.
Minél több elektrolitot tartalmaz a víz, annál nagyobb a
vezetõképessége. A tejben az ásványi sók az elektrolitok, a tej
ezért vezetõképes. A vezetõképesség az ásványi sók meny-
nyiségétõl függ. A tej elektromos vezetõképességére hat a tej
savfoka, az állat megbetegedése, a laktáció ideje, az ivarzás,
stb. A felsoroltak mindegyike növeli a tej vezetõképességét.

7. A tej felületi feszültsége.7. A tej felületi feszültsége. A felületi feszültség az az erõ,
amely a felület egységnyi területét csökkenti. A víz felületi fe-
szültsége 0,075, a tejé 0,053. A tej felületi feszültségére a
kazein és a zsírtartalom hat. A frissen fejt tej felületi feszült-
sége folyamatosan csökken, és 12 óra állás után állandósul.
Ezt a folyamatot gyorsíthatjuk a tej hûtésével. A felületi fe-
szültségnek a tejszín köpülésekor lejátszódó kolloid fizikai
folyamatokban van nagy jelentõsége. 

8. A tej kémhatása.8. A tej kémhatása. A tej általában savanyú kémhatású. A
kémhatás megállapítására különbözõ indikátorokat vagy
elektromos készüléket használnak. A mérés módjától füg-
gõen megkülönböztetünk potenciális és aktuális savfokot.

A potenciális savfokot titrálással határozzák meg. Titrálásra
nátronlúgot, indikátornak pedig alkoholos fenolftaleint
használnak. A tej gyengén savas vegyhatású. A tej kémhatása
függ a foszforsavas sóktól, a szénsavtól, a citromsavtól, a
fehérjéktõl és más lúgkötõ anyagoktól. A savanyodásnak
indult tej savfokát elsõsorban a tejsav mennyisége határozza
meg. A potenciális savfokot SH-val jelölik.

A tej aktuális savfokát a hidrogénion-koncentráció fejezi ki.
A hidrogénion-koncentráció negatív logaritmusának értékét
pH-val jelölik. Az édes tej pH-értéke 6,7.

A következõ táblázatban bemutatjuk az édes, a savanykás,
a savanyú és az erõsen savanyú tej pH- illetve SH-értékeit:

III.1.1. táblázat – A tej aktuális és potenciális savfokaIII.1.1. táblázat – A tej aktuális és potenciális savfoka
közötti összefüggésközötti összefüggés

A tej kolloid kémiai tulajdonságai. A tej anyagai vízben, mint
diszperziós közegben, különbözõ nagyságban és elosztásban
vannak jelen. A diszpergált részecskék nagysága szerint a
következõ diszperz rendszereket különböztetjük meg:

Durva diszperz.Durva diszperz. Ebben a rendszerben az egyes részecskék 0,5
mikronnál nagyobbak, és közönséges mikroszkópon láthatóak.
A rendszerhez tartozó részecskéket mikronoknak nevezzük.

Kolloid diszperz.Kolloid diszperz. A részecskék 1–500 millimikron
nagyságúak, ultramikroszkópon láthatóak. E rendszer részecs-
kéit szubmikronoknak nevezzük.

Amikroszkópos diszperz.Amikroszkópos diszperz. A részecskék elektronmikroszkóppal
láthatók, 1 mikronnál kisebbek, s amikronnak nevezik õket.

Molekulár diszperz. A rendszer részecskéi molekula
nagyságúak.

Ion diszperz.Ion diszperz. A rendszer részecskéi elektrolitikusan disszo-
ciált sók alakjában vannak jelen.
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Tej pH SH 
Édes 6,4–6,8 6,7 
Savanykás 6,0–6,3 9,0–12,0 
Savanyú 4,2–4,5 35,0–45,0 
 1,0–3,0 60,0–90,0 Erõsen savanyú



III.1.2. A beszolgáltatott tej értékeléseIII.1.2. A beszolgáltatott tej értékelése
Romániában általában a leadott tej zsírtartalmának alapján

fizetnek a gazdáknak. Ezzel szemben az EU-ban a tej pro-
teintartalmát veszik figyelembe, és ennek alapján számolják
ki, hogy mennyit fizetnek a gazdáknak (a proteintartalom egy
genetikailag és a takarmányozás által is befolyásolt tényezõ).

A zsír- és proteintartalmon kívül a tej minõségi
értékelésénél a szárazanyag-tartalom és a fajsúly is számít,
valamint, természetesen, a tisztaság is. Országunkban nagy
problémát jelent a tisztaság betartása. Míg az engedélyezett
csíratartalom az EU-normákban kisebb mint 50 000,
nálunk ez meghaladja az 1 000 000-t is.

A mi gazdáinknál nagy a szennyezettség mind az istállók-
ban, mind a fejés folyamatában, nem tartják be a
legalapvetõbb higiéniai szabályokat. (Egyik interjúalanyunk
szerint a gazdák még a tejesedényt sem mossák ki).

Emiatt Romániában minden felvásárolt tejet kötelezõen
csírátlanítani kell. A baj az, hogy a hõkezelés folyamán a
hasznos baktériumok is elpusztulnak, a folyamat egy holt
anyagot eredményez. Igaz, hogy ezután megtörténik a vis-
szatelepítés, de ez már egészen más ízt és minõséget ad a
tejtermékeknek.

Vannak országunkban olyan feldolgozók, akik nem  csak a
zsírtartalmat, hanem a többi tényezõt is megpróbálják
figyelembe venni az átvett nyersanyagnál, és úgy fizetnek a

gazdáknak. Emellett gyakran és szigorúan ellenõrzik nem csak
az átvett tej tisztaságát, hanem szúrópróbaszerû látogatásokat
tesznek az istállókban.A fennálló nagy nyersanyaghiány és a
fokozott piaci verseny miatt manapság az átvevõk már pon-
tosan fizetnek. Ami a felvásárlási árakat illeti, ezeket leírtuk az
elõzõ fejezet nye-reségességet vizsgáló alfejezetében.

III.2. A tejtermékek elõállítása és a tejfeldolgozóIII.2. A tejtermékek elõállítása és a tejfeldolgozó
egységek mûködése Romániábanegységek mûködése Romániában

III.2.1. A tejtermékek elõállításának helyzete országunkbanIII.2.1. A tejtermékek elõállításának helyzete országunkban
A következõ táblázatban a tejtermékek elõállítására

vonatkozó statisztikai adatok találhatók, melyek az adott
tejtermékek termelésének mennyiségi változását mutatják
be, 1999 és 2001 elsõ félévében.

A tejtermék-elõállítás a következõ mértékben változott a
2000. év elsõ félévében, 1999 elsõ félévéhez viszonyítva:
– 21,5%-al csökkent a közvetlen fogyasztásra szánt tej mennyisége;
– 6,8%-os növekedés figyelhetõ meg a tejpor elõállítása esetében;
– 9,8%-os a termeléscsökkenés a friss tejtermékek esetében;
– 4,2%-kal csökkent a vaj termelése;
– 6,7%-kal csökkent a sajt- és túrófélék termelése.

Változás figyelhetõ meg 2001 elsõ félévében is az elõzõ év
hasonló idõszakához viszonyítva. 2001. március 31-re a helyzet
a következõ módon változott 2000. március 31-hez képest:
–  32,2%-kal növekedett a közvetlen fogyasztásra szánt tej men-
nyisége;
– 16,4%-os növekedés figyelhetõ meg a tejpor elõállítás esetében;
– 47,6%-os a termelés növekedés a friss tejtermékek esetében;
– 8,5%-kal csökkent a vaj termelése;
– 5,1%-kal emelkedett a sajt- és túrófélék termelése.

A fent vizsgált idõszak tejtermék-elõállításának mennyiségi

összehasonlításának %-os eredménye az alábbi táblázatban
található. A fentiek alapján elmondható, hogy a 2000. év
elsõ trimeszterére a tejkészítmények termelésének
csökkenése volt jellemzõ, a 2001. év elsõ félévében
általános növekedés figyelhetõ meg, csupán a vaj termelése
esett vissza 230 tonnával.
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Megnevezés Év Mértékegység I. Félév 
1999 ezer hl 459,1 
2000 ezer hl 360,2 Fogyasztásra szánt tej 
2001 ezer hl 476,4 
1999 tonna 2950,0 
2000 tonna 3152,0 Tejpor 
2001 tonna 3671,0 
1999 ezer hl 394,0 
2000 ezer hl 355,2 Friss tejkészítmények (3,5% zsírtartalom) 
2001 ezer hl 524,5 
1999 tonna 2804,0 
2000 tonna 2685,0 Vaj 
2001 tonna 2455,0 
1999 tonna 14 228,0 
2000 tonna 13 274,0 Sajt- és túrófélék 
2001 tonna 13 964,0 

 

III.2.1. táblázat – Elsõ félévi tejtermék-elõállításIII.2.1. táblázat – Elsõ félévi tejtermék-elõállítás

Forrás: Institutul Naþional pentru Statisticã ºi Studii Economice [LOL, 2001a]



III.2.2. Románia tejtermékkészleteIII.2.2. Románia tejtermékkészlete
Az alábbi táblázatban a tejpor, a vaj, valamint a sajt- és túrófélék

1999 és 2001 közötti készletének alakulása figyelhetõ meg.
A tejporkészlet 2000. évi átmeneti visszaesését követõen

2001-re 108 tonnával haladta meg az 1999-es értéket, ami
32%-os növekedést jelent. 2001-ben a vaj 7,2%-kal, a sajt-
félék készletének mennyisége pedig 4,4%-kal csökkent 2000-
hez viszonyítva.

III.2.2.1. Tejkészítmények keresleti és kínálati mérlegeIII.2.2.1. Tejkészítmények keresleti és kínálati mérlege
Az alábbi három táblázatban a sajt- és túrófélék, a vaj és a

tejpor keresletének és kínálatának alakulása figyelhetõ meg
1999-ben, 2000-ben és 2001-ben.

A III.2.4-es táblázatból látható, hogy a hazai sajt- és
túrófélék termelése nem éri el az összkereslet mennyiségét.
A termelés a belsõ fogyasztás mennyiségét is csupán 2000-
ben haladta meg 896,3 tonnával. Az import mennyisége
fokozatosan növekszik, ugyanakkor a hazai termelés, az
1999-ben termelt mennyiséghez képest, 2001-re lassú
mértékben növekedett, de ezzel párhuzamosan megfigyel-
hetõ a kereslet növekedése is.

A III.2.5. táblázat alapján elmondható, hogy a hazai tejipar
vajtermelése a belsõ kereslet mennyiségét meg sem közelíti.
Míg az import mennyiségének fokozatos ütemben történõ
növekedése figyelhetõ meg, addig a hazai vajtermelés egyre
inkább csökkenõ tendenciát mutat. A hazai termelést 2001-
ben 8544,4 tonnával haladta meg a belsõ kereslet. Ami azt
jelenti, hogy a hazai tejfeldolgozó ipar 34,8%-kal növelhetné a

belsõ piacra szánt vajtermelés mennyiségét, ha az importõrök
nyújtotta feltételekkel szemben versenyképessé tudna válni.

Az exportra kerülõ mennyiség jelentéktelennek tekinthetõ.
2001-ben a kereslet nõtt, de nem érte el az 1999-es évi
összkeresleti mennyiséget.

A fenti táblázatból látható, hogy a tejpor iránti belsõ
kereslet jóval meghaladja a hazai termelést, ennek okán
jelentõs mennyiségû importra szorul az ország. Az import
mennyisége ugyan 2001-ben visszaesett 1999 hasonló
idõszakához képest, de az országon belül termelt meny-
nyiségnél 969,3 tonnával volt kevesebb. Ezzel egy idõben az
exportra kerülõ tejpor mennyisége szintén dinamikusan
növekedik. A tejpor belsõ fogyasztása és összkereslete növek-

szik, mely indokolttá tenné a tejfeldolgozó egységek erre a
termékre való szakosodását. Az országban mûködõ, tejpor
elõállításával foglalkozó termelési egységek, a magas
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III.2.2. táblázat – A különféle tejtermékek elõállításának alakulása évtizedünk elejénIII.2.2. táblázat – A különféle tejtermékek elõállításának alakulása évtizedünk elején

Megnevezés  
 

 
 

Fogyasztásra szánt tej -21,5% +32,2% 
Tejpor +6,8% +16,4% 
Friss tejtermékek -9,8% +47,6% 
Vaj -4,2% -8,5% 
Sajt- és túrófélék -6,7%. +5,1% 
 

III.2.3. táblázat – Tejtermékkészletek június 31-énIII.2.3. táblázat – Tejtermékkészletek június 31-én

Forrás: Institutul Naþional pentru Statisticã ºi Studii Economice [LOL, 2001a]

Megnevezés Év Mértékegység Június 31. 
1999 Tonna 1129,0 
2000 Tonna 937,0 Tejpor 
2001 Tonna 1237,0 
1999 Tonna 415,0 
2000 Tonna 581,0 Vaj 
2001 Tonna 539,0 
1999 Tonna 2367,0 
2000 Tonna 1789,0 

Sajt- és 
túrófélék 

2001 Tonna 1710,0 

III.2.4. táblázat – A sajt- és túrófélék elsõ félévi keresleti ésIII.2.4. táblázat – A sajt- és túrófélék elsõ félévi keresleti és
kínálati mérlege (tonna)kínálati mérlege (tonna)

*Becsült érték                                                                             Forrás: [LOL, 2001a]

MegnevezésMegnevezés  19991999  20002000  20012001  
1. Jan. 1-jei készlet 3547,0 1164,0 1521,0 
2. Termelés 14 228,0 13 274,0 13 964,0 
3. Import 1017,5 799,1 604,7 
4. Összkínálat4. Összkínálat  18 792,5 15 237,1 16 089,7 
5.                          * 15 965,5 12 377,7 13 688,4 
6. Export 460,0 1070,4 691,3 
7. Összkereslet7. Összkereslet  16 425,5 13 448,1 14 379,7 
8. Március 31-i készlet 2367,0 1789,0 1710,0 
 

III.2.5. táblázat – A vaj keresleti és kínálati mérlege azIII.2.5. táblázat – A vaj keresleti és kínálati mérlege az
elsõ félévben (tonna)elsõ félévben (tonna)

*Becsült érték                                                                    Forrás: [LOL, 2001a]

MegnevezésMegnevezés  1999 2000 2001 
1. Jan. 1-jei készlet 682,0 288,0 760,0 
2. Termelés 2804.0 2685,0 2455,0 
3. Import 404,2 627,0 634,9 
4. Összkínálat4. Összkínálat  3890,2 3600,0 3849,9 
5.                               * 3473,8 3015,1 3309,4 
6. Export 1,4 3,9 1,5 
7. Összk7. Összkeresletereslet  3475,2 3019,0 3310,9 
8. Március 31-i készlet 415,0 581,0 539,0 
 

2000 elsõ féléve, 1999 elsõ félévéhez
viszonyítva

2001 elsõ féléve, 2000 elsõ félévéhez
viszonyítva

Belsõ fogyasztás

Belsõ fogyasztás



keresletbõl kifolyólag, tetemes megrendelésre számíthatná-
nak. A kérdés csak az, hogy miért nem gyártanak orszá-
gunkban elég tejport, technológiai okokból-e vagy a túlsá-
gosan magas termelési költségek miatt2?

Itt érdemes megjegyezni, hogy a hazai tejtermelés meny-
nyiségére és a tejtermékek iránt keresletre és kínálatra
egyaránt jellemzõ a szezonialitás. Az ország tejtermelése és a

feldolgozó egységek által begyûjtött tej mennyisége a nyári
hónapokban magasabb, a téli hónapokban viszont visszaesés
figyelhetõ meg. Ebbõl kifolyólag az elõállított tejtermékek
mennyisége, a nyári hónapokhoz viszonyítva, visszaesik a téli
periódusban.

A kereslet viszont a kínálathoz képest ellentétesen mozog.
Télen növekszik a tejtermékek iránti kereslet, a nyári
hónapokban viszont csökken. Ez a tejtermékek esetében
fennálló, a kereslet és kínálat fordított arányban történõ vál-
tozása nagy problémát jelent a tejfeldolgozó ipar számára.
Egyedül az érlelt sajtkészítmények esetében nem jelent
különösebb problémát a kereslet ilyen jellegû változása,
mivel ezek érlelési ideje akár 6 hónapig is eltart. Így a
nyáron termelt nagyobb mennyiséget amúgy is csak 6
hónap elteltével hoznák forgalomba.

III.2.3. Hogyan alakulnak a termékek árai?III.2.3. Hogyan alakulnak a termékek árai?
A fogyasztói árindexek alapján az infláció és a tejtermékek

árainak alakulása közötti összefüggést szándékoztunk
megvizsgálni. A III.2.7-es táblázatban a romániai fogyasztó
árindexek alakulása figyelhetõ meg az 1999-tõl 2001-ig ter-
jedõ idõintervallumban.

2000 márciusában, 1999 márciusához képest, az élelmi-
szerek árindexe alacsonyabb volt a fogyasztási cikkek
összárindexénél. A tej és tejtermékek fogyasztási ára 11,3%-
kal volt magasabb, mint az egyéb élelmiszerek árindexe.
Megfigyelhetõ az is, hogy míg a fogyasztásra szánt tej árindexe
7,3%-kal haladta meg az élelmiszerek összárindexét, addig a
sajt- és túrófélék 14,6%-kal, a vaj pedig 34%-kal. 2001
júniusában, 2000 decemberéhez képest az élelmiszerek

fogyasztói árindexe nagyobb volt, mint az összfogyasztói
árindex. A tej és tejtermékek fogyasztói árindexe 5,8%-kal
kisebb volt az élelmiszerek fogyasztói árindexnél.

A fentiek alapján elmondható, hogy a tejtermékek árvál-
tozásai nem mozognak teljesen együtt az inflációval. Az árak
inkább a termeléssel és az idõjárási viszonyokkal lehetnek
összefüggésben.

III.2.4. A tejtermékekkel való külkereskedelemIII.2.4. A tejtermékekkel való külkereskedelem
Az alábbi két táblázat Románia tejtermék-kereskedelmének

adatait tartalmazza 1999-es és a 2000-es év elsõ negyedében.
2000 elsõ negyedében a tejtermékimport mind mennyiségi-

leg (+4%), mind értékben (+11%) nõtt, ezen termékek
exportja viszont mind mennyiségileg (-79,4%), mind értékben
(-63,4%) csökkent 1999 elsõ negyedévéhez viszonyítva.

2000 elsõ negyedében a tejtermékek importja 6283,1 ezer
dollár volt, míg az export értéke 514,9 ezer dollárt tett ki.

Tehát a tejtermékek külkereskedelmi mérlege 5,76 millió
dollár hiányt mutatott.
Az importált termékek összetétele 2000-ben (100%):

– sûrített tej, tejföl és tejpor (30%)
– joghurt, verttej, kefir és tejföl (25,5%)
– sajt- és túrófélék (17,8%)
– egyéb tejkészítmények (26,7%).

Importáló országok a különbözõ tejtermékek származása
szerint 2000-ben:

– sûrítetlen, cukoradalék nélküli tej és tejföl: Moldávia
(34,3%), Németország (22,5%), Magyarország (20%), stb.;
– sûrített tej és tejföl, valamint tejporgranulátum:
Franciaország (26,3%), Hollandia (19,6%), Moldávia
(16,5%), stb.;
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III.2.6. táblázat – A tejpor keresleti és kínálati mérlege azIII.2.6. táblázat – A tejpor keresleti és kínálati mérlege az
elsõ félévben (tonna)elsõ félévben (tonna)

*Becsült érték                                                                               [Forrás: [LOL, 2001a]

Megnevezés 1999 2000 2001 
1. Jan. 1-jei készlet 1823,0 669,0 931,0 
2. Termelés 2950,0 3152,0 3671,0 
3. Import 1759,4 2991,8 2701,7 
4. Összkínálat 6532,4 6812,8 7303,7 
5. Belsõ fogyasztás * 5260,3 5665,4 5763,4 
6. Export 143,1 210,4 303,3 
7. Összkereslet 5403,4 5875,8 6066,7 
8. Március 31-i készlet 1129,0 937,0 1237,0 

2 Kutatócsoportunk egy tejporgyárat is felkeresett, a látogatás következtetéseire az esettanulmányi részben visszatérünk.

III.2.7. táblázat – Fogyasztói árindexek alakulásaIII.2.7. táblázat – Fogyasztói árindexek alakulása

Forrás: Institutul Naþional pentru Statisticã ºi Studii Economice [LOL, 2001a]

Megnevezés 

2000. 
március 
1999 
márciusához 
viszonyítva, 
%-ban 

2001. 
március 
2000 
márciusához 
viszonyítva, 
%-ban 

Összesen 149,0 115,3 
Élelmiszerek 140,1 117,7 
Tej és tejtermékek 151,4 111,9 
Ebbõl :   
 – tej összesen 147,4 115,2 
 – tehéntej 146,3 112,7 
 – túró és sajtfélék összesen 154,7 106,5 
 – tehéntúró (telemea) 153,7 110,3 
 – juhtúró (telemea) 155,6 101,9 
 – vaj 174,1 113,7 
 



– soghurt, verttej, kefir: Magyarország (48,8%),
Németország (34,7%), Lengyelország (16,3%), stb.;
– vaj és egyéb zsíros tejkészítmények: Németország
(51,5%), Hollandia (21,9%), Franciaország (12,5%), stb.;
– sajt- és túrófélék: Németország (49,4%), Franciaország
(19,5%), Ausztrália (12,4%), stb.

Az export célországai 2000-ben: Ausztrália (48,4%),
Magyarország (19,2%), AEÁ (14,7%), stb.

A következõ táblázat Románia 2001 elsõ félévének tejter-
mék-kereskedelmének adatait tartalmazza.

Románia külkereskedelme 2001 elsõ félévében
Legfontosabb importált termékek 2001-ben (100%):

– tejpor 42%. Származási hely: EU – 43,5% (Franciaország
44%); CEFTA 31% (Csehország 31%); Moldávia 25%;

– acidofil termékek (verttej, joghurt, kefir, tejföl) 23%.
Származási hely: CEFTA 72% (Magyarország 70%,
Lengyelország 30%), EU 28%;

– sajt- és túrófélék 16%. Származási hely: EU 87%
(Németország 45%, Franciaország 23%, Dánia 10%);

– vaj 8%. Származási hely: EU 74% (Németország 45%);
CEFTA 25% (Lengyelország 90%).

A külkereskedelmet illetõen érdemes megjegyezni, hogy
2000 májusában véget értek Románia és az EU között az
agrártermékek kereskedelmérõl szóló elõcsatlakozási tár-
gyalások, amelyeket a 2000. június 30-i 124-es kor-

mányrendelet emelt jogerõre. Ennek értelmében a sajt- és
túrótermékekre egy kölcsönös árkontingenst vezettek be
(évi 2000 tonna termékre nem vetnek ki vámot, de nem is
részesítik a termékeket állami támogatásban, amennyiben
egymás piacán értékesítik azokat. A kontingens évente 10%-
kal növekszik).

Mind az országunkban megtelepedett multinacionális
cégek, mind a kisebb magánvállalkozók panaszkodtak, hogy
az EU-val történõ elõcsatlakozási tárgyalások során
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III.2.8. táblázat – Románia tejtermék-kereskedelme 1999 elsõ negyedébenIII.2.8. táblázat – Románia tejtermék-kereskedelme 1999 elsõ negyedében

Forrás: Centrul Român de Comerþ Exterior [LOL, 2000a]

ImportImport  ExportExport  MegnevezésMegnevezés  
1000 $ Tonna Átlagár/tÁtlagár/t  1000 $ Tonna Átlagár/tÁtlagár/t  

 315,6 685,8 0,460 5,7 3,3 1,727 
 1614,7 691,1 2,336 46,3 40,6 1,140 
Verttej, kefir, joghurt, tejföl és egyéb termékek 2638,3 3529,3 0,747 1,8 0,9 2,000 
 
hozzáadásával 

87,3 124,0 0,704 0,0 0,0 0,0 

Vaj és egyéb zsíros tejszármazékok 398,1 188,0 1,117 3,0 0,8 3,750 
Friss sajtFriss sajt-- és túrófélék és túrófélék  4,7 0,9 5,222 42,5 19,6 2,168 
KeménysajtokKeménysajtok  5,9 0,9 6,555 0,0 0,0 0,0 
KrémsajtokKrémsajtok  1839,9 718,0 2,562 18,7 12,8 1,460 
Különleges sajtok és túrók 71,0 17,6 4,034 0,2 0,1 2,000 
Egyéb sajtokEgyéb sajtok  57,4 18,2 3,153 105,3 32,9 3,200 
 38,9 24,6 1,581 91,5 38,6 2,370 
Összesen 7071,8 5998,4 1,178 315,0 149,6 2,105 
 

III.2.9. táblázat – Románia tejtermék-kereskedelme 2000 elsõ negyedébenIII.2.9. táblázat – Románia tejtermék-kereskedelme 2000 elsõ negyedében

Forrás: Centrul Român de Comerþ Exterior [LOL, 2001a]

Import Export Megnevezés 
1000 $ Tonna Átlagár/t 1000 $ Tonna Átlagár/t 

 486,8 1304,0 0,373 7,5 5,7 1,315 
 2218,2 1291,7 1,717 165,2 108,6 1,521 
Verttej, kefir, joghurt, tejföl és egyéb termékek 1604,7 2072,7 0,774 1,8 0,9 2,0 
 
hozzáadásával 

163,9 234,3 0,699 0 0 0 

Vaj és egyéb zsíros tejszármazékok 685,7 385,5 1,778 6,3 3,1 2,03 
Friss sajtFriss sajt-- és túrófélék és túrófélék  7,5 3,9 1,923 145,3 75,8 1,916 
KeménysajtokKeménysajtok  15,5 2,4 6,458 0 0 0 
KrémsajtokKrémsajtok  331,2 128,9 2,569 1,7 0,3 5,666 
Különleges sajtok és túrók 394,8 161,7 2,441 0,4 0,1 4,0 
Egyéb sajtokEgyéb sajtok  170,9 58,8 2,906 19,3 4,8 4,020 
 203,9 102,2 1,995 167,4 69,2 2,419 
Összesen 6283,1 5746,1 1,093 514,9 268,5 1,917 

 

Juh és bivalytejbõl készült sajt és túrófélék

Savõ sûrítve vagy cukor esetleg édesítõszer

Sûrítetlen, cukoradalék nélküli tej és tejföl
Sûrített tej és tejföl, valamint tejgranulátum

Juh és bivalytejbõl készült sajt és túrófélék

Savõ sûrítve vagy cukor esetleg édesítõszer

Sûrítetlen, cukoradalék nélküli tej és tejföl
Sûrített tej és tejföl, valamint tejgranulátum



Románia még nem harcolta ki a megfelelõ tejter-
mékkontingenst. 

Ha ezt nem teszik meg idejében, az országban le kell majd
állítani a tejfeldolgozást, és importra leszünk kényszerítve.

III.2.5. A megtermelt tej származása és felhasználóiIII.2.5. A megtermelt tej származása és felhasználói
Az alábbi táblázat a Romániában termelt tej magán és

állami szektor, valamint értékesítés szerinti megoszlását
mutatja be, a 2000-es és a 2001-es év elsõ félévében.

Az elõbbi táblázat alapján elmondható, hogy a tejkészít-
ménytermelõ egységeknek juttatott tejnek csupán
elenyészõ hányada származik az állami szektorból. Az is
kitûnik, hogy a tejfeldolgozó iparágban általánosnak
tekinthetõ a nyersanyaghiány. Ez részben eredhet abból is,
hogy a gazdák az általuk megtermelt és eladásra szánt tej-
mennyiség nagyobb hányadát inkább közvetlen módon a
kistermelõi piacokon értékesítik. Egyik interjúalanyunk
szerint jelentõs a városszéli gazdaságok száma, amelyek a
városok körül egy „tejgyûrût” képeznek. A gazda nem a
tejbegyûjtõ pontokhoz viszi a tejet, ahol megközelítõleg

5000 lejt adnak érte és a pénzre várnia kell (legjobb eset-
ben is egy hónapot), hanem inkább beviszi a városba, ahol
vagy a kistermelõi piacon értékesíti, vagy házhoz szállítja,

és megközelítõleg 10 000 lejt kap literenként.
Megfigyelhetõ még, hogy míg az elõállított össztejmeny-

nyiség 0,44%-kal növekedett, addig a feldolgozóe-
gységeknek szánt tej mennyisége 6,53%-kal, a termelõi

piacokon értékesített tej mennyisége pedig 5,17%-kal
növekedett. 

Ez az enyhe eltolódás a feldolgozók felé részben az álla-
mi szubvenciónak is köszönhetõ, melynek hozzáadásával a
beszolgáltatott tej literenkénti ára eléri a 7,5 ezer lejt is.
Enyhe csökkenés figyelhetõ meg a családi fogyasztást és a
technológiai fogyasztást illetõen 2001-ben 2000-hez vis-
zonyítva.
III.2.6. A tejfeldolgozó iparág leírásaIII.2.6. A tejfeldolgozó iparág leírása
III.2.6.1. A tej feldolgozásának alakulásaIII.2.6.1. A tej feldolgozásának alakulása

Az alábbi táblázat a romániai tejfeldolgozó egységek által
elõállított tejtermék mennyiségi adatait tartalmazza 1997-
ben, 1998-ban, 1999-ben és 2000-ben. Az utolsó oszlop-
ban az adott termék 2000-es évben elõállított menny-
iségének százalékos változása található, az 1999-es év

adataihoz viszonyítva. Megfigyelhetõ, hogy a vizsgált tejter-
mékek elõállított mennyisége, a friss tejkészítmények és a
tejpor kivételével, csökkent. A legnagyobb mennyiségi
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III.2.10. táblázat – Románia tejtermék-kereskedelme 2001 elsõ félévébenIII.2.10. táblázat – Románia tejtermék-kereskedelme 2001 elsõ félévében

Forrás: Centrul Român de Comerþ Exterior [LOL, 2001a]

Import Export Megnevezés 
Tonna 1000 $ Átlagár/t Tonna 1000 $ Átlagár/t 

 1761,6 767,6 435,7 20,1 26,2 1303,5 
 2701,7 5202,9 1925,8 303,3 377,6 1245,0 
Verttej, kefir, joghurt, tejföl és egyéb termékek 3693,7 2831,9 766,7 2,1 2,5 1190,5 
 
hozzáadásával 

934,1 508,3 544,2 0,0 0,0 0,0 

Vaj és egyéb zsíros tejszármazékok 634,9 1024,4 1613,5 1,5 1,4 933,3 
Friss sajtFriss sajt-- és túrófélék és túrófélék  119,8 305,3 2548,4 516,1 1208,2 2341,0 
KeménysajtokKeménysajtok  44,2 206,9 4681,0 0,0 0,0 0,0 
KrémsajtokKrémsajtok  169,3 513,8 3034,8 4,0 9,2 2300,0 
Különleges sajtok és túrók 60,2 243,9 4051,5 28,8 75,8 2635,0 
Egyéb sajtokEgyéb sajtok  52,7 206,6 3920,3 41,5 135,3 3260,2 
 158,5 469,4 2961,5 100,9 288,9 2862,3 
Összesen 10330,7 12281,0 1188,8 1018,3 2125,1 2086,9 

 

III.2.11. táblázat – A tej termelése és felhasználása 2001 elsõ félévében (1000 hl)III.2.11. táblázat – A tej termelése és felhasználása 2001 elsõ félévében (1000 hl)

Forrás: Ministerul Agriculturi, Alimentaþiei si Pãdurilor, (2001-es évi operatív adatok)
 

Termékek értékesítése 

Megnevezés Össztermelés Szakosodott 
feldolgozóegysé-

geknek 

Közvetlenül  
 Családi fogyasztás 

Technológiai 
fogyasztás 

 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 
Tejtermelés 24 412,5 24 229,5 4659,7 4792,0 6349,0 6567,3 10 128,7 9822,5 3275,1 3047,7 
– állami szektor 696,6 407,2 353,1 204,0 236,0 137,9 0.0 0.0 107,5 63.5 
– magánszektor 23 715,9 23 822,3 4306,6 4588,0 6113,0 6429,4 10 128,7 9822,5 3167,6 2984,2 

Juh és bivalytejbõl készült sajt és túrófélék

Savõ sûrítve vagy cukor esetleg édesítõszer

Sûrítetlen, cukoradalék nélküli tej és tejföl
Sûrített tej és tejföl, valamint tejgranulátum

kistermelõi piacokon



csökkenés (1999-hez viszonyítva), a sajt- és túrófélék,
valamint a vajtermelés esetében figyelhetõ meg. Ahhoz
képest, hogy ebben az idõszakban a vaj iránti belsõ kereslet
és az import iránti igény dinamikusan növekedett, a hazai
termelés nagy arányban csökkent. Ez felveti a gazdaságosság
és a versenyhelyzet ismeretének problémáját. Sõt, az a kérdés
is felmerül, hogy mennyire rossz az alkalmazott marketing.

III.2.6.1. Az tejfeldolgozó iparági verseny leírásaIII.2.6.1. Az tejfeldolgozó iparági verseny leírása

III.2.6.1.1. A versenyhelyzet alakulása 1999-benIII.2.6.1.1. A versenyhelyzet alakulása 1999-ben
A Land O’Lakes 1999-as felmérése nyomán Románia

tejfeldolgozó iparának legnagyobb versenytársai a
következõk voltak: IL Mureº, Napolact, Someºana,
Prodlacta, Lactis. Az akkori felmérések alapján a következõ
jellemzõkkel bírtak ezek a vállalatok:

A piaci verseny teljességének érdekében figyelembe kell
venni a fontosabb importõröket, melyek a következõk
voltak 1999-ben:

– tej, tejföl és vaj: Németország;
– tejpor: Franciaország;
– joghurt, verttej, kefir: Magyarország.

III.2.6.1.2. A versenyhelyzet elemzése 2001-benIII.2.6.1.2. A versenyhelyzet elemzése 2001-ben
2001-re a legnagyobb versenytársak összetétele túlnyomó

többségében megváltozott. Eredeti formájában az elsõ hat vál-
lalat között csupán a Napolact és a Lactis maradt meg. Két év
alatt Románia legnagyobb tejfeldolgozó vállalatainak összetétele
a következõképpen módosult: Napolact, Nutricia, Parametru-
Brenac, Danone, Prodlacta, Lactis, Hochland, Dorna Lactate.

A fenti adatok alapján, az 1999-as és a 2001-es év tejipará-
nak fõbb szereplõinek és azok jellemzõinek figyelem-
bevételével, a versenyhelyzet vizsgálatából kiderül, hogy meg-
jelentek Romániában a külföldi szakmai befektetõk. Az ilyen
jellegû befektetõk magukkal hozzák korszerû szemléletüket
és termelési technológiájukat, ezzel kényszerhelyzetbe hoz-
zák a hazai tejfeldolgozókat; vagy újítanak és fejlesztenek,
vagy kiszorulnak a piacról. A fentebb ismertetett adatok megje-
lenése óta a multinacionális cégek térnyerése még jobban
kihangsúlyozódott. (Pl. a Friesland már nem csak az IL Mureº és
Someºana vállalatokat vásárolta fel, hanem a kolozsvári Napolact
80%-a is az õ kezében van.)

Mindezen tendenciák ellenére a tejfeldolgozó „multik”,
akárcsak a többi külföldi tõkebefektetõ, elkerülik Székelyföldet. 
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III.2.12. táblázat – A tejfeldolgozó iparág leírásaIII.2.12. táblázat – A tejfeldolgozó iparág leírása

Forrás: Land O’Lakes [LOL, 2000b]

Év Megnevezés Mértékegység 
1997 1998 1999 2000 

1999, 2000 +/- 
% 

 ezer hl 1,544         1,124 870 828 -5% 
Friss tejkészítmények ezer hl 1,344 855 872 871 Változatlan 
Tejpor tonna 8,840        8,639   10,465   10,985 +5% 
Sajt- és túrófélék tonna 34,095      39,176   33,108   26,844 -19% 
Vaj  tonna 8,868        7,783     7,186     6,422 -11% 
 

III.2.13. táblázat – A versenytársak jellemzõi 1999-benIII.2.13. táblázat – A versenytársak jellemzõi 1999-ben

Forrás: Land O’Lakes [LOL, 2000b]

VersenytársakVersenytársak    
   

– Néhány sikertelen privatizációs kísérlet után a céget részben felvásárolta a Német 
Hochland cég 

 
NapolactNapolact   

 
  
 
– Nagyon jó és stabil kapcsolatban van a nyersanyag-beszállítókkal. 
– Nettó profitráta: 6–9% 

  –1998 óta új menedzseri gárda 
– Nettó profitráta: 6–8% 

ProdlactaProdlacta  – Nettó profitráta: 2,5–5% 
LactisLactis  – Nettó profitráta: 0,4–2,5% 
 

Pasztõrözött tej

– 1997 elõtt legnagyobb termelésbõl származó bevétel

– Alacsony nytereségességü
– 1997 óta a legnagyobb termelésbõl származõ jövedelem
– Erõs menedzsment
– Jó minõségü sajt- és túróféléket, valamint fagylaltféléket gyár, telemea jellegü túrót

exportál

IL MureºIL Mureº

SomeºanaSomeºana

JellemzõkJellemzõk



Pedig Székelyföld a tehéntenyésztés szempont-jából jó poten-
ciállal rendelkezik. Az éghajlat és a legeltetés körülményei
megfelelõek, csak a gazdaságok felaprózottsága és szétszórtsá-
ga, valamint a rossz útviszonyok jelentenek problémát a
logisztika szempontjából. A székelyek között is több vállalakozó
hajlamú és tehetséges emberre volna szükség, akik meg-
szervezzék a begyûjtést, megkeressék a nagyok által üresen
hagyott piaci réseket, és saját maguk által beindított feldolgozói
üzemeiken keresztül kihasználják a leírt jó lehetõségeket.

Végül érdemes megismerni a hivatalos álláspontot is a hazai
tejiparról. A következõkben a Mezõgazdasági, Élelmezésügyi és
Erdõgazdálkodási Minisztérium Európai Integrációs
Szolgálatának elemzéseit ismertetjük a tejiparról (2002).

III.2.8. A tejfeldolgozó-iparág jelenlegi helyzete:III.2.8. A tejfeldolgozó-iparág jelenlegi helyzete:
A tejfeldolgozó-ipar a hazai élelmiszeripar bruttó hoz-

záadott értékének 9%-át teszi ki.
Az országban 973 tejfeldolgozó egység mûködik, amelybõl

64 nagy- és középvállalat (több mint 50 alkalmazott) és 909
kis és mikrovállalat (50 alkalmazottnál kevesebb). A 64 nagy-
és középvállalat az iparág összbevételének 87,67%-át éri el
(1999-ben 3156 milliárd lej), és összesen 13 828 alkalma-
zottat foglalkoztatnak, a tejiparban dolgozók 75%-át.

A mûködõ tejfeldolgozó egységek kapacitásának kihasználtsá-
ga megközelítõleg 20%-os. A tejfeldolgozó egységek csupán 20%-
át dolgozzák fel a hazai tejtermelésnek (+12% a technológiai
fogyasztás). A tejtermelés 41%-át a parasztgazdaságok önellátás-
ra fordítják, 27%-át pedig közvetlenül értékesítik a termelõi pia-
cokon. Hiány van tejporból és vajból, az ország behozatalra
szorul (a belföldi tejporigény kielégítésének 55%-a, a fogyasztás-
ra kerülõ vajnak pedig 16,7%-a származik importból).
A Minisztérium által felismert feldolgozó-ágazatot érintõ
problémák:

A kis- és mikrovállalatoknál általában hiányoznak a laboratóri-
umok, a laboratóriumi vizsgálatok akkreditált intézmények általi
elvégzése viszont nagyon drága, és ezért nem mindig veszik igénybe.

A feldolgozott termékek ára az ország lakosságának nagy
része számára túlságosan magas.

A legtöbb feldolgozó nem ruház be egy olyan begyûjtõ-
hálózat megszervezésébe és mûködtetésébe, amely a feldol-
gozott tej minõségét javítaná.

Nem léteznek sem a termelõknek, sem a feldolgozóknak
elég erõs szakmai szervezetei, amelyek az EU-ba való belépés
után beleszólhatnának

– a beavatkozási rendszerbe
– az értékesítési intézkedésekbe
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III.2.14. táblázat – A versenytársak jellemzõiIII.2.14. táblázat – A versenytársak jellemzõi

Forrás: Land O'Lakes [LOL, 2001b]

VersenytársakVersenytársak    
NapolactNapolact   

 
– 2000-ben az össz sajt- és túrótermelésének 38%-át exportálta 
– a cég 2000-ben 62 629 400 liter feldolgozásra                      a                              

Romániában feldolgozásra szánt össz tejmennyiségnek) 
– bruttó profit 2000 

Nutricia InternationalNutricia International   
 
 
 
– 2001 márciusában a Nutricia Dairy & Drinks Groupot felvásárolta a Friesland Coberco 

Dairy Foods Holding 
ParametruParametru--BrenacBrenac  – a cég termelési egységeket vett meg Botosani, Braila és Szilágy megyében 

– sajt- és túróféléket exportál az EU-országokba és az AEÁ-ba 
. 

DanoneDanone   
 

  – széles termékskála 
 

  – széles termékskála 
HochlandHochland  – megvásárolt két céget: 1998-ban Segesváron (krémsajtoknak) és 1999-ben Szovátán 

(sajtok és cedar sajt) 
 
 

Dorna LactateDorna Lactate  – ez a cég a BCS Oko-Garantie Gmbh bió igazolással rendelkezik, igazolja az általuk  
 

 

JellemzõkJellemzõk
– erõs menedzseri gárda: 2000 decemberében visszaválasztották az igazgatótanács elnökévé

Vasile Gârbovan urat

szánt tejet gyûjtött be (kb. 6%-a

-ben: megközelítõleg 3,1 millió USA dollár
– ez a NUMICO BV tulajdonában levõ holland vállalat 1999 végén és 2000 elején felvésérolta

az: IL Mureº és a Belcar Deta cégeket
– országos terjesztõje volt a Milli és az Oké márkáju tejtermékeknek ,amelyek Közép-

Európában már ismertek

– a cég az átlagon felüli keresettel rendelkezõket tekinti célcsoportjának
– a fogyasztók preferenciáit felmérõ kutatások ezt a márkát találják a legismertebbnek a

fogyasztók körében

– bruttó profit 2000-ben: megközelítõleg 0,8 millió USA dollár

– a cég 12,5 millió eurót fektetett be, és az a célja, hogy az elkövetõ 5 év alatt õ válljon
Románia legnagyobb tejtermékelõállítójává

elõállított, fogyasztásra szánt tej, tejföl és ementáli sajt biotermék jellegét

Prodlacta BraºovProdlacta Braºov

Lactis IaºiLactis Iaºi
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– a kvóták rendszerébe
– a direkt kifizetések rendszerébe.
Nincs büntetõvám kivetve a tejpor és a vaj importjára, és

így azok olyan olcsón hozhatók be az országba, hogy nem éri
meg õket itthon elõállítani.

Nem segítik a vaj, tejpor és túrófélék készítését, és így
nehéz kiszûrni a piac szezonális ingadozását.

Az exportõrök nem kapnak támogatást, amely csökken-
tené a külkereskedelmi mérleghiányt.

III.2.9. EsettanulmányokIII.2.9. Esettanulmányok
A továbbiakban néhány tejfeldolgozónál tett látogatásunk

konkrét eredményét is feldolgoztuk. Az általunk meglátoga-
tott egységek között voltak állami vállalatok, privatizált (volt
állami) vállalatok és magánkezdeményezéssel beindított
fiatal magánvállalkozások. Találkoztunk mind pozitív, mind
negatív történetekkel. Egyes vállalatok lélekben még a múlt-
ban élnek. Azt mondják, hogy „minden nagyon szép, min-
den nagyon jó, mindennel meg vagyunk elégedve a vál-
lalatunknál”, csak hát túltermelés van, nincs kereslet,
objektív okok miatt a késztermékek ott rothadnak elad-

hatatlanul a raktárakban.
Más cégeknek megvannak a vásárlóik, de túl kevés „lábon”

állnak. Preferálják a nagy állami megrendeléseket, mert azok
nem kényesek a tisztaságra és a minõségre. Emiatt néha hát-
térbe szorítják a nagy multinacionális megrendelõiket, a
saját hosszú távú túlélésüket téve kockára. Végül voltak
magánvállalatok, amelyek külföldet is megjárt, szorgalmas és
tehetséges alapítóik kezében virágzanak. 

Felvásárolják a közvetlen környezetükben levõ falvak tejter-
melését, és az elõállított sajtféléikre akkora a kereslet, hogy
állandó, dinamikus fejlõdés mellett sem képesek azt teljesen
kielégíteni. (három-négyszeres túlkereslet is mutatkozik ter-
mékeik iránt.)

A beszolgáltatott tej mennyiségére, tisztaságára és
minõségére minden interjúalanyunk panaszkodott.

A tejvertikum Székelyföldön kutatási projekt A tejvertikum Székelyföldön kutatási projekt 
következtetéseikövetkeztetései

Az eddigi fejezetek alapján azt a következtetést vonhatjuk
le, hogy tehéntenyésztésbõl, tejfeldolgozásból és tejtermék-
értékesítésbõl tisztességesen meg lehet élni, azonban:

Forrás: Land O’Lakes [LOL, 2001b

 

 

Er  sségek (Er  sségek (StrengthsStrengths))  
– a termékmix rugalmassága 

– az élelmiszeripar elfogadhatóan nyereséges 

– m  szakilag jól képzett szakemberek. 

– folytatódik az iparág szerkezeti átalakulása a 
végs  fogyasztók, az elosztók és a külföldi 
befektet  k nyomására 

GyengeGyengeségek (ségek (WeaknessesWeaknesses))  
– elégtelen nyersanyagmennyiség 

– nagyon kicsi farmok, gazdaságtalan és rossz higiéniás 
körülmények, az állatok nem megfelel   takarmányozása 

– a nyersanyag beszerzése nagy költséggel jár 

– felaprózódott felvev  piac 

– a feldolgozó vállalatok termel i kapacitásának alacsony 
kihasználtsága 

– elégtelen a piaci információ mennyisége 

Lehet  ségek (Lehet  ségek (OpportunitiesOpportunities))  
– 12,3 millió városlakó 

– a költségek csökkentésének és a hozzáadott 
érték növelésének komoly lehet  sége 

– exportlehet  ségek a CEFTA és FAK országaiba 

– alacsony belépési korlátok  

Fenyegetések (Fenyegetések (ThreadsThreads))  
– jelent s szezonális különbség a téli (több) és a nyári 

(kevesebb) tejtermelés volumene között 

– a tejtermékek iránti alacsony kereslet nyáron és magas 
kereslet télen 

– a CEFTA és az EU-országok könnyen válhatnak import  -
rökké, a más mechanizmusok alapján,               
hatékonyabb szubvenciók miatt 

– a CEFTA és EU-országokba irányuló export el tt fennálló 
láthatatlan korlátok 

III.2.7. A tejfeldolgozó-ipar SWOT elemzése (2001)III.2.7. A tejfeldolgozó-ipar SWOT elemzése (2001)
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1. A tejtermelõk szintjén1. A tejtermelõk szintjén

– Vissza kell állítani a mezõgazdasági munka becsületét.
Meg kell változtatni azt a mentalitást, hogy csak a fogyaté-
kosok és a buták maradtak falun gazdálkodni. Az átalakult
és felszámolt iparvállalatoktól elbocsátott és hazatelepült
emberek abba kell hagyják a passzív jövõvárást, a dolgok
nem fognak önmaguktól helyrejönni. A mezõgazdaságot
fõállásban, hittel és szívvel-lélekkel kell mûvelni.
– Profin, szakosodva kell gazdálkodni. Ha minden gazda-
ságban egyszerre próbálnak egy-két tehenet, lovat, disz-
nót, juhot és szárnyast tartani, a gazdák egész nap inuk
szakadtáig fognak dolgozni a különféle takarmányok meg-
keverésével és az ólak meg istállók karbantartásával, még-
is veszteségben fognak kijönni. A gazdaságoknak szako-
sodniuk kell, és a családi (házi) szükségletek kielégítése
végett a szomszéd gazdaságokkal kell termékeket cserélni.
Esetleg szövetkezeteket kell létrehozni, és így elérni a gaz-
daságos üzemméretet.
– Régiónkban a BIO-termeléssel való kecsegtetés csupán
hamis ábránd vagy tudatos félrevezetés, de nem igazán
mûködhet. Ahhoz, hogy egy gazdaságból származó tejet
bioterméknek ismerjenek el, már 5 évvel az elismerés
kérvényezése elõtt semmiféle mûtrágyát és gyomirtó szert
nem szabad használni a legelõn. A teheneknek sokkal na-
gyobb légteret kell biztosítani az istállóban, mint az felénk
szokás, és nem szabad az állatot megkötözni. Szabad kijá-
rása kell legyen az istállóból egy megfelelõen nagy szabad
területre, ahol kint is alhat, ha úgy tetszik neki. És mind-
ezek mellett a higiéniát meg sem említettük...
– Ha azt mondjuk, hogy „tanulni, tanulni, tanulni” – ezt
nem kell ízléstelen poénnak venni. Nagy szüksége van a
gazdáknak alapvetõ menedzsment-ismeretekre. Ezenkívül
a legtöbb gazdánál a szakértelem (úgy a tenyésztés, mint a
takarmányozás területén) hiányzik, nem beszélve a fajták
és a keresztezési módszerek és lehetõségek ismeretérõl.
Szép dolog az ingyenes elõadássorozatok tartása, de azo-
kon meg is kell jelenjen egy aktív és érdeklõdõ hallgatóság.
– A nõk szerepének meg kell változnia. A székelyeknél
mûködõ hagyományos patriarchális társadalom és a nõk
munkára és gondolkodásra nem képes lényekként való
kezelése idejétmúlt, és versenyhátrányt jelent az ekkép-
pen gondolkodó gazdáknak.
– Az EU-standardokat nem kell szentírásnak tekinteni (át
kell venni azt, ami jó, és elutasítani azt, ami nem). A lege-
lõink talaja (és ezáltal a takarmány) olyan nyomelemeket
is tartalmaz, amelyek az EU országaiban nem találhatók
meg, de a tejet ízletesebbé és egészségesebbé teszik.

– Külön említést érdemel a higiénia problémája. Talán
ezen a területen a legnagyobb a hátrányunk.

2. A feldolgozók szintjén2. A feldolgozók szintjén

– A kutatásainkból egyértelmûen kitûnt, hogy a nagy mul-
tinacionális cégek elkezdtek terjeszkedni a régiónkban.
Tõkeerejükkel és szakmai tudásukkal nehéz volna szem-
beszállni, inkább meg kell keresni a megfelelõ piaci rése-
ket, és azokra összpontosítva termelni.
– A külföldi tõke a tejvertikum területén is ugyanúgy elke-
rüli Székelyföldet, mint más ágazatokban. Itt egyrészt so-
kat kell tenni a tudás fejlesztése területén, másrészt be
kell bizonyítani a székelység rátermettségét és munkabírá-
sát.
– Nagy problémát jelent a régióban a begyûjtés. A felapró-
zottság, a nagy távolságok és a rossz úthálózat egy olyan lo-
gisztikai probléma, amit csak összefogással és együttcse-
lekvéssel lehet megoldani.

3. Az értékesítés szintjén3. Az értékesítés szintjén

– Amint fentebb már leírtam, a helyi kis- és középvállala-
toknak, amelyek az ágazatban mûködnek, meg kell talál-
niuk a multik által szabadon hagyott piaci réseket. Egy le-
hetséges út a saját receptek kidolgozása és speciális igé-
nyek kielégítése lehet.
–  A marketing a következõ olyan probléma, amit sok cég
nem vesz eléggé komolyan. A marketing nem csak reklá-
mozást jelent, hanem a teljes marketingmix alkalmazását
és stratégiai gondolkodást, amely szakértelmet igényel,
nem lehet „fül után” csinálni.
– Végül fontosnak találjuk az APEL és egyéb szakmai szö-
vetségek és szervezetek terjedését, terjesztését és tevé-
kenységét.
Bizakodásra ad okot az a tény, hogy néhány székelyföldi fi-
atal gazda, a nyugat-európai testvértelepüléseken járva, az
ott látott tenyésztési és termelési módszereket, techniká-
kat hazatérve megpróbálja a lehetõségekhez mérten
mindinkább itthon is megvalósítani. A külföldön látott
modell itthoni alkalmazása hozzájárulhat a minõség javu-
lásához és a rentábilis értékesítési esélyek növeléséhez.
A projekt egyik fõ eredménye, hogy kidomborítottuk a
szakmabeliek összefogásának és közös piaci fellépésének
lényegességét. Ebben nagy szerepet kapnak a közösségfej-
lesztõk is, akik ráébresztik Székelyföld embereit az együtt-
gondolkodás és együttmûködés fontosságára.
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Tisztelt Professzor Úr!
Tisztelt Rektor Úr!
Szenátor Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Hallgatóság!

A Babeº-Bolyai Tudományegyetem számára megtisztelõ alkalom,
hogy meleg tiszteletét fejezze ki Magyarország egyik nagy tekintély-
nek örvendõ közgazdászának azzal, hogy egyetemünk tantestülete
tiszteletbeli tagjának fogadta. Ugyanis ma Doctor Honoris Causa
címben részesítjük Dr. Chikán Attila egyetemi tanár urat, Magyaror-
szág gazdasági-társadalmi tudományának jeles képviselõjét. 

Ezt a magas akadémiai címet egyetemünk kizárólag tudomá-
nyos érdemekért, azaz a tudomány területén elért kimagasló
eredményekért, egyetemi oktatás terén kifejtett didaktikai tevé-
kenységért, valamint az egész társadalom javára végzett munká-
ért nyújtja arra érdemes személyiségeknek.

Chikán Attila eddigi tudományos munkássága három egymás-
sal szervesen összekapcsolódó területre irányult. Pályája kezde-
tén a készletezés elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott,
ebbõl írta egyetemi doktori értekezését (1969) és kandidátusi ér-
tekezését (1981) egyaránt, s magyar nyelven elsõként publikált
könyveket e témában: két összekapcsolódó, máig alapvetõ hivat-
kozást jelentõ munkája a Készletek a gazdaságban (1978, Fábri
Ervinnel és Nagy Mártával), valamint a Vállalati készletezési poli-
tika (1984), mindkettõ a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadónál je-
lent meg. Kutatásai fokozatosan kiszélesedtek a reálszférának a
készletezéssel összefüggõ egyéb területeire, a termelésre és a lo-

gisztikára. Kutatási eredményeit rangos nemzetközi publikációk
sora tartalmazza (a Demeter Krisztinával közösen írt Manufac-
turing strategies in the Hungarian industry címû cikkét az Inter-
national Journal of Operations and Poduction Management – a
szakterület világviszonylatban vezetõ folyóirata – 1995-ben az év
cikkévé választotta). A fenti témakörökben végzett kutatásait
mintegy integrálja az 1997-ben elkészített MTA doktori értekezé-
sében: Az anyagi folyamatok menedzsmentje a magyar gazdaság-
ban a nemzetközi tendenciák tükrében.

Kutatásainak másik ága oktatási feladataiból született.
1987-ben az akkori Marx Károly Közgazdaságtudományi
Egyetemen a Vállalatgazdaságtan Tanszék alapító vezetõje
lesz, s több éves elõkészítõ munkálatok után 1991-ben
publikálja Vállalatgazdaságtan címû könyvét (Aula Kiadó).
Ez a munka, illetve azóta készült átdolgozásai alapmûnek
számítanak a hazai szakirodalomban – újszerû szemlélet-
módja, átfogó jellege és kidolgozottsága alapján nemzetkö-
zi színvonalúnak minõsíthetõ. A vállalati mûködés és gaz-
dálkodás területén szintén számos cikket publikált, köny-
veket szerkesztett – míg néhány éve az eddig említett ku-
tatási terület (a reálszféra, anyagi folyamatok, valamint a
gazdaságtan) találkozott a hazai szakirodalomban szemlé-
letét és tartalmát tekintve egyaránt új munkában: a Deme-
ter Krisztinával közösen szerkesztett, Az értékteremtõ fo-
lyamatok menedzsmentje címû könyvben (Aula, 1999). 

Kutatásainak harmadik, az elõzõekkel összekapcsolódó ága a
makrogazdasági rendszer strukturális kérdéseire irányult. Ez a
vonal szinte kezdettõl jelen volt (1978-ban publikálta a The
national economy, as a material stock and flow system címû cik-
két), de csak a 90-es években erõsödött meg igazán, amikor elõ-
ször gazdasági ciklusokkal, majd a magyar gazdaság nemzetközi
versenyképességének szerkezeti kérdéseivel kezdett foglalkozni.

Chikán Attila Laudációja 
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Ez utóbbi témakörben a hazai gazdaságkutatásnak a rendszervál-
tás óta a legnagyobb kutatási programját vezette le 1995 és 1997
között (több mint száz kutató közremûködésével). A program
összefoglaló tanulmányát Jelentés a magyar vállalati szféra nem-
zetközi versenyképességérõl címmel 1997-ben adta ki. Chikán
Attila publikációs jegyzéke mintegy 200 tételt tartalmaz, ebbõl 10
magyar, 13 angol nyelvû könyv (szerzõ, társszerzõ, szerkesztõ).
15 cikke jelent meg referált nemzetközi folyóiratban, az e folyó-
iratokban munkáira történõ hivatkozások száma 1990 óta 36. 

Chikán Attila a magyar közgazdaság-tudomány világszerte elis-
mert követe. Munkásságának megbecsülését nemzetközi tudo-
mányos és szakmai szervezetekben betöltött tisztségek és nem-
zetközi folyóiratok szerkesztõbizottsági tagsága igazolja. Jelenlegi
nemzetközi funkciói közül kiemelésre érdemes, hogy 1982 óta
elsõ elnökhelyettese és fõtitkára az általa kezdeményezett Nem-
zetközi Készletezési Tudományos Társaságnak, amelynek elsõ el-
nöke, majd azóta is tiszteletbeli elnöke Kenneth J. Arrow Nobel-
díjas közgazdász. 1995 óta igazgatóhelyettese a Globális Termelé-
si Kutató Központnak, és 1992 óta a végrehajtó bizottsági tagja
(1999–2001 között elnöke) a 43 ország nemzeti társaságait tö-
mörítõ Beszerzési Világszövetségnek. Jelenleg négy rangos nem-
zetközi folyóirat szerkesztõbizottságának tagja (International Jo-
urnal of Production Economics, International Journal of Quanti-
tativ and  Operations Management, International journal of Pur-
chasing and Materials Management, valamint az International Jo-
urnal of Logistics). Aktív szerepet vállal a magyarországi szakmai
közéletben is: tagja a Magyar Tudományos Akadémia három
szakbizottságának (Közgazdaság-tudományi, Ipar- és Vállalatgaz-
dasági, Marketing), a Logisztikai Bizottság alelnöke. Szerkesztõbi-
zottsági tag a Közgazdasági Szemlénél, a Vezetéstudománynál, a

Society and Economy folyóirat szerkesztõbizottságának elnöke. 
Aktív kapcsolatot tart fenn a gazdasági gyakorlattal. 1991 óta

társelnöke a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társa-
ságnak, 2000–2001-ben elnöke a Gazdálkodási és Tudományos
Társaságok Szövetségének, elnökségi tagja a Menedzserek Orszá-
gos Szövetségének. Több vállalat igazgatóságában és felügyelõ-bi-
zottságában töltött be vezetõ tisztséget, s 1998/1999-ben másfél
évig gazdasági miniszter volt. A fentiekben felsorolt sokrétû tevé-
kenység eredményeit gazdagon kamatoztatta oktatási-pedagógiai
munkájában. Tucatnyi új tárgyat vezetett be az egyetemi oktatás-
ba, de ahol igazán iskolát teremtett, az a Rajk László Szakkollégi-
um, amelynek megalakulása óta (1970-tõl) igazgatója – ez az in-
tézmény adta és adja a magyarországi közgazdaság-tudomány
utánpótlásának tekintélyes hányadát, végzett hallgatói a gazdaság
és társadalom legmagasabb vezetõ szintjein is megtalálhatók.

A fentiekben kifejtettek alapján meg vagyunk gyõzõdve, hogy a
Babeº-Bolyai Tudományegyetem Szenátusának határozata, mely-
nek alapján Chikán Attila professzor urat, Magyarország egyik leg-
elismertebb közgazdászát Doctor Honoris Causa címben részesí-
ti, a két egyetem közötti eddigi értékes együttmûködést hivatott
megerõsíteni. Egyetemünk számára nagy megtiszteltetést jelent,
hogy dr. Chikán Attila professzor úr elfogadta az akadémiai testü-
letünk tagjai sorába való belépést. A magunk részérõl dr. Chikán
Attila professzor urat legnagyobb tiszteletünkben és hálánkban
részesítjük, amely minden bizonnyal kölcsönös.

prof. Matiº Dumitru
B.B.T.E. Közgazdaságtudományok karának dékánja

GAZDAG ILDIKÓ*

Egy olyan problémával fordulok Önökhöz, amellyel
tanárként és a Közgazdasági Szakközépiskola igazgató-
jaként nap mint nap szembesülök: nem csak diákjaink,
hanem pedagógusaink sem értik a társadalmunkban és
gazdaságunkban végbemenõ folyamatok mechanizmusát
és mozgatórugóit, nehezen igazodnak el az új, állandóan
változó világban.

A piacgazdaságra való áttérés kapcsán egyre gyakrabban
fogalmazódik meg az az igény, hogy az iskolának, a közok-
tatásnak fel kell készítenie a felnövõ generációkat a gaz-
daság világában való eligazodásra, át kell adnia egy
általános gazdasági kultúrát.

A fejlett piacgazdasággal rendelkezõ társadalmakban a
gazdaság világában való eligazodáshoz szükséges
ismeretek – a racionális családi gazdálkodástól a vál-
lalkozási ismereteken, az adórendszeren, a társadalom-
biztosításon át egészen a befektetési lehetõségek
ismeretéig – hosszú idõ óta szerves részét képezik a tár-
sadalmilag releváns mûveltségnek, a minden polgár által
elsajátítandó kultúrának. A gazdaságra vonatkozó alapvetõ

Vitaindító
A gazdasági kultúrára való nevelés kérdésében 

A fiatalok gazdálkodásra nevelését nem lehet elég korán
elkezdeni. Jelen cikkben vitára bocsátjuk a gazdasági
kultúrára való nevelés széleskörû kiterjesztésének
kérdését. Várjuk a hozzászólásokat!

* A szerzõ a sepsiszentgyörgyi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola igazgatója és RMPSZ elnöke



ismereteket a polgári társadalmakban tehát nem valam-
iféle közgazdasági szakmai tudásként, csak a gazdasági
pályákra készülõk számára tanítandó tananyagként keze-
lik. Ennek magyarázata a polgári társadalmak sajátossá-
gaiból, mindenekelõtt abból ered, hogy a piacgazdaság vis-
zonyai között gyakorlatilag a társadalom tagjainak döntõ
többsége valamilyen módon a gazdaság szereplõjévé válik,
s ilyen módon gazdasági döntések egész sorát kell
meghoznia szinte nap mint nap. A gazdasági kultúra tar-
talma a polgári gazdaság rendszerének kiépülésével
együtt, úgymond, organikusan alakult ki, s ma is a gaz-
daság világának változásaival szinkrónban fejlõdik. 

Miután, az ismert történelmi okok következtében,
ennek a gazdaság alanyává váló polgárságnak a
kialakulása nálunk alapvetõen nem a Nyugat-Európára
jellemzõ organikus fejlõdéssel, hanem különbözõ
módokon – például az oktatás által segítve – katalizálva,
úgynevezett modernizációs stratégiával megy végbe, kitün-
tetett jelentõsége van annak, hogy milyen ismereteket,
milyen jellegû tudásanyagot közvetít a gazdaság világáról
az iskola, milyen kultúraelemeket tekint a társadalom a
mindenki által elsajátítandó gazdasági kultúra részének.

A változások nyomán csak nagyon nehezen tudjuk elfogadni
az értékrendszerben végbemenõ átrendezõdést. Nagyon nehéz
a gazdaságról, a társadalomról való gondolkodásba bevinni azt
az új kultúrát, amelynek lényege a kockázatvállalás, a bizony-
talansági tényezõkkel való együttélés, az új feltételekhez való
gyors alkalmazkodás, mert erre eddig nem szocializált a
szûkebb és tágabb társadalmi, gazdasági feltételrendszer.

A pedagógusnak magának meg kellene tanulnia ottho-
nosabban mozogni a társadalomban, a közéletben, a helyi
és a tágabb társadalmi-gazdasági intézményrendszerben.
Az alulfizetett, az egzisztenciális gondokba egyre jobban
belefáradt, rossz körülmények között élõ, alacsony
presztízzsel rendelkezõ pedagógusok önmaguk sem képe-
sek azoknak a tapasztalatoknak a megszerzésére, amelyek
ahhoz a fajta nyitottsághoz szükségesek, amelyek ered-
ményeként az iskola fel tudja készíteni a diákokat a
valóság megtapasztalására, értelmezésére. Hogyan mutas-
sa meg a pedagógus a gyerekeknek a kívánatos állampol-
gári kultúrát, a különbözõ intézményekben tanúsítandó
polgári magatartást, ha sok esetben éppen õ maga is
szorong akkor, amikor ezekkel az intézményekkel kapcso-
latba kerül. A pedagógusok zöme vajmi keveset tud a vál-
lalkozás természetérõl, az esetleges buktatókról, a vál-
lalkozás világának sajátos filozófiájáról. 

A vállalkozói szemléletmódnak az iskolai nevelés
egészére ki kell hatnia. Véleményem szerint az elsõdleges
tennivaló a romániai magyar pedagógusokkal megis-
mertetni és elfogadtatni a piacgazdaságra jellemzõ gaz-
dasági kultúrát. Ehhez már létezik a szervezeti keret, az
RMPSZ által szervezett Bolyai Nyári Akadémia, amelyen
több ezren vesznek részt, óvónõk, tanítók, általános isko-
lai és gimnáziumi tanárok. Az RMKT már szervezett mód-
szertani továbbképzõ tanfolyamot a közgazdaságot oktató
tanárok számára, az itt szerzett tapasztalatait felhasznál-
va kidolgozhatnánk egy olyan módszertani programot,
amely segítene, hogy egész fiatalon, már az óvodáskorban
megkezdõdjön gazdasági szemlélet alapozása játékkal,
majd erre épüljön tovább az iskolai nevelés. Javasolom,
hogy továbbképzésbe illesszünk be minden csoport
számára egy-két elõadást a gazdasági kultúrával kapcso-
latosan, ötletet adva mindenki számára szaktantárgyának
és a gazdasági élet különbözõ problémáinak összekap-
csolására. Ígéretet kaptam Csanády András professzortól
és Somai úrtól, az RMKT elnökétõl, hogy gondoskodnak
az elõadókról. Koródi Hajnalka, a háromszéki RMPSZ
elnöke révén tudomásomra jutott, hogy eddig nem si-
került továbbképzést szervezni a társadalomtu-
dományokat oktató tanárok számára a jelentkezõk ala-
csony száma miatt. Másrészt a szakmai oktatásban a
mûszaki és a gazdasági szaktanárok problémái nagyon
különbözõek, ezért erre a szekcióra a mi iskolánkból már
nem is jelentkeztek a Bolyai Nyári Akadémia 2003. júliusi
tanfolyamára. Második javaslatom, hogy közös tovább-
képzést szervezzen az RMPSZ a gazdasági szaktanárok és
a társadalomtudományokat oktató tanárok számára. Ez
azért is fontos volna, mert ha nem változik a legújabb
tanügyi reformtervezet, akkor mind az elméleti, mind a
szakmai középiskolai oktatás törzsanyagába bevezetik a
vállalkozásoktatást a IX–X. osztályban. Talán nem
vágyálom, hogy minden középiskolát végzett diák ren-
delkezni fog olyan közgazdaságtani, pénzügyi és jogi
ismeretekkel, amelyek lehetõvé teszik mikroszinten egy
kisvállalkozás áttekintését, szükség esetén azok
intézésében való közremûködést, makroszinten az állami
gazdaságpolitikában és a nemzetközi gazdasági folyama-
tokban való tájékozódást, eligazodást. Remélem, hogy
javaslataimat kedvezõen bírálják el, hiszen mindannyi-
unk érdeke a minõségi oktatás, az életre nevelés.
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Aggódó magyar közgazdászok Aggódó magyar közgazdászok 
SopronbanSopronban

LÁZÁR ANNA

Szeptember 7–9. között tartották Sopronban a 41. Magyar Köz-
gazdász Vándorgyûlést, melynek résztvevõi között tizenhat erdé-
lyi magyar közgazdász is jelen volt. Már a bevezetõben el kell
mondanom, hogy nagyon nagyra tartjuk, és hálásak vagyunk a
Magyar Közgazdasági Társaságnak, amiért minden évben lehetõ-
vé teszik számunkra a részvételt ezen a rangos, nagyszerûen
megrendezett szakmai seregszemlén. Ebben az évben a magyar
közgazdászok aggódásának fõ témája a magyar gazdaság verseny-
képessége volt, illetve az, hogy romlott a magyar gazdaság helyze-
te, csökkent a fejlõdés üteme az EU-hoz csatlakozni készülõ or-
szágokhoz képest – habár ez az ütem még mindig nagyobb az
uniós átlagnál. Függetlenül attól, hogy milyen politikai vagy civil
erõt képviseltek, a magyar közgazdászok között most nagy volt az
egyetértés abban, hogy aggasztóvá vált a magyar gazdaság helyze-
te, lemaradása a térség csatlakozni fogó közép-európai országai-
tól. Még a csehek is elõttünk járnak, mondották egy elõadásban,
sõt a románok is az IT bizonyos ágazataiban (amit én igen nagy
kétkedéssel hallgattam). Ezt Sopronban két plenárison, a nyitó és
záró plenárison, valamint a kettõ között hat szekcióban tárgyal-
ták, a következõ témakörökben: Gazdaságstratégia és EU-csat-
lakozás, Gazdaságpolitika, Vállalkozások versenyképessége, Pénz-
ügyek és versenyképesség, Agrárium és kereskedelem és Az infor-
matika szerepe a versenyképesség növelésében.

Kitûnõ elõadók színvonalas elõadásainak lehettünk tanúi. Le-
hetetlen volna mindenkit felsorolni, az elõadók nevét, az elõadá-
sok címét és néhány képet meg lehet tekinteni a MKT honlap-
ján, de hogy képet alkothassanak a rendezvény színvonaláról,
megemlítem a nyitó és záró plenáris elõadóit: Kádár Béla aka-
démikust, a MKT elnökét, Csikós Nagy Béla akadémikust, a MKT
örökös tiszteletbeli elnökét, László Csaba pénzügyminisztert,
Demján Sándort, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövet-
ségének elnökét, Parragh Lászlót, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnökét, Baráth Etele kormánymegbízottat, politikai
államtitkárt, Járai Zsigmondot, a Magyar Nemzeti Bank elnökét,
Fodor Istvánt, a Magyar EU-bõvítési Üzleti Tanács elnökét, akik –
kivéve a pénzügyminisztert, aki, a mundérbecsületét védve, op-
timistább volt – mindannyian különbözõ szemszögbõl, tudomá-
nyosabban vagy gyakorlatiasabban, egyek voltak: Tenni kell vala-
mit a magyar gazdaságért, mert elromlott az irány, bár a legjobb
helyzetben volt, a legnagyobb fejlõdési ütemmel rendelkezett,
tulajdonképpen számunkra – Románia számára is – irigylésre
méltóan élen járt a csatlakozni készülõ országok között.

Néhány erdélyi kollégámmal a III., a Vállalkozások versenyké-

pessége címû szekcióban töltöttük a konferencia második nap-
ját, ahol a magyar vállalkozások mindennapi és távlati gondjai-
nak keresztmetszetét kaptuk. Kisebb és nagyobb vállalkozások-
ra egyaránt terheket ró a mostani magyar gazdasági környezet,
éppúgy, mint az uniós csatlakozás miatti aggodalom és felkészü-
lés, a globális tendenciákról nem is beszélve. A versenyképesség
fenntarthatóságának esélyeit, lehetõségeit – a magyar gazdaság-
ban általában, és ezen belül konkrétan a kis- és nagyvállalkozá-
sok esetében – semmivel sem lehet jobban kifejezni, mint a
Parragh László által megfogalmazott, igen tetszetõs és kifejezõ
mondattal, amit gyakran elismételek azóta: Ahhoz is rohanni
kell, hogy egy helyben maradjunk. Ennél kifejezõbben nem le-
het elmondani azt, ami a magyar gazdaság minden tényezõjére
fontos, és ami fontos és tanulságos kell legyen számunkra is, a
román gazdaságnak éppúgy, mint a romániai magyar vállalkozá-
sok számára is. Folyamatosan tenni és tanulni kell az anyaor-
szágban történtekbõl, jó értelemben ki kell használni annak a
nagyszerû lehetõségét, hogy amire mások az angol vagy minden-
képpen egy közvetítõ nyelv segítségével tesznek szert, azt a ta-
pasztalatot, tudást mi anyanyelvünkön szerezhetjük meg. S ezek
a rendezvények nem csak azért hasznosak számunkra, mert
megismerhetjük és témában lehetünk az anyaország legaktuáli-
sabb gazdasági problémáival, hanem mert hihetetlenül sokat ta-
nulunk, rengeteg hozadéka van, gyakorlati éppúgy, mint tudomá-
nyos. Tanulni lehet konferenciaszervezést, a kitûnõ elõadóktól
különbözõ elõadási stílusokat, módszereket, az igényes magyar
szaknyelv használatát, s ha elemzik számunkra a nagy gazdasági
folyamatokat, a tendenciákat, a gondokat, és ezeket itthon egy idõ
után mi magunk is megtapasztaljuk, nem érnek váratlanul, s ha
tenni nincs is hatalmunk ellenük, legalább megértjük, mi miért
történik.

Köszönjük, hogy részt vehettünk a 41. Vándorgyûlésen, és kí-
vánjuk a magyar közgazdászoknak, hogy az elkövetkezõ vándor-
gyûlések ne az aggodalom, hanem az elégedettség találkozói le-
gyenek, magunknak pedig azt kívánom, hogy aggódhassunk,
minél hamarabb, legalább csak ennyire.

XII. Közgazdász VándorgyûlésXII. Közgazdász Vándorgyûlés
MarosvásárhelyMarosvásárhely

CIOTLÃUª JUDIT

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) 2003.
szeptember 26–28. között Marosvásárhelyen szervezte meg
XII. Közgazdász Vándorgyûlését. 

A rendezvény témája a Humán erõforrás, mint modernizá-
ciós tényezõ a XXI. század elején volt.

Rendezvények



A konferencia elsõ elõadója, Bodó Barna, a Babeº-Bolyai Tudo-
mányegyetem Politológia Tanszékének elõadótanára, a humán
erõforrás-menedzsment és demokrácia viszonyát tárgyalta. Sze-
rinte nagyon sok kérdésrõl nehéz eldönteni, hogy politikai vagy
gazdasági kérdés-e, annyira összefüggésben vannak egymással.
Ilyen például az iraki háború, egy gyár bezárása vagy áttelepítése,
hiszen embereket bocsátanak el, nõ a munkanélküliség a régió-
ban. Feltehetõ az a kérdés, hogy ki felel mindezekért?

Az elõadó elmondta, hogy bizonyos alapvetõ gazdasági kér-
dések kikerülnek a közösség kontrollja alól. A közösség ezeket
a döntéseket nem tudja befolyásolni, hisz a politikán kívül
hozzák meg õket. A közösségnek csak arra van lehetõsége,
hogy a politika folyamatait valamennyire ellenõrizze. A Suzu-
ki kérdésben például együtt van a politika és a gazdaság, csak-
hogy a gazdaság önhatalmúlag megy a maga útján, és képte-
lenek vagyunk annak a kérdéscsomagnak a kezelésére, amely
a gazdaságon túli szférában jelentkezik egy ilyen döntésben.

Mi lesz a polgárral? Az emberrel, a negyedik kaszttal? A dol-
gozókkal? A demokráciaelmélet nagyon sokat foglalkozik ezzel
a kérdéssel. Mi lesz a demokráciával? Nem intézményi, társa-
dalmi vagy gazdasági értelemben, hanem erkölcsi értelemben
véve. De mi a demokrácia? A demokrácia többféleképpen ér-
telmezhetõ. Kinek a feladata erre a kérdésre válaszolni?

A továbbiakban az elõadó öt kérdéskört tárgyalt, a következõk
szerint: A demokrácia genézise. Létezik-e közjó? Mit kapott a
poltikatudomány a közgazdaságtól? Mit adott a politika a közgaz-
daságnak? Ezekre a kérdésekre probált választ adni az elõadó.

Fazekas Károly, a budapesti Közgazdaságtudományi Kutató-
központ igazgatóhelyettese bemutatta a külföldi
mûködõtõke-beáramlás hatását a munkaerõpiac regionális
különbségeire. Magyarországi kutatások alapján az elõadás a
mûködõtõke-beáramlás jellemzõirõl és annak a foglalkozta-
tásra, munkaerõ-gazdálkodásra és az ország regionális kü-
lönbségeire tett hatásairól szólt.

Ahogyan Kelet-Európa más országaiban, Magyarországon is
nagy ütemben növekedett a munkanélküliség a rendszervál-
tás után, de emellett elég gyorsan növekedtek a regionális kü-
lönbségek is a munkaerõpiacon.

Magyarországon létezik egy elszakadási folyamat a munka-
erõpiacon, a legrosszabb helyzetben lévõk közül Magyarorszá-
gon 30–40 kistérség egyre kilátástalanabb helyzetbe kerül.

A kép polarizálódik, a nyertesek szinte kivétel nélkül Észak-
nyugat-Magyarországon, központi régióban, Budapest körül
helyezkednek el, a vesztesek, a legrosszabb foglalkoztatási
mutatókkal rendelkezõ helyi munkaerõpiacok, az ország ke-
leti felében, a határmenti térségben. Ennek a folyamatnak
egy vetületérõl beszélt az elõadó, a külföldi mûködõtõke-
beáramlás hatásairól, arról, hogy milyen értelemben van kö-

ze a külföldi mûködõtõke-beáramlásnak ehhez a polarizáci-
ós folyamathoz. Magyarország az utóbbi idõben nagyon sike-
res volt a külföldi mûködõtõke vonzása tekintetében. Egyre
több mûködõtõke vándorolt be az országba, és ennek a fog-
lalkoztatási hatása sem hanyagolható el. A vállalati szférában
a munkaerõnek körülbelül egyharmada ma már többségben
külföldi tulajdonú vállalatoknál dolgozik.

A továbbiakban az elõadó azt elemezte, hogy mi mozgatta a
döntéshozókat a területi választások során, alapvetõen miért ide
vagy oda mentek, mikor arról döntöttek, hogy hol fognak beru-
házni. Egy nagyon fontos mutató, amit figyelemmel követtek, a
munkaerõ képzettségi szintje volt. A külföldi beruházók ezen kí-
vül figyelembe vették a térség ipari jellegét és földrajzi helyzetét.
A külföldi tõke magatartását, a külföldi befektetõk választási
döntését vizsgálva azt figyelhetjük meg, hogy eléggé koncentráló-
dik az ország nyugati felére. A külföldi befektetõk határozottan az
osztrák határ és Budapest térségében telepednek le.

Az eltérések a hazai és külföldi tulajdonú vállalatok között
elég jelentõs következményekkel járnak. Az egyik jelenség az,
hogy Magyarországon az elmúlt esztendõkben nem volt lét-
számbõvülés, ez kizárólag a külföldi tulajdonú vállalatoknál
következett be. Megvizsgálva azt, hogy a létszámbõvülés ho-
gyan oszlott meg a vállalati szférában, nagyon jellegzetes elté-
rést kapunk. A legalacsonyabb foglalkoztatási rátával, legma-
gasabb munkanélküliségi rátával, legrosszabb helyzetbeli ki-
látással rendelkezõ térségekben nem volt létszámbõvülés.

Magyarországon észrevehetõ, hogy a külföldi tulajdonú válla-
latok és a bõvülõ munkahelyteremtésre képes hazai tulajdonú
vállalati szféra egyre inkább koncentrálódik a már amúgy is
fejlett térségekben, és a már korábban is fejletlen térségek to-
vábbra sem tudnak teljesíteni. Szétszakadás van az országon
belül, és ez nagyon veszélyes folyamatnak tekinthetõ. Regioná-
lis különbségek alakultak ki a bérek tekintetében is. Igen jelen-
tõs különbségek vannak a hazai és külföldi tulajdonú vállala-
tok bérezésének tekintetében. Ezért a magas bérkülönbségek
arra ösztönzik a vállalkozót, hogy elvándoroljon.

Végezetül az elõadó elmondta, hogy nem utolsósorban az
egyik legnagyobb problémát Magyarországon a városhiányos
térségek nagy száma jelenti, amely szintén negatív jelenség a
befektetõk vonzását illetõen.

Pitti Zoltán, a Budapesti Közgazdasági és Államtudományi
Egyetem Kisvállalkozásfejlesztési Központjának tudományos
fõmunkatársa, az EU jelenlegi tagállamainak versenyképes-
sége és az újonnan csatlakozók felzárkózási esélyei kérdése-
irõl tartott elõadást.

Az elõadó azzal a jó hírrel kezdte elõadását, hogy „A világ-
ban nincs válság”. A jó hír azonban egy rosszal folytatódik:
„Ezt senki nem akarja elhinni”.
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Véleménye szerint valóban nincs válság, azonban óriási
súlypont-átrendezõdés folyik a világban, amit nem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni. Válság nincs, de ebben a helyzetben,
amelyben mi vagyunk, óriási minõségküzdelem zajlik. A hoz-
záadott érték, a tudástartalom az, ami meghatározza, hogy a
versenyben milyen pozíciót érhetünk el.

A verseny egyik sajátos területe az, amikor az áru és a szol-
gáltatás áramlik, és ezeket vetjük össze. Egy másik az, ami-
kor a pénztõke áramlik, és ennek a hatását és a versenyké-
pességre gyakorolt eredményét vizsgáljuk. A tõkevonzás nagy
feladat, a tõkemegtartás még nagyobb. A tõke mozog, nem
marad ott, ahol a feltételek nem kedvezõek számára. A tõke,
mellette a technika, technológia munkaerõvonzó, munkaal-
kalmat teremt, fõleg a szakképzett munkaerõ számára.

Ez a tõke átalakító hatású: átalakítja a piaci kapcsolatokat,
a politikai viszonyokat, a gazdaság struktúráját, jelentõsen
megváltoztatja a tevékenységi profilokat, és hat a tulajdonvi-
szonyokra is. Ennek a következményeivel is számolni kell. A
tõke hatásaként az országok csoportosíthatók, aszerint, hogy
hol milyen súlyú a külföldi tõke. Ebben a csoportosításban
három kategória alakítható ki: a külföldi tõke súlya átlag fe-
letti, átlagos vagy átlag alatti. Min múlik az, hogy ki hova ke-
rül? Azon, hogy milyen a külföldi tõkének a súlya a beruhá-
zásokban, az exportban, a modern hightech termékek ex-
portjában, a foglalkoztatásban, és milyen a súlya az adott or-
szág gazdaságának egészéhez viszonyítva. Magyarország a
2002-es adatok alapján igen elõkelõ pozícióban van, az euró-
pai országokat nézve a negyedik helyen áll.

Mi ezeknek a hatása? Ez a tõke átalakítja az országok ver-
senypozícióját. A továbbiakban az elõadó bemutatta, hogy a
tõke miként alakítja át a tulajdonviszonyokat. 

Mit jelent és miként határozhatjuk meg a versenyképessé-
get? Erre minden országnak meg kell adnia saját válaszát. Ki
kell alakítani a versenyképesség mérésére szolgáló mutató-
kat, a régiek nem elégségesek, az új helyzetben nem adnak
megfelelõ választ, nem adnak segítséget a döntéshozóknak.
Az információhoz való hozzáférésben három éves késéssel
nem lehet döntéseket hozni.

Egy nagyon komoly szakmai problémára hívta fel a figyelmet
a versenyképesség értelmezése során. A versenyképességet az
árak és az árakat meghatározó tényezõk középpontba állításá-
val elemzi. Ezek nagyon fontosak, ennél azonban fontosabbak
lesznek ebben a versenyben az árakon kívüli, a minõségi kri-
tériumok. Megemlíthetõ például a beruházási kedv, amely
nem pénzügyi döntés. A beruházási kedv indexét nem véletle-
nül követik. Ide tartozik a K+F ráfordításoknak az alakulása a
GDP arányában. Nem szabad csak a kormányzati költségvetést
bírálni, meg kell nézni, hogy a vállalkozások területén van-e

K+F, illetve hogy van-e saját kutatás vagy nincs. Magyarorszá-
gon az állami és vállalati K+F együttesen a GDP 1%-a. Ennek
kétharmada állami költségvetés, egyharmada pedig vállalati
költségvetés. A vállalati súlyon belül a K+F 90%-át a Magyar-
országon szereplõ külföldi érdekeltségû vállalkozások nyújtják.
Ez egy figyelmeztetõ érték. Ha nem tudjuk növelni a termékek-
ben megtestesülõ új tudást, a versenyképességi pozíciónk
csökkenni fog. A versenyképesség tulajdonképpen a képessé-
gek versenye. A képességek versenye az, ami bennünk van. 

Péter Gábor, a sepsiszentgyörgyi SKR Consulting Co. igaz-
gatója elõadásában arra a kérdésre kereste a választ, hogy:
Mitõl függ egy ember teljesítménye? – Mire használható az
akcióelmélet?

Az elõadó elmondta, hogy gazdasági reformokra van szük-
ség. De mi fogja létrehozni a gazdasági reformot, mi terem-
ti meg a gazdasági reform kereteit? A politika? Létezik gazda-
sági reform a politikai környezet reformja nélkül? Ki refor-
málja meg a politikát? Csak az ember képes erre. Nagyon
fontosnak tartja, hogy létrejöjjön egy humán reform. Amíg
ez nem jön létre, semmi sem fog megváltozni, sem a politi-
ka, sem a gazdaság. Jó lenne, ha fel tudna épülni egy olyan
reform, amelynek a pillére a humán reform, ezt követné a
politika és a gazdaság reformja. 

Miért van Magyarország jobb helyzetben, mint Erdély? Mert
kinyitotta a határait és megjelent a tõke. Magyarországon vala-
milyen szinten végbement a humán reform, legalábbis a me-
nedzsment szintjén. Hiszen amilyen a menedzsment-kultúra,
úgy vezetik az egész céget. Olyan vezetõk képzése a fontos, akik
tovább tudják adni a humán kultúrát is a környezetüknek.

A továbbiakban az emberi teljesítés kérdését tárgyalta az
elõadó. A XX. században az emberismeret óriásit fejlõdött. Ma
már az emberismeret azon a szinten áll, ahol a fizika. Akár a
kutatás oldaláról nézzük, akár az eredmények oldaláról, eb-
ben a kérdésben hatalmasat lépett a XX. század embere.

A vezetéselmélet terén is nagy volt az elõrelépés. Az egyik
legizgalmasabb kutatási terület az emberi szükségletek terü-
lete, amelyeknek száma nagyon magas. A teljesítmény embe-
ri szükséglet. Amikor teljesítménymotivációról beszélünk, el-
kerülhetetlen, hogy az ember a munkakörrel összefüggésben
vizsgálja, hiszen különbözõ munkakörökben az ember kü-
lönbözõ teljesítményeket nyújthat.

Az ember belsõ világa sokszor összeütközésbe kerül a kör-
nyezettel. Fel kell építenünk egy belsõ hidat a belsõ világunk
és a minket körülvevõ környezet között, és ez a híd nem más,
mint a tevékenység. A tevékenységek két csoportba sorolha-
tók: vagy szívesen, vagy nem szívesen végzünk valamit.

A figyelmet nagyon érdekes területnek tartja. Felteszi a kér-
dést, hogy hány dologra tud az ember figyelni. Ha sikeres em-
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ber akarsz lenni, akkor gyakorolnod kell, hogy egyszerre több
dologra tudj odafigyelni. Az életed minõsége függ attól, hogy
mire fordítasz figyelmet, s mire nem.

Nagyon fontosnak találta az elõadó a tevékenységi kör kér-
dését. Az ember készítsen el magának egy listát a tevékenysé-
gekkel, melyeket el szeretne végezni vagy el kell végeznie. A te-
vékenység érzelmi oldalról közelíthetõ meg. Nagyon fontos azt
tudni, hogy a környezet, ahol élünk, milyen akcióteret tud biz-
tosítani számunkra. Minden ember fel tudja fedezni azt a te-
vékenységsort, amit akcióként tud és szívesen végez, a teljes
figyelme ráirányul, jól érzi magát, miközben ezt a tevékenysé-
get végzi. Az ember mindig a magasabb értékû akciót akarja
végrehajtani. Folyamatosan szükségünk van megfelelõ meny-
nyiségû akcióra. Ezeket kell tudnia a vezetõnek, amikor be-
osztottjait megválasztja. A munkára jelentkezõ embernek tud-
nia kell, hogy annak a környezetnek az akcióterében õ meny-
nyit végezhet. Végezetül azt kívánja, hogy mindenki saját éle-
tében jusson legalább kétszer több akcióhoz, mint amennyi-
hez eddig jutott, vezetõként pedig nézzen körül környezeté-
ben, a munkatársainak az akcióhalmaza milyen viszonyban
áll azzal az akciótérrel, amelyben van.

A plenáris elõadások sorát Györfi Ilona, a Maros megyei
Munkaügyi Igazgatóság igazgatónõje zárta. A munkaerõforrás
demográfiai tényezõje Maros megyében címû elõadásában,
statisztikai adatokra alapozva, bemutatta Maros megye jelenle-
gi demográfiai helyzetét. Bevezetõként hangsúlyozta a nép-
számlálás során begyûjtött adatok fontosságát. A népességre
vonatkozó adatokat valamennyi tudomány felhasználja. A köz-
gazdaság ezeket az alapadatokat a tevékenységek kiindulópont-
jának tekinti, elsõsorban azért, mert a népesség gazdasági ak-
tivitás, foglalkozás, társadalmi-gazdasági helyzet és szakkép-
zettség szerinti megoszlása a gazdasági statisztikának alapvetõ
fejezete. Így a munkaerõ nagyságának és összetételének alapos
ismerete a gazdasági tevékenység egyik legfontosabb tényezõje.
Maros megyében az össznépesség számának csökkenése ta-
pasztalható. Az elõadó statisztikai adatokat sorakoztatott fel,
melyben bemutatta a népességfoglalkozás, iskolai végzettség,
foglalkoztatás, stb. helyzetét.

A délután folyamán a plenáris ülés elõadásait a szekciók
követték. Különbözõ szekciók keretén belül a jelenlévõ köz-
gazdászok négy nagyon érdekes kérdéskört tárgyaltak.

Az elsõ szekcióban az erdélyi magyar gazdasági szakképzés
kérdéskörét járták körül. A választott téma nagyon aktuális, és
megoldásra vár. Vitaindító elõadásában Gazdag Ildikó, a sepsi-
szentgyörgyi Közgazdasági és Közigazgatási Iskolaközpont
igazgatónõje, az iskola szerepét és fontosságát elemezte a gaz-
dasági kultúra kialakításában. A vállalkozói szemléletmódnak
az iskolai nevelés egészére ki kell hatnia. Az elõadó véleménye

szerint az elsõdleges tennivaló a romániai magyar pedagógu-
sokkal megismertetni és elfogadtatni a piacgazdaságra jellem-
zõ gazdasági kultúrát. Heves viták követték az igazgatónõ elõ-
adását, az eltérõ vélemények ütköztek. De mindenki egyetér-
tett azzal, hogy a középiskolai oktatásban szükség van a gaz-
dasági képzésre. Somai József elõadása kiegészítette az elõtte
elhangzottakat, hangsúlyozva a középiskolai magyar nyelvû
gazdasági szakoktatás gondjait és kilátásait.

A második szekció a munkaerõ kérdésével foglalkozott, s
fõleg a versenyképesség témát vitatta. Péter Gábor: Kivel? –
A kiválasztás útvesztõi címû vitaindító elõadásában bemu-
tatta, hogy miért fontos az, hogy a megfelelõ pozícióba a
megfelelõ ember kerüljön, illetve annak módját, hogyan le-
het kiválasztani a megfelelõ személyt. Az elõadó elmondta,
hogy a humán erõforrás-menedzsment nem arról híres,
hogy humánus, hanem arról, hogy hogyan lehet az embert
mint termelõerõt a legjobban kihasználni. Egy olyan gon-
dolkodásban, amelynek a központjában a profit áll, ott az
anyag is, az energia is és az ember is a profitot kell hogy
szolgálja. Minden munkakörre meg kell találni azt az em-
bert, aki a leghatékonyabban tudja végezni ezt a munkát.
Sajnos önmagunk ismeretének a hiánya, valamint a kom-
munikáció és kommunikációs készség hiánya nagy gondot
jelent. A legfontosabb, hogy össze legyen hangolva a mun-
kakör az embertípussal, aki azt betölti. Ez nagy feladatot je-
lent, erõs emberismeretet. Fel kell ismerni az emberek tu-
lajdonságait és szükségleteit.

A harmadik szekció a bérezés és versenyképesség kérdé-
sét tárgyalta párhuzamban. A Colþea Tibor RMKT-alelnök ál-
tal vezetett szekció és az általa tartott vitaindító nagy érdek-
lõdésnek örvendett a résztvevõk körében. Az elõadó a bére-
zés kérdését több szemszögbõl mutatta be: az állam, a po-
litikusok, a makrogazdaság, vállalkozó és munkavállaló
szemszögébõl. A munkavállaló azt szeretné, hogy jól éljen,
a vállalkozó, hogy minél nagyobb legyen a teljesítmény, illet-
ve a profit, a politikus kihasználja a pillanathelyzetet, stb.
Az elõadó véleménye szerint téves az a nézet, hogy emeljük
meg a béreket, próbáljunk hatékonyak lenni, és ezzel a ver-
senyképességet is javítjuk. Ez a logikai képlet szerinte nem
mûködik. A fordítottja igaz volna, de azt nem igazán szereti
sem a kormányzat, sem az egyén beismerni. A helyes logi-
ka, hogy emelni a teljesítményeket, legyen versenyképe-
sebb, és ezek után próbáljon több bérhez hozzájutni.

A negyedik szekció a munkaerõ-gazdálkodás, -szabályozás
kérdéskörével foglalkozott. Kerekes Károly parlamenti képvise-
lõ bemutatta az új munkatörvénykönyv által elõírt jogi felelõs-
séget. Az új munkatörvénykönyv kidolgozásában nagy figyel-
met fordítottak az európai gyakorlatra. Helyenként nagyon
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szûkszavú a fogalmazás, illetve utal a meglévõ törvényekre. Az
új munkakódex sokkal átfogóbban, terjedelmesebben hatá-
rozza meg a négy felelõsségi formát: fegyelmi, vagyoni, kihágá-
si és büntetõ felelõsség. Az elõadó sorra tárgyalta a négy fele-
lõsségi formát, felhívta a figyelmet az újonnan hozott elemek-
re. A szekciók munkálatait élénk szakmai vita kísérte, melyek-
kel lezárult a közgazdászok számára évente megszervezett egy-
napos, gazdag szakmai élményt biztosító konferencia. 

A Gazdasági Civil Parlament évi A Gazdasági Civil Parlament évi 
közgyûlésérõlközgyûlésérõl

CIOTLÃUª JUDIT

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) és a Ro-
mániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) 2003. szeptember
26–án Marosvásárhelyen szervezte meg a Gazdasági Civil
Parlament (GCP) ez évi közgyûlését. A találkozó elsõ napiren-
di pontja a mûködési szabályzat véglegesítése és elfogadása
volt. A gyûlés egyöntetûen elfogadta, hogy a GCP célja a romá-
niai magyar civil szervezetek összefogása, a közösség gazda-
ságának hosszú távú fejlesztése céljából, illetve hogy demok-
ratikus képviseleten alapuló érdekképviseleti és érdekérvé-
nyesítési fórum. A résztvevõk arra a döntésre jutottak, hogy a
GCP tagjai civil szervezetek lehetnek: a gazdasági élet bár-
mely területén tevékenykedõ, a gazdasági kérdések iránt ér-
deklõdõ nonprofit közösségek (szövetségek, egyesületek, tár-
saságok, alapítványok, körök, klubok). Fizikai személyek pár-
toló tagjai lehetnek a szervezõdésnek. A jelenlévõk megegyez-
tek abban, hogy a GCP jelenleg nem bejegyzett formalizált jo-
gi személyként mûködik, hanem csupán egy lazább szervezé-
si formában, amelynek nincs vezetõsége, és évenként mindig
egy vállalkozó civil szervezet ügyvezeti. Idõvel, ha a szükség
úgy kívánja, lehetséges, hogy a szervezet jogi személyként ön-
magát bejegyezteti. A GCP évi közgyûlésen fejti ki tevékenysé-
gét, amelyen minden tagszervezet képviseltetheti magát. A
tagszervezeteknek egy szavazati joggal rendelkezõ képviselõ-
jük van. A májusban 17 taggal induló szervezõdésnek ma 31
tagja van, amely a 50–60 tisztán gazdasági kérdésekkel fog-
lalkozó gazdasági civil szervezetek 50%-a körül mozog. A GCP
nyitott mindazok számára, akik elfogadják mûködési sza-
bályzatát, és hajlandóak szövetkezni a közös célok megvaló-
sítására. A CGP az évi közgyûlésen fejti ki tevékenységét, ame-
lyen minden tagszervezet képviseltetheti magát, év közben
pedig szakbizottságokat mûködtet. A találkozón megalakult
szakbizottságok a következõk: gazdasági stratégia szakbizott-
sága (makro- és mikrogazdaság), mezõgazdasági, erdõgaz-
dálkodási és vidékfejlesztési szakbizottság, illetve kis- és kö-
zépvállalkozások szakbizottsága. 2004 januárjától a GCP ügy-
vezetését az RMGE Maros megyei szervezete vállalta fel.

A továbbiakban Besenyi Sándor, a dél-magyarországi Civil
Szervezetek Szövetségének elnöke, a civil integráció pénzügyi
vonatkozásainak magyarországi tapasztalatairól tartott elõadást,
majd ezt követõen dr. Kerekes Jenõ, az RMKT tiszteletbeli elnö-
ke bemutatta az Illyés Közalapítvány támogatási rendszerét, kü-
lönös figyelmet fordítva az alkuratórium tudományos és gazda-
sági szaktestületére, amelynek keretében alterületként jelennek
meg a gazdasági programok, és nem gazdasági szakemberek
ítélkeznek a gazdasági jellegû pályázatok felett. A résztvevõk
egyetértettek abban, hogy az erdélyi magyar gazdasági civil szer-
vezeteknek nem jut kellõ súly a támogatási rendszerekben,
amely ilyen struktúrában nem lehet hatékony eszköze a gazda-
sági fejlõdésnek, márpedig az itthonmaradásnak alaptényezõje
a gazdaság, a gazdasági elmaradottságból való kilábolás. Ebbõl
a ténybõl kiindulva úgy döntöttek a résztvevõk, hogy indítvá-
nyozni fogják a gazdasági szaktestület visszaállítását az Illyés
Közalapítvány keretén belül, valamint a gazdaságfejlesztési és a
gazdasági kultúrára való nevelési programok létrehozását a
Communitas Alapítvány keretében. A fórum megállapította,
hogy gazdasági életünk jelentõségéhez viszonyítva az Új Kézfo-
gás Közalapítvány támogatási alapja is elenyészõ (kb. 450 mil-
lió Ft volt 2003-ban az egész Kárpát-medencében).

A rendezvény záróakkordjaként Somai József, az RMKT el-
nöke, Új szövetkezeti mozgalomért címmel tartott vitaindí-
tó elõadást, és bemutatta a Közgazdász Fórum teljes egészé-
ben a szövetkezeti mozgalomnak szentelt szeptemberi kü-
lönkiadását, amelyben rangos szakemberek, kutatók bizo-
nyítják egy új szövetkezeti mozgalom szükségességét. Az er-
délyi vidék gazdálkodása ugyanis szöges ellentéte a valami-
kori életpezsdítõ szövetkezetek múltjának és a mai nemzet-
közi és európai uniós szövetkezeti gazdálkodási modellek-
nek. A következõ idõszakban az erdélyi magyar közösségnek
nagyon sürgõsen át kell állnia a modern nyugati gazdasá-
gokra jellemzõ szövetkezeti szolidaritásra. Somai József el-
mondta, hogy az RMKT szövetkezeti kutatócsoportja szak-
könyvet szeretne kiadni oktatásra, valamint cédét, melyek-
ben összefoglalná a kutatás eredményeit. Emellett egy adat-
bázist is létrehoz, melyet el szeretne juttatni az érdekeltek-
nek: a gazdaköröknek, az RMDSZ vezetõ személyiségeinek,
s azoknak, akik valamit tenni tudnak a szövetkezetesítés
kérdésében. Egyes mezõgazdasági vállalkozóknak az a véle-
ménye, hogy a szövetkezetek szervezése komoly ellenállás-
ba ütközik a múlt keserû tapasztalata nyomán, a földmûve-
lõk valószínûleg nem fognak a könyvekbõl tanulni, amíg a tudatok-
ban nem történik gyökeres változás. A résztvevõk hangsúlyozták,
hogy tényekkel is kell bizonyítani, hogy a szövetkezés létszükséglet,
ha ez nincs meg, akkor halálra van ítélve a romániai mezõgazda-
ság, kisipar, vidék. A tanácskozás végkövetkeztetése az volt, hogy egy
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ilyen nagy horderejû kérdés megoldásához társadalmi összefogás-
ra van szükség, tehát ki-ki tegye a maga dolgát ott, ahol mûködik,
különben az EU-csatlakozás a vidéki lakosságot a vesztesek oldalá-
ra állítja.

A tervezés szerepe az A tervezés szerepe az 
üzletvitelbenüzletvitelben

BENEDEK MÁRTA, DÉZSY KINGA

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság sepsiszentgyörgyi fiók-
szervezete A tervezés szerepe az üzletvitelben címmel szemináriu-
mot szervezett 2003. szeptember 19-én a Román Kereskedelmi
Bank gyûléstermében. A szeminárium célja az volt, hogy az elõadók
konkrét projekteken keresztül mutassák be az üzleti terv szerepét
egyrészt a profitorientált szférában, másrészt a nonprofit szerveze-
tek esetében. A képzésen a tervezés jelentõségének megfelelõ hang-
súlyozása mellett az elõadók az üzleti terv marketing és pénzügyi ré-
szét elemezték behatóan. Véleményünk szerint a szeminárium
témája napjainkban egyre inkább aktuálissá válik, így bármely terü-
leten dolgozó közgazdászt érdekelheti, legyen vállalati, banki vagy
akár civil szféra képviselõje. Éppen ezért az elõadások megtervezé-
sénél arra törekedtünk, hogy a téma mindhárom említett szféra
szemszögébõl tárgyalható legyen, elõadóinkat is ugyanezen szem-
pont szerint hívtuk meg. Elsõként Katona Levente, a Román Keres-
kedelmi Bank Kovászna Megyei Kirendeltségének igazgatója beszélt
az üzleti tervezésrõl, annak szerepérõl, rövid kitéréssel az üzleti terv
legszükségesebb fejezeteire, adatcsoportjaira. Az elõadó rávilágított a
hozzájuk forduló kis- és középvállalatok súlyos hiányosságaira, hang-
súlyozva, hogy elenyészõ azoknak a vállalatoknak az aránya, ame-
lyek egy nagyobb hitel elnyerése érdekében kellõképpen átgondolt,
gazdasági szempontból meggyõzõ tervet tudnak bemutatni. 

Dénes István, a Mercurius Gazdaságfejlesztõ Szervezet elnöke, a
civil szervezetek szemszögébõl közelítette meg az üzleti tervezést, ab-
ból a kérdésbõl kiindulva, hogy egyáltalán szükség van-e a civil szer-
vezetek esetében az üzleti gondolkodásra. Végighaladva a civil szer-
vezetek forrásszerzési lehetõségein, sorra elemezte azokat a bevált
módszereket, amelyeket a civilek az eredményesség és hatékonyság
javítása érdekében megtanulhatnának a cégektõl. Megállapította,
hogy ezeknél a szervezeteknél is fontos az üzleti szemlélet, abban az

esetben és addig a mértékig, amíg azok az adott szervezetek közös-
ségi küldetését szolgálják. Jason Braswell, a Peace Corps Volunteer
önkéntes tanácsadója, jelenleg a Mercurius munkatársa, a sikeres
civil szervezetek jellemzõirõl beszélt. Kitért a forrásszerzési lehetõsé-
gekre, hangsúlyozta a civil szervezetek elõnyét és ugyanakkor azon
felelõsségét, hogy a szervezeteik hátterében többnyire széles társa-
dalmi tõke áll, amelyet pozitív értelemben lehet kihasználni, de
ugyanakkor átláthatóan el is kell számolniuk. Zárógondolatként a
hallgatóságnak a következõ mottót szánta, amelynek üzenetét a civil
és üzleti szférában valószínûleg még nagyon sokan nem tudatosítot-
tak: „Az emberek saját magukat fejlesztik és nem õket fejlesztik”.
Geréb László, a székelyudvarhelyi Hitelszövetkezet elnöke, az üzleti
terv pénzügyi részét mutatta be, kitérve a tervezésben használt leg-
fontosabb pénzügyi mutatókra, és rámutatott a számítások tervezés-
beli jelentõségére, elemezte a beruházási döntések folyamatát és a
döntéslehetõségek üzleti eredményeit. Ilyés Ferenc, a székelyudvarhe-
lyi Polgármesteri Hivatal fejlesztési osztályvezetõje a marketingszem-
lélet fontosságát hangsúlyozta az üzleti tervezésben, és sorra bemu-
tatta a marketing terv legfontosabb elemeit. Az elõadó többrendbeli
példa megemlítésével egyrészt nyomatékosította a marketing terve-
zés hiányának üzleti következményeit, másrészt kitért arra is, hogy
a marketingfogások egyes típusának túlzott használata sok esetben
csupán a vállalkozás költségeit duzzasztja, s így, a kezdeti racionális
átgondolás és számítások hiánya miatt, könnyen elmaradhat a vár-
va várt gazdasági eredmény. A félnapos szeminárium a mintegy har-
minc részt vevõ közgazdász szerint szakmai szempontból értékes in-
formációkat nyújtott. A hallgatóság részérõl az elõadásokat eleven
érdeklõdés kísérte. A szünetekben és az elõadások utáni beszélgeté-
seken megfogalmazódott a hasonló szemináriumok megszervezé-
se szükségességének gondolata, a résztvevõk egyértelmûen kinyilvá-
nították igényüket olyan témák szemináriumszerû megvitatására,
amelyek a szakértelem állandó frissítése, aktualizálása szempontjá-
ból értékesek. A sepsiszentgyörgyi RMKT-tagok mellett örömmel vet-
tük tudomásul a gazdasági középiskolás diákokat jelenlétét is a sze-
mináriumon, akik láthatóan lelkesedtek az elõadásokért és az õk
szemszögükbõl nem hagyományosnak minõsülõ tanulási módsze-
rért, ugyanakkor köszönjük a brassói RMKT szervezet tagjainak is,
hogy jelenlétükkel válaszoltak meghívásunkra.
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•A Romániai Magyar Közgazdász Társaság 2003. november 23-
án tanácskozást szervez Kolozsváron „A közgazdasági tantárgyak
tanításának módszertana, az iskolamenedzsment és marketing
aktuális kérdései” címmel. Tárgyalt tematikák: Oktatáspolitika
az egyetem elõtti szakképzésben Magyarországon és
Romániában; Gazdasági szakiskola menedzselésének magyaror-
szági tapasztalatai; Iskolaszervezés és annak gazdasági vetületei;
Az iskola szerepe a gazdasági kultúra kialakításában; Középisko-
lai magyar nyelvû gazdasági szakoktatás gondjai; A gazdasági ok-

tatás módszertani és pszichológiai vonatkozásai. További infor-
mációk az RMKT székházában (Kolozsvár, Pietroasa út 12. sz.),
telefonon: 264-431488 vagy drótpostán: rmkt@from.ro
igényelhetõk.
•A kolozsvári Közgazdász Klub marketing mûhelytábort szervez
november 6–8. között a torockói Tóbiás házban. Az elõadók ne-
ves magyarországi, illetve romániai gyakorlati szakemberek. Je-
lentkezni a sillohajnal@yahoo.com és a cs_sarolta@yahoo.-
com címeken lehet.

Hírek
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Proporþia ajutoarelorProporþia ajutoarelor
SOMAI JÓZSEF

Puterea de viaþa a organizaþiilor civile depinde de sistemele de
acordare de ajutoare. Trebuie sã recunoaºtem cã dezvoltarea soci-
etãþii civile din Ardeal, dupã 1990 fãrã ajutoare din afarã, nu ar fi
fost posibilã. Constituþia Ungariei obligã guvernul maghiar, nu
întâmplãtor, sã vinã în ajutorul comunitãþilor maghiare din afara
teritoriului actual al Ungariei. Ca urmare populaþia maghiarã de pe
teritoriile de peste frontierele actuale, an de an primesc ajutoare
bãneºti din bugetul maghiar. Mãrimea acestor ajutoare, întrucât
nu este un organ arbitrar de decizie,  este stabilitã, în mod subiec-
tiv,  de cei care elaboreazã bugetul, adicã de puterea politicã majori-
tarã. Frecvent mãrimea ajutoarelor, cifric, nu s-a schimbat de la un
an la altul, dar periodic valoarea ei s-a micºorat, din cauza a doi
factori: în primul rând datoritã faptului cã ajutorul s-a stabilit în 3-
4% în funcþie de PIB, în al doilea rând din cauza ratei de 4-6% a
inflaþiei. În aceastã situaþie valoarea realã a ajutorului anual  ar
putea fi menþinutã cu o creºtere anualã de 7-10 %. Proporþia
internã pe domenii de activitate a ajutoarelor în marea majoritate
a cazurilor a fost în mod firesc favorabilã învãtãmântului ºi culturi-
i, ambele situându-se pe prim plan în menþinerea identitãþii
etnice. În prezent însã, întrucât devenind problemã cheie
rãmânerea pe plaiurile natale, se impune ridicarea ponderii a aju-
toarelor, care vin în ajutorul dezvoltãrii economiei în regiunile
locuite de etnia maghiarã, totodatã contribuie la ridicarea nivelului
social al acestei etnii. Din pãcate organizaþiilor civile din Ardeal,
activitatea cãrora se desfãºoarã în aceste domenii, ponderea aces-
tor ajutoare nu corespunde acestor necesitãþi. Nu cunoaºtem pre-
cis cui aparþine stabilirea  proporþiilor, nu ºtim cum se iau decizi-
ile în aceastã problemã dificilã, din cauza numãrului mare ºi
deosebit de diferit a programelor (programe tineretului, burse,
achiziþionarea de imobile, infrastructurã, funcþionarea organizaþi-
ilor, construcþii, renovãri, organizarea de spectacole, cercetare,
navetã, susþinerea colegiilor, statui, monumente artistice ºi istorice,
acordarea de credite, preluarea plãþii dobânzilor, menþinerea ºi
funcþionarea instituþiilor sociale, protecþia naturii, a mediului
înconjurãtor etc.), pe de altã parte cercul foarte larg al instituþiilor
care acordã ajutoare (ministere, instituþii publice, Academia de ªti-
inþe, fundaþii publice, diverse organizaþii etc.). Apariþia disproporþi-
ilor este cauzatã ºi de creºterea potenþialã a numãrului de ajutoare
indigene (bugetul de stat, bãnci, întreprinderi, etc.), precum ºi aju-
toarele UE. Este firesc crearea de proporþii precise într-un mediu
atât de diversificat nu este posibilã, dar o repartizare mai realã pe
domenii, cu respectarea prioritãþilor, ar putea fi realizatã printr-o
analizã profesionalã (non politicã) premergãtoarã.

Natural poate fi apreciatã drept programã deosebitã de pildã
bursa acordtã elevilor de legea privind avantajele, precum ºi recen-

tele promisiuni privind completarea salariilor personalului didac-
tic, dar ar fi cazul sã se analizeze odatã dacã proporþiile actuale din-
tre ajutoarele destinate  consumului ºi cele destinate diverselor
instituþii oare  corespund intereselor comunitãþii.

Experienþe în România despre Experienþe în România despre 
federalismul fiscalfederalismul fiscal

SZÉKELY IMRE

Autorul doreºte sã arate, în mod documentat, cã  România deºi,
faþã de alte þãri din Europa centralã ºi de est a început cu întârziere
procesul de descentralizare, a fãcut paºi importanþi pe acest drum.

Fostele þãri socialiste din Europa, dupã schimbarea regimului,
au întors privirea  spre mecanismul de piaþã. Trecerea la economia
de piaþã, în þãrile Europei centrale ºi de est, s-a desfãºurat dupã
scenarii diferite. Paralel cu acest proces a avut loc ºi reforma sec-
torului guvernamental, întrucât a fost nevoie de transformarea
sectorului de stat excessiv centralizat. Scopul a fost acordarea unei
mai mare competenþe administraþiei locale, concomitent cu o
rãspundere corespunzãtoare. Autorul lucrãrii este de acord cu pãr-
erea lui Oates, cã denumirea de federalism fiscal nu este tocmai
corespunzãtoare deoarce aceastã temã nu are numai caracter
financiar, întrucât nu trateazã numai diviziunea surselor, ci ºi
divizarea sarcinilor între diversele organe de guvernare.

În prima parte a lucrãrii se schiþeazã pe scurt principiile, care au
fost formulate în literatura de specialitate privind federalismul fis-
cal ºi se prezintã principiul de descentralizare a lui Oates ºi ipoteza
de mobilitate a lui Tiebout. În acelaº timp sunt prezentate avanta-
jele descentralizãrii, precum ºi factorii care trebuie trataþi cu multã
grijã, având în vedere  natura periculoasã a unor surse.. 

În partea a doua a lucrãrii autorul se ocupã cu împãrþirea
surselor. Unul dintre  principalele argumente la care se face
referire cu privire la  susþinerea descentralizãrii, se leagã de exis-
tenþa  bunurilor locale publice.  În cazul în care numai cetãþenii
unui teritoriu determinat  pot sã ajungã la unele bunuri publice  ºi
cererea pentru aceste bunuri diferã de la un teritoriu la altul,
descentralizarea bunului public dat, adicã producerea lui la nivel
local poate contribui la creºterea bunei stãri sociale generale.
Întrucât organele de guvernare centralã nu dispun de informaþii
suficiente de cererea cetãþenilor de pe diversele teritorii, vor fi
nevoite, vrând nevrând, sã ”impunã” tuturor cetãþenilor de pe
toate teritoriile þãrii un consum mediu naþional. Faþã de aceasta în
sistemul descentralizat se creazã situaþia  asigurãrii unui consum
superior cetãþenilor din teritoriile respective, natural dacã este pre-
tenþie localã (natural în condiþii de impozitare mai ridicatã), în
schimb unde nu este asemenea pretenþie se asigurã posibilitatea
unui consum mai modest.Dupã pãrerea lui Tiebout sistemul
descentralizat poate sã dea posibilitatea rezolvãrii unei probleme
legatã de bunurile publice, ºi anume de problema evidenþei pref-

Rezumatul revistei în limba românã
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erenþiale. Preferinþele consumatorului cu pivire la bunurile private
sunt exprimate prin sacrificii bãneºti. Aºa ceva nu poate funcþiona
în cazul bunurilor publice. Tibout aratã cã în cazul în care sistemul
descentralizat funcþioneazã, autoritãþile locale, prin variate combi-
naþii, pot sã producã bunuri ºi prestãri de servicii publice. În
aceastã situaþie cetãþenii prin alegerea domiciliului, pot exprima
preferinþele. alegând comuniþãþile care oferã  cele mai bune posi-
bilitãþi în combinaþia privind impozitul incasat ºi bunurile publice
pe care le asigurã consumatorului. Întrucât la cetãþenii din þara
noastrã nu prea ne întâlnim de aceastã mobilitate, posibilitatea
aplicãrii acestei ipoteze, cel puþin, deocamdatã, nu are ºanse.
Autorul aratã cã în þara noastrã procesul de descentralizare a luat
un avânt substanþial. Sunt înºirate diversele norme legale care au
apãrut începând din anul 1998 în acest domeniu. În tabelul nr.1
este prezentatã înpãrþirea sarcinilor la diverse nivele de guvernare.
Reiese cã în România sarcinile descentralizate corespund condiþi-
ilor propuse de literatura de specialitate. 

În ceea ce priveºte repartizarea surselor, autorul porneºte de la
formularea noþiunii de impozit descentralizat de cãtre Musgrave,
nominalizând regulile formulate în aceastã privinþã de el. Scopul
urmãrit este mãrirea capacitãþii locale de incasare. Se aratã în
lucrare impozitele încasarea cãrora în þara noastrã revine
autoritãþilor locale: impozitul de construcþii imobiliare ºi a
terenurilor, taxele de mijloace de transport, diverse aprobãri, taxe de
reclamã ºi cele plãtite pentru diverse spectacole, precum ºi cele
plãtite de întreprinderi hoteliere. Autorul trateazã ºi impozitul pe
venituri ºi TVA care constituie sursa cea mai importanþa din care se
repartizeazã de organul executiv central cele mai mari sume redis-
tribuite autoritãþilor administratîei locale. Tabelul nr. 2. cuprinde
cotele delimitate din impozitul pe venituri în anii 1999, 2000, 2001
ºi 2002, iar în fig. 2. se prezinþã grafic folosirea impozitului de ven-
ituri în anul 2002. Dupã pãrerea autorului este absolut necesarã
armonizarea politicii de impozitare a guvernului cu politica localã
bugetarã. Guvernul în prezent, de regulã, se bazeazã pe impozitele
de consum, iar administraþiile locale sunt dotate din cotele delimi-
tate ce izvoresc din impozitul de venituri. Dupã pãrerea autorului
aceastã contradicþie trebuie fãrã întârziere desfiinþatã. 

Comerþul intim ilegal la bursa Comerþul intim ilegal la bursa 
românã de valoriromânã de valori

JUHÁSZ JÁCINT

În lucrare autorul se angajeazã sã prezinte situaþia comerþului
intim ilegal la bursa de valori din þara noastrã. În întroducere
porneºte de la importanþa pentru participanþii la bursã, obþinerea
din timp a informaþiilor privind formarea preþurilor pe piaþã. Cel
care reuºeºte sã ajungã mai repede la aceste informþii faþã de
firmele cu care concureazã, reuºeºte sã realizeze câºtiguri impor-
tante. Informaþiile care încã nu au ajuns pe piaþa bursei poartã
denumirea de informaþii intime. Folosirea acestor informaþii pe
piaþã este ilegalã. Folosirea lor poate avea loc sub trei variante.

Prima variantã este când investitorul poate analiza ”zvonurile” de
pe piaþã, cerceteazã resursele lor, credibilitatea informaþiilor
respective ºi acþioneazã pe piaþã pe baza acestora. La cealaltã alter-
nativã participantul stã pe poziþie de aºteptare pânã ce informaþiile
respective ajung pe piaþã ºi în cazul dacã piaþa reacþioneazã necore-
spunzãtor, începe sã acþioneze pe piaþã. Calea a treia este când par-
ticipantul acþioneazã pe baza informaþiilor intime, sperând cã nu
va depãºi linia obscurã care delimiteazã legalitatea de ilegalitate. În
lucrarea sa autorul se concentrazã pe aceastã a treia variantã ºi
încearcã sã identifice semnele de referire la firmele mai mari,
prezente la bursa de valori din Bucureºti. Prima parte a lucrãrii
conþine descrierea generalã a comerþului intim, se dã o scurtã
prezentare a legislaþiei internaþionale ºi se prezintã rezultatele unor
cercetãri de mai mare importanþã. În a doua parte a lucrãrii se
prezintã metodologia de analizã folositã la efectuarea de mãsurã-
tori cu privire la comerþul intim ilegal, precum ºi modul de apli-
care al ei la acþiunile de prima categorie a burseri române de val-
ori. În partea a treia a lucrãrii se formuleazã concluziile. 

Situaþia prelucrãtorilor de lapte laSituaþia prelucrãtorilor de lapte la
începutul mileniului nostru.începutul mileniului nostru.

SZABÓ ÁRPÁD – ÜVEGES ENIKÕ

Lucrarea sintetizeazã rezultatele de cercetare ale colectivului doi
al proiectului ”Verticumul de lapte In Secuime”. Se începe cu
prezentarea materiei prime colectatã ºi prelucratã, dupã care
urmeazã câteva date statistice la nivel naþional ºi date statistice
întocmite de Land O Lakes cu privire la produsele lactate prezente
pe piaþa din þara noastrã ºi în ce cantitate, precum ºi componenþa
consumului populaþiei, adicã  de ce produse ar fi nevoie în þarã.
Urmeazã apoi prezentarea sectorului de prelucrare a laptelui,
analiza SWOT ºi câteva studii de caz, pentru prezentarea ca exem-
ple pozitive a câtorva prelucrãtori de lapte care funcþioneazã bine.

În ceeace priveºte materia primã ce urmeazã a fi prelucratã se
prezintã  însuºirile de calitate a laptelui, evaluarea laptelui predat,
fabricaþia produselor lactate ºi  funcþionarea unitãþilor de prelu-
crare a laptelui în România,  cu prezentarea de date statistice pe
anii 1999, 2000 ºi 2001. Din tabelul de date (III.2.1.) reiese cã în
sememestrul întâi al anului 2000, faþã de primul semestru al anu-
lui 1999, cantitatea de lapte destinat direct conbsumului a scãzut
cu 21,5%, deasemenea a scãzut cantitatea de produse proaspete
de lapte (-9,8%), la fel ºi producþia de unt (-4,2%) ºi de caº ºi
brânzeturi (-6,7%), în schimb a crescut producþia de praf de lapte
cu 6,8%. În  semestrul unu al anului 2001, faþã de aceeaºi
perioadã a anului 2000 se poate constata o creºtere sensibilã la
cantitatea de lapte destinatã consumului direct (+32,2%),
deasemenea cantitatea de produse proaspete de lapte (+47,6%)
ºi de caº ºi brânzeturi (+5,1%). În continuare a crescut cantitatea
de praf de lapte (+16,4%), în schimb se menþine scãderea pro-
ducþiei de unt (-8,5%). Legat de stocul de produse lactate din
România se prezintã date pe aceleaºi ani în tone la 31 iunie a
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anilor respectivi, din care reiese o creºtere în anul 2001 la praful
de lapte (+32%) ºi o scãdere la unt(-7,2%) ºi la caº ºi brânzeturi
(-4,4%). Se prezintã în continuare balanþa cererii ºi ofertei la unt,
în semestrele unu al anilor 1999, 2000 ºi 2001, precum ºi a
laptelui praf. Reiese cã cererea pentru lapte de praf depãºeºte sen-
sibil producþia indigenã, paralel a crescut dinamic cantitatea
exportatã, ceea ce ar indica depunearea de eforturi pentru mãrirea
producþiei de lapte praf. Se aratã în lucrare cã se pot constata difer-
enþe sezoniere. Iarna creºte cererea pentru produse lactate, în
shimb în lunile de varã scade. Aceastã schimbare sezonierã în
direcþie inversã în privinþa cererii ºi ofertei de lapte ºi produse lac-
tate creazã dificultãti importante pentru industria de prelucrare a
laptelui. În tabelele III.2.7 ºi 8 sunt prezentate date privind variaþia
preþurilor la produsele lactate ºi comerþului exterior la aceste pro-
duse. Din datele prezentate reiese cã în primul trim.al anului 2000
atât cantitativ, cât ºi valoric a crescut importul de produse lactate,
în schimb în acelaºi timp exportul a scãzut drastic (-79,4%,
respectiv -63,4%). Lucrarea conþine date cu privire la structura
diverselor produse de lapte importate, precum ºi la tãrile de orig-
ine (Moldova, Germania, Ungaria, Polonia, Franþa, Olanda etc.). 

Lucrarea se încheie cu prezentarea industriei de prelucrare a
laptelui din þarã noastrã ºi a concurenþei existente între diverºi pro-
ducãtori, analiza SWOT a situaþiei din  anul 2001.

Drept concluzie generalã se aratã cã din prelucrarea laptelui ºi
din valorificarea produselor lactate se poate asigura o viaþã onestã.

1. La nivelul producãtorilor de lapte
- trebuie restabiltã cinstea, onoarea  muncii agricole
- trebuie aplicatã specializarea gospodãriei, 
- în regiunea secuilor bio-producþia este o iluzie himerã,
- lozinca ”învaþã, învaþã, învaþã” nu este o maximã fãrã gust,
- trebuie schimbatã rolul femeilor,
2. La nivelul prelucrãtorilor
- întrucât a început extindarea Intreprinderilor multinaþionale ºi

în secuime, ar fi foarte dificilã concurenþa cu ele, având în vedere
capitalul de care dispun, precum ºi cunoºtinþele ºi experienþa lor
profesionalã. Trebuiesc cãutate  breºele pe piaþã ºi concentrarea
asupra lor,

- pentru atragerea capitalului strãin, având în vedere cã ºi în
Secuime evitã verticumul laptelui, trebuie desfãºuratã o susþinutã
muncã pentru desvoltarea cunostinþelor de specialitate la popu-
laþia din Secuime.

-ºi în Secuime problema colectãrii laptelui prezintã multe difi-
cultãþi (distanþe mari, starea proastã a drumurilor), care numai
prin unirea forþelor vor  puteat fi eliminate.

3. La nivelul valorificãrii
-aºa cum s-a arãtat, trebuiesc gãsite breºele pe piaþã, pentru

rezolvarea cu succes a acestei probleme, este o singurã cale,
întocmirea de recete proprii ºi satisfacerea cerinþelor speciale,

- trebuie acordatã o atenþie mai mare problemelor de marke-

ting, care nu se limiteazã numai la reclamã, trebuie aplicatã mar-
ketingulmix complet ºi gândirea strategicã, care necesitã cunoºt-
inþe profesionale’

- în final autorul considerã de mare importanþa extinderea în
regiune a A.P.E.L-ului, precum ºi a altor asociaþii ºi organizaþii.

La sfârºit se dã o bogatã bibliografie de specialitate indigenã ºi
strãinã.

Conferirea titlului de Doctor Honoris CausaConferirea titlului de Doctor Honoris Causa
D-lui Chikán Attila, rectorul Universitãþii D-lui Chikán Attila, rectorul Universitãþii 

de ªtiinþe Economice ºi Administraþie de ªtiinþe Economice ºi Administraþie 
Publicã din BudapestaPublicã din Budapesta

În ziua de 8 octombrie a. c. a avut loc festivitatea de decernare a
diplomei de Doctor Honoris Causa, conferitã de Senatul Univer-
sitãþii Babeº-Bolyai din Cluj d-lui Chikán Attila, rectorul Univer-
sitãþii de ªtiinþe Economice ºi Administraþie Publicã din Budapes-
ta. În Aula Magna a Universitãþii, plinã pânã la refuz de cadre didac-
tice, studenþi ºi economiºti din localitate, d-l prof. univ. Dr. Matiº
Dumitru, decanul Facultãþii de ªtiinþe Economice a Universitãþii
Babeº-Bolyai, a dat citire laudaþiei (textul laudaþiei este redatã în
acest numãr pag. 23-24), dupã care d-l profesor universitar
dr.Andrei Marga, rectorul Universitãþii Babeº-Bolyai, felicitându-l, a
înmânat d-lui profesor Chikán Attila diploma de Doctor Honoris
Causa. D-l Chikán Attila, dupã preluarea diplomei,  a mulþumit
Senatului Universitãþii pentru marea cinste în care a fost înpãrtãºit
prin acordarea înaltului titlu de Doctor Honoris Causa, dupã care
a þinut în limba englezã o expunere deosebit de interesantã ºi val-
oroasã cu titlul “Economic perspectives of East - Central Europe in
the enlarged European Union”, expunere ascultatã cu mult inte-
res ºi atenþie de cei prezenþi.

Expunere de deschidere a discuþiilor cuExpunere de deschidere a discuþiilor cu
privire la problema instruirii în scopulprivire la problema instruirii în scopul

ridicãrii nivelului cultural economic.ridicãrii nivelului cultural economic.
GAZDAG ILDIKÓ

Director al Liceului  de Economie ºi de Administraþie publicã din
Sfântu Gheorghe ºi preºedinte al Uniunii Pedagogilor Maghiari din
România, organizaþia din Sfântu Gheorghe, în expunerea ei s-a ocu-
pat de problema arzãtoare de care se lovesc zi de zi, nunumai ele-
vii, dar ºi pedagocii ºi anume: înþelegerea în mod aprofundat a
mecanismului ºi forþele motrice ale proceselor ce se desfãºoarã în
societate ºi în economie, se descurcã cu greutate în lumea nouã, în
permanentã schimbare. Este de pãrere cã de fapt cunoºtinþele
necesare pentru ca sã ne putem orienta  în lumea economicã de
trecere la economia de piaþã, pornind de la cunoºtinþele de
gospodãrie familialã raþionalã, de sistem fiscal, de  asigurãrile
sociale, pânã la cunoaºterea posibilitãþilor de a efectua investiþii, de
mult timp constituie parte integrantã  a culturii relevante, ce trebuie
însuºitã de orice cetãþean, întrucât într-un fel sau altul majoritatea
membrilor societãþii, în condiþiile economiei de piaþã, devin partici-
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panþi ai economiei, ca urmare –  vrând nevrând – va trebui sã ia,
zi de zi, un ºir de decizii, mai mulr sau mai puþin importante. Aces-
te cunoºtinþe trebuesc însuºite. În aceastã privinþã pedagogilor
revon sarcini deosebit de importante, fapt pentru care trebuie sã
însuºeascã miºcarea cu siguranþã în societate, în viaþa publicã, în
sistemul instituþional al al societãþii ºi economiei, luat în înþelesul
mai larg al cuvântului. Pedagogul rãu plãtit, obosit în efortul depus
pentru existenþã, cu prestigiul pierdut, nici el nu poate însuºi expe-
rienþa necesarã, pentru ca ºcoala sã poatã pregãti pe elevi pentru
cunoaºterea  realitãþii. Concepþia de întreprinzãtor trebuie sã aibã
repercusiune  asupra întregii educaþii ºcolare. În acest scop prop-
une ca mãsurã principalã cunoaºterea ºi acceptarea de pedagogi
cultura caracteristicã a trecerii la economia pe piaþã. Acest scop
urmãreºte Academia de Varã Bolyai, la care participã mii de educa-
toare, învãþãtori, profesori. ªi AEMR a organizat cursuri de metod-
icã pentru profesorii care predau disciplina de economie. Ar fi indi-
cat elaborarea unui program  de metodicã, prin folosirea cãruia, s-
ar putea fundamenta, începând cu copiii de la grãdiniþã , gândireae-
conomicã, prin jocuri adecvate. Propune ca  Academi de Varã Bo-
lyai, împreunã cu AEMR sã organizeze pentru cadrele didactice de
specialitate, care predau discipline economice ºi ºtiinþe sociale,  cur-
suri aparte, mai ales dacã nu se modificã priectul nou de
învãþãmânt, vor fi întroduse deopotrivã în învãþãmântul teoretic, cât
ºi cel profesional, în clasele IX-X cunoºtinþe de întreprinzãtor.

Economiºti îngrijoraþi la Economiºti îngrijoraþi la 
Sopron (Ungaria)Sopron (Ungaria)

LÁZÁR ANNA

Sub acest titlu este prezentatã pe scurt impresiile unui partici-
pant din þara noastrã,  la cea de 41. Conferinþã Naþionalã organiza-
tã între 7-9 septembrie a. c. la Sopron, de Asociaþia Economiºtilor
din Ungaria. Îngrijorarea se datoreazã faptului cã în economia
maghiarã, dupã constatarea specialiºtilor de vazã, care au prezen-
tat expuneri la ºedinþele plenare, ca ºi la cele 6 secþii (în total 58 de
expuneri), precum ºi din amplele discuþii care s-au purtat pe mar-
ginea expunerilor, a reieºit cã în ultimul timp s-a înrãutãþit situaþia
economiei maghiare, s-a încetinit ritmul de dezvoltare comparativ
cu þãrile ce se pregãtesc pentru a se adera la UE, deºi acest ritm
depãºeºte ºi în prezent ritmul mediu al þãrilor deja membre. Inde-
pendent de cercul politic sau civil pe care îl reprezentau, de data
aceasta a fost o perfectã armonie între economiºtii prezenþi, în
privinþa pãrerii cã situaþia economicã a þãrii a devenit îngrijorã-
toare. Autorul articolului, natural, nu se angajeazã sã prezinte lista
completã a specialiºtilor ºi titlul expunerilor, de altfel deosebit de
interesante ºi se limiteazã doar  la cei care au vorbit la plenara de
deschidere ºi de încheiere a lucrãrilor: La plenara de deschidere
au prezentat expuneri deosebit de valoroase Academicianul Kádár
Béla, preºedintele Asociaþiei Economiºtilor din Ungaria, academi-
cianul Csikós Nagy Béla, preºedintele de onoare al Asociaþiei, Lász-
ló Csaba, ministrul finanþelor, Demján Sándor, preºedintele Uniu-

nii Naþionale a Întreprinzãtorilor, Paragh László, preºedintele
Camerei de Comerþ ºi Industrie Ungar, Baráth Etele împuternicit-
ul guvernului, secretar general politic la preºedenþia guvernului,
Járai Zsigmond, preºedintele Bãncii Naþionale Ungar, Fodor István,
preºedintele Consiliului Comercial Ungar de extindere UE. Pãrerea
unanim exprimatã a fost necesitatea depunerii de eforturi pentru
oprirea decãderii economice ºi revenirea la ritmul de dezvoltare cu
care încã nu de mult Ungaria ocupa primul loc în rândul þãrilor
din centrul ºi estul Europei. La aceastã conferinþã, în calitate de
invitatã, o delegaþie a Asociaþiei Economºtilor Maghiari din Româ-
nia, compusã din 20 de economiºti, care au fost deosebit de
mulþumiþi cã au putut învãþa din cele auzite la conferinþã, din care
multe vor putea fi folosite în munca lor de toate zilele la instituþiile
ºi unitãþile economice unde îºi desfãºoarã activitatea.

A XII. Conferinþã Naþionalã a A XII. Conferinþã Naþionalã a 
Economiºtilor – Târgu MureºEconomiºtilor – Târgu Mureº

Resursele umane, factor de modernizare la 
începutul secolului XXI.

CIOTLOUª JUDIT

Între 26–28. septembrie a avut loc la Târgu Mureº a XII-a Con-
ferinþã Naþionalã a Economiºtilor organizatã de Asociaþia
Economiºtilor Maghiari din România (AEMR). Tema principalã a
conferinþei a fost Resursele umane, factor de modernizare la
începutul sec. XXI. În cadrul plenarei de deschidere s-au þinut
patru expuneri de personalitãti de vazã din þarã ºi de peste hotare:
Bodó Barna, profesor al catedrei de politologie de la Universitatea
”Babeº-Bolyai”, Fazekas Károly, director adjunct al Centrului de
cercetare de ªtiinþe Economice din Budapesta, Pitti Zoltán, cercetã-
tor principal la Centrul de dezvoltare al întreprinderilor mici ºi
mijlocii din cadrul Universitãþii de ªtiinþe Economice ºi Adminis-
traþiei Publicã din Budapesta, Péter Gábor, directorul Centrului
Consulting Co. Sfântu Gheorghe ºi Györfi Ilona, director la Direcþia
Generalã de Muncã ºi ºolidaritate Socialã din judeþul Mureº.

Fazekas Károly a prezentat unele aspecte privind influenþa capi-
talului strãin asupra diferenþelor regionale ce se poate constata pe
piaþa forþei de muncã în Ungaria, având în vedere cã în Ungaria
dupã schimbarea de regim a crescut nu numai somajul, dar cu o
rapiditate excesivã ºi diferenþele regionale pe piaþa forþei de muncã.
30–40 de zone mici din Ungaria au ajuns într-o situaþie disperatã.

În final s-a menþionat drept dificultate în acest sens ºi numãrul
relativ mare a zonelor lipsite de localitãþi urbane. Pitti Zoltán a vor-
bit despre capacitatea de concurenþã a þãrilor UE ºi a ºanselor
privind încadrarea ºi ajungerea în urmã a acestora de statele care
urmeazã sã fie admise în viitorul apropiat în UE. Pitti Zoltán a
început conferinþa cu douã ºtiri, una bunã ºi una rea. Cea bunã es-
te cã în lume nu este crizã, cea rea cã aceasta nu este crezutã de
nimeni. Valoarea adãugatã, conþinutul ºtiinþific hotãreºte din plin,
decide poziþia la care vom putea ajunge. Teritoriul specific al între-
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cerii este afluenþa marfei ºi a prestaþiilor, concretizându-se în efec-
tuarea comparãrii acestora. Un alt teritoriu reprezintã afluenþa cap-
italului ºi analizarea efectelor, stabilirea mãsurii în care influenþeazã
competitivitatea. Atragerea capitalului este o sarcinã mare, dar pãs-
trarea lui constituie o sarcinã ºi mai mare, chiar foarte dificilã. De
fapt  capitalul este în permanentã miºcare, nu rãmâne acolo unde
condiþiile nu sunt avantajoase. Prezenþa capitalului constituie un
factor de importanþã mare în atragerea forþei de muncã. Dar nu tre-
buie scãpat din vedere cã pe lângã capital ºi tehnica, tehnologia are
un rol important în aceastã privinþã, în special în atragerea forþei de
muncã calificatã. Capitalul transformã relaþiile de pe piaþã, rapor-
turile politice, structura economiei ºi influenþeazã ºi raporturile de
proprietate. Þãrile pot fi grupate în trei categorii în funcþie de
prezenþa capitalului: þãri în care ponderea capitalului strãin este sub
nivel mediu, la nivel mediu ºi peste nivelul mediu. Aceasta depinde
de ponderea capitalului strãin în investiþii, în cadrul exportului, în
exportul produselor moderne hightehnice ºi în funcþie de ponderea
lui în ansamblul economiei þãrii. Conform datelor statistice în anul
2002 Ungaria ocupa o poziþie notabilã, fiind pe locul patru în
Europa. În expunere s-a arãtat influenþa, rolul acestui capital asupra
poziþiei de concurenþã a þãrii. Competitivitatea þãrii pe piaþã depinde
de factorii de calitate. Aceasta se mãsoarã prin criterii de calitate, ca
de pildã de pofta de efectuare de investiþii. Nu întâmplãtor se
urmãreºte indicele ei, de pildã ponderea cheltuielilor de cercetare
în totalul PIB. Nu este suficient sã criticãm doar bugetul guvernu-
lui, ci trebuie sã ne uitãm ºi la cheltuielile folosite pentru cercetare
în sectorul particular. În Ungaria cheltuielile pentru cercetare
reprezintã în ansamblul ei 1% din valorea PIB, din care 2/3 sunt
asigurate din bugetul statului, 1/3 de întreprinderi. Acesta din
urmã, în 90% revine întreprinderilor multinaþionale. În expunere
s-a atras atenþia asupra necesitãþii de a depune eforturi pentru
mãrirea ponderii cunoaºterii, a ºtiinþei ce se încorporeazã în pro-
duse, în caz contrar se va diminua sensibil competivitatea þãrii pe
piaþa internaþionalã. Expunerea lui Péter Gábor a avut titlul: De ce
depinde eficienþa muncii unui om? –La ce se poate folosi teoria
acþiunii? Vorbind despre necesitatea reformelor economice s-a arã-
tat cã reforma economicã, cadrele ei, urmeazã sã fie realizate de
om. S-a subliniat importanþa capitalã a realizãrii reformei umane.
Pânã nu se va realiza reforma umanã, nu se va schimba nimic fun-
damental, nici în domeniu politic, nici în domeniu economic. La
întrebarea de ce situaþia în Ungaria este mai bunã decât situaþia din
Ardeal, rãspunsul a fost simplu: Ungaria de la bun început a deschis
frontiera pentru capitalul strãin. În Ungaria, într-o oarecare mãsurã
s-a realizat, cel puþin la nivelul managementului, reforma umanã.
S-a ocupat în continuare de problema eficienþei muncii omului.
Eficienþa muncii este o necesitate umanã. Când se vorbeºte de
motivaþia eficienþei, în mod firesc trebuie sã avem în vedere core-
laþiile dintre diversele activitãþi, deoarece în cadrul diverselor activ-
itãþi eficienþa realizatã de om poate prezenta diferenþe mari. Aceas-

ta este în funcþie ºi de atragerea personalã a omului de munca efec-
tuatã. Sub acest aspect activitatea omului poate fi grupatã în activi-
tate efectuatã cu plãcere ºi în activitate efectuatã fãrã plãcere. Omul
trebuie sã aleagã din activitãþi efectuarea cãrora îl satisfac. Györfi
Ilona în expunerea ei, subliniind importanþa datelor furnizate de
statisticã la elaborarea programelor de dezvoltare economico-so-
cialã, a prezentat situaþia demograficã a judeþului Mureº. în oglinda
datelor ultimului recensãmânt. A arãtat cã numãrul populaþiei, ca
de altfel ºi la nivel naþional, este în descreºtere. A prezentat date
privind structura populaþiei pe sexe, pe vârstã, gradul de ocupare,
nivelul de pregãtire al populaþiei active etc., date de la care trebuie
sã porneascã autoritãþile locale în sarcina cãrora cade elaborarea
mãsurilor ce urmeazã a fi luate pentru îmbunãtãþirea situaþiei
social-economice în judeþ. În dupã amiaza zilei lucrãrile au fost
continuate în patru secþii. În cadrul primei secþii s-au purtat discuþii
asupra problemei de pregãtire a cadrelor de economomiºti în
Ardeal. În prezenþa unui numãr impresionant de participaþi s-au
purtat discuþii deosebit de interesante ºi valoroase pe marginea a
douã expuneri þinute de Gazdag Ildikó, director al Centrului ªcolar
de Economie ºi de Administraþie din Sfântu Gheorghe ºi de Somai
József, preºedintele AEMR. Tema de discuþii la secþia a doua s-a
referit la problemele actuale privind selecþia cadrelor. La secþia a
treia s-au tratat  problemele de salarizare ºi ale concurenþei, iar în
cadrul secþiei a patra s-au purtat discuþii pe marginea expunerii þin-
utã de Kerekes Károly, deputat UDMR, în legãturã cu variatele forme
de rãspundere a salariaþilor în lumina noului Cod al Muncii.

Despre adunarea generalã anualã a Despre adunarea generalã anualã a 
Parlamentului Civil Economic Parlamentului Civil Economic 

CIOTLOUª JUDIT

În ziua de 26 martie 2003, în organizarea Asociaþiei
Economiºtilor Maghiari din România (AEMR) ºi al Asociaþiei
Gospodarilor Maghiari din România (AGMR), a avut loc la Târgu
Mureº adunarea generalã anualã a Parlamentului Civil Economic
(PCE) înfiinþat de 17 asociaþii civile la începutul lunii mai a.c.
Primul punct de pe ordinea de zi a fost definitivarea ºi acceptarea
statutului de funcþionare. Conform statutului aprobat cu unanim-
itate de voturi, scopul principal al PCE constã în unirea organizaþi-
ilor civile maghiare cu caracter economic din România pentru a
asigura dezvoltarea pe lungã duratã a economiei. În ceea ce
priveºte membrii PCE, s-a hotãrât cã orice organizaþie civilã (aso-
ciaþie, societate, fundaþie, cercuri, cluburi) poate obþine calitatea de
membru PCE. În prezent numãrul membrilor se cifreazã la 31, în
marea lor majoritate, de profil economic. Persoanele fizice pot
obþine doar calitatea de simpatizant al organizaþiei. S-a hotãrât ca,
cel puþin deocamdatã, PCE-ul sã funcþioneze într-o formã mai leg-
erã, fãrã o conducere instituþionalã. Administrarea problemelor
privind conducerea PCE, va cãdea în sarcina unuia dintre mem-
brii, pe bazã de angajament anual benevol. Pentru îndeplinirea
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acestei sarcini pe anul 2004, s-a angajat Organizaþia din judeþul
Mureº a Asociaþiei Gospodarilor Maghiari din România. Deocam-
datã PCE-ul nu se va adresa organelor în drept pentru obþinerea
personalitãþii juridice. PCE-ul desfãºoarã activitatea în cadrul
adunãrilor generale anuale, cu participarea membrilor. Fiecare
membru, indife-rent de numãrul cu care participã, are un singur
vot. În cadrul adunãrii s-au înfiinþat urmãtoarele comisii: comisia
de strategie (macro- ºi microeconomie), comisia de silviculturã ºi
dezvoltarea regionalã, comisia întreprinzãtorilor mici ºi mijlocii.

În continuare Besenyei Sándor, preºedintele Uniunii Organizaþi-
ilor Civile din Ungaria de Sud, ne-a împãrtãºit din experienþa orga-
nizaþiilor civile din Ungaria legatã de problemele financiare. Dr. Ke-
rekes Jenõ, preºedinte de onoare al AEMR, a prezentat sistemul de
ajutorare financiarã a Fundaþiei Publice “Illyés”. Participanþii la
adunarea generalã ºi-au exprimat pãrerea cã organizaþiilor eco-
nomice civile maghiare din România, în prezent, nu li se asigurã
o atenþie corespunzãtoare în diversele sisteme de acordare de aju-
tor material. Având în vedere cã rãmânerea pe plaiurile natale a
popþulaþiei maghiare depinde în mod hotãrâtor de situaþia eco-
nomicã, iar sistemul de ajutorare în structura actualã este departe
de a putea acorda ajutor substanþial populaþiei maghiare, mai ales
celei din mediu rural. Adunarea a hotãrât sã facã demersuri pen-
tru reînfiinþarea comisiei economice din cadrul Fundaþiei Illyés,
precum ºi promovarea de programe de dezvoltare economicã în
cadrul Fundaþiei Communitas. Adunarea generalã ºi-a exprimat
pãrerea cã fondurile de care dispune Fundaþia “Új kézfogás” (cca.
450 milioane Ft), este cu totul insuficientã.

În încheierea lucrãrilor adunãrii generale, Somai József, preºed-
intele AEMR, a þinut o interesantã expunere cu tema “Pentru o
nouã miºcare a cooperaþiei”. A prezentat recentul numãr al revis-
tei “Forumul economic” editat de AEMR, de-dicat cu exclusivitate
problemei miºcãrii cooperatiste din þara noastrã, conþinând studii
elaborate de specialiºti de vazã privind istoricul miºcãrii cooper-
atiste în þara noastrã, miºcare care a avut un trecut glorios în spe-
cial în Ardeal, unde deja din al treilea deceniu al sec. al XIX-lea la
toate etniile au apãrut primele cooperative, bãnci populare ºi care
au avut un rol deosebit de valoros în viaþa populaþiei maghiare,
române ºi germane din Transilvania. Populaþia maghiarã din
România ar trebui sã treacã la solidaritatea cooperatistã, urmând
exemplul cooperaþiei din vestul Europei. În acest scop AEMR-ul s-
a angajat sã studieze aceastã problemã, organizând un colectiv de
cercetare format din specialiºti. A planificat editarea unui manual
pentru instruirea locuitorilor din mediul rural ºi urban, iar rezul-
tatele cercetãrilor obþinute vor fi puse la dispoziþia celor interesaþi
prin CD-uri. În cadrul discuþiilor purtate pe marginea expunerii,
pãrerile s-au divizat, mai mulþi ºi-au exprimat pãrerea cã din
pãcate în prezent atmosfera la sate nu este prielnicã pentru reînfi-
inþarea cooperativelor, datoritã lipsei de interes din partea popu-
laþiei. În final s-a ajuns la concluzia cã este o necesitate imperativã

reorganizarea miºcãrii cooperatiste, folosirea modelelor aplicate
cu succes în þãrile din apus (Olanda, Danemarca, Franþa, Italia),
dar pentru reuºitã este neapãrat nevoie de unirea largã a tuturor
forþelor, pentru a pãºi pe acest drum. Se apropie aderarea ºi a þãrii
noastre la UE ºi dacã nu vom fi pregãtiþi, populaþia ruralã va ajunge
în grupa celor dezavantajaþi.

Rolul planificãrii în administrarea Rolul planificãrii în administrarea 
activitãþii comercialeactivitãþii comerciale

BENEDEK MÁRTA - DÉZSI KINGA

În 19 septembrie a. c. a avut loc, în organizarea AEMR din Sfân-
tu Gheorghe seminarul ”Rolul planificãrii în administrarea activ-
itãþii comerciale”. Scopul acestui seminar a constituit prezentarea
prin proiecte concrete a rolului planului comercial, pe de o parte
la organizaþii care îºi desfãºoarã activitatea cu scopuri lucrative bine
determinate, pe de altã parte, la organizaþiile civile, care desfãºoarã
activitate fãrã scopuri lucrative. Expuneri au prezentat Katona Le-
vente, directorul Bãncii Comerciale Române, sucursala judeþeanã
Covasna, Dénes István, preºedintele Organizaþiei de  dezvoltare
economicã ”Mercurius”, Jason Braswell, consilier la Peace Volun-
teer, Geréb László, preºedintele Cooperativei de credit din Odor-
heiu Secuiesc ºi Ilyés Ferenc, ºeful serviciului de dezvoltare la
Primãria Municipiului Odorheiu Secuiesc. În faþa a treizeci de par-
ticipanþi din judeþul Covasna, precum ºi din judeþul Braºov, Kato-
na Levente a vorbit despre planificarea activitãþii comerciale, rolul
acestei planificãri, parcurgând principalele capitole ale planului.
Dénes István a vorbit despre necesitatea cunoaºterii ºi de organiza-
þiile cu scopuri nelucrative a modului de elaborare de planuri,
având în vedere cã ºi ele au nevoie de gândire economico-comer-
cialã în asigurarea resurselor financiare necesare realizãrii scop-
urilor pentru care au fost înfiinþate. Jason Braswell a vorbit despre
multiplele resurse financiare existente, de care pot beneficia orga-
nizaþiile civile.  Geréb László s-a oprit asupra principalilor indica-
tori financiari folosiþi în planificarea financiarã, evidenþiind impor-
tanþa lor. A analizat procesele decizionale, rezultatele comerciale
ale diverselor decizii posibile. În fine Ilyés Ferenc a accentuat în
expunerea sa, importanþa spiritului de marketing la planificarea
activitãþii comerciale, prezentând rând pe rând principalele ele-
mente ale planului de marketing, dar totodatã a atras atenþia audi-
turului sã fie cu mare atenþie la alegerea diverselor mijloace,
instrumente de marketing, la dimenzionarea lor, deoarece rezul-
tatele obþinute, nu în toate cazurile, sunt în raport cu cheltuielile
pe care le necesitã.

Pe marginea expunerilor s-au purtat vii discuþii, participanþii for-
mulând un numãr mare de întrebãri, la care au primit rãspun-
surile de la specialiºtii prezenþi. Participanþii au fost deosebit de
mulþumiþi de informaþiile primite ºi au exprimat dorinþa orga-
nizãrii în continuare de asemenea seminarii, discuþii la masa
rotundã, despre problemele actuale de care se lovesc în unitãþile
economice la care îºi desfãºoarã activitatea.


