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GERGELY RRÓBERT1 – SZENTES BBALÁZS2

Bevezetés
Az információs / tudásalapú társadalom, illetve gazdaság vitathatatlanul új kihívások

elé állítja a szervezeteket. Versenyképességük megõrzése, fokozása érdekében számos le-
hetõség áll rendelkezésükre. Ezen lehetõségek közül jelen tanulmányunkban a szerveze-
tek tudásukkal való gazdálkodását, valamint mûködési folyamataik elektronizálásának le-
hetõségeit, kérdéseit vizsgáljuk.

Az egyének, csoportok és a szervezetek tanulás által tudásra tesznek szert. Ez a tudás
rögzül az egyének, a csoportok, és ami számunkra legfontosabb, a szervezet memóriájá-
ban. A szervezet tehát folyamatos, több szinten zajló tanulás által hozza létre a szervezeti
tudást, mely ezt követõen rögzül a szervezet memóriájában.

A kihívásoknak való jobb megfelelésben a szervezetek segítségére lehet folyamataik
elektronizálása, e-üzleti megoldások alkalmazása. Tanulmányunk második felében e lehe-
tõségek alkalmazása által nyújtott elõnyök közül mutatunk be néhányat. 

1. AA vvállalati ttudáskezelés ffõbb ffolyamatai
A vállalati tudáskezeléssel kapcsolatban három fõ folyamatról beszélhetünk:
1. a tudás megszerzésérõl,
2. a tudás rögzítésérõl, elterjesztésérõl és
3. a tudás felhasználásáról.
A tudás megszerzésének számos módja van, melyeket a vállalatok különbözõ mérték-

ben alkalmaznak. A tudás feltárása a tudáselemek azonosítását, azok hordozójának és ki-
nyerhetõségének elemzését, valamint a tudás értékelését jelenti. A tudás feltárása után kö-
vetkezik a tudás kinyerése, azaz olyan formába hozása, hogy az másokkal megosztható le-
hessen. Explicit tudás esetében ez legtöbbször valamilyen formális rögzítést jelent, míg
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4 GERGELY RÓBERT – SZENTES BALÁZS

tacit tudás esetében olyan helyzet elõidézését, amely kedvez a tudásmegosztásnak (tudás-
megosztásra motiváló eszközök, informális megbeszélések stb.). Az ilyen módon formali-
zált tudás feldolgozásra és tárolásra kerül, amely lehetõvé teszi, hogy idõkorlát nélkül
megosztható legyen. Attól a lépéstõl kezdve, hogy a tudást a szervezet feldolgozta és vala-
milyen formalizált formában tárolja, ez tartalomként létezik, azaz olyan halmazt takar,
amely felhasználható ismereteket tárol. Ezek az ismeretek magukban hordozzák a hasz-
nosíthatóságot. A tudás felhasználása biztosítja, hogy az ismereteket produktívan és a vál-
lalat eredményességének fokozása érdekében alkalmazzák.

A tudás felhasználásának feltétele nemcsak a megoszthatóvá tétel, hanem az is, hogy a
tudás eljusson a lehetséges felhasználókhoz. Közvetítõ csatornaként elsõsorban az infor-
matikai hálózatok és személyes interakciók említhetõek, de nehezebb feladat azt megha-
tározni, hogy kinek milyen tudásra van szüksége. Ebben segíthet egy a tudáselemek forrá-
sához hasonló „tudáscél-térkép” alkalmazása.

A röviden bemutatott három fõ folyamat közül a továbbiakban a tudás rögzítésére és
elterjesztésére helyezzük a hangsúlyt.

2. AA ttudás rrögzítése éés eelterjesztése
Akár külsõ, akár belsõ forrásból szerzi tudását a vállalat, a tudás megszerzése önma-

gában még nem elegendõ. A szervezetnek el kell terjesztenie tudását a szervezeten belül,
valamint rögzítenie kell azt a szervezet memóriájában, hogy az azonosított, megszerzett
vagy kifejlesztett, elosztott és felhasznált ismeretek a jövõben is a vállalat dolgozóinak a
rendelkezésére álljanak. De mi is tulajdonképpen a szervezeti memória?

Mielõtt rátérünk a szervezeti memória vizsgálatára, szükségesnek látjuk bemutatni az ál-
talunk legfontosabbnak vélt három kulcsfogalom: a tanulás, tudás és memória kapcsolatát
(1. ábra).

Mindenki számára elfogadott tény, hogy az egyének tanulás útján tudásra tesznek szert,
és ez a tudás rögzül az egyének memóriájában. E fogalmakat azonban kiterjeszthetjük a
csoport és a szervezet szintjére, illetve beszélhetünk a szervezetek közötti szintrõl is.
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1. ábra. A tanulás, tudás és a memória többszintû értelmezése

3. AA sszervezeti mmemória
Memória alatt értjük egyrészt az emlékezetet, másrészt az emlékezõtehetséget, -képes-

séget. Ugyanakkor többféle értelmezése létezik a memóriának, éspedig
– biológiai értelemben: emlékezõtehetség, emlékezet; a tanulás eredményeként rögzí-

tett információk a központi idegrendszerben;
– elektronikai rendszerek esetében: adatok, információk, programok és utasítások fo-

gadására, valamint folyamatos vagy idõszakos tárolására szolgáló eszköz, közeg vagy szer-
kezeti elem. 

A szervezet memóriájának tárgyalásakor elsõsorban a biológiai megközelítésre helyez-
zük a hangsúlyt, ezért most a memória informatikai szempontú vizsgálatától eltekintünk.

Az egyének memóriája és tanulási folyamata hogyan hozza létre a csoport memóriáját
és a szervezeti memóriát, az egyéni tanulás eredménye hogyan ágyazódik be a közös me-
móriába? Ezek és ezekhez hasonló kérdések fogalmazódhatnak meg bennünk, ha mélyeb-
ben megvizsgáljuk a szervezetekben zajló tanulási, valamint tudásátadási folyamatokat.

3.1. AA sszervezeti mmemória mmeghatározása
A szervezeti memória fogalmát a XIX. században a szociológiában fogalmazták meg elõ-

ször. Emile Durkheim abból indult ki, hogy a közös emlékezés az egyes személyek emlé-
kezésébõl tevõdik össze, és az információ a szimbólumok cseréje révén megoszlik
(Traugott 1978).
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6 GERGELY RÓBERT – SZENTES BALÁZS

A szervezeti memória egyfajta gyûjtõ memória, csoportmemória, amely akkor jelenik
meg, amikor különbözõ embercsoportok kapcsolatba kerülnek egymással. Már 1982-ben
Nelson és Winter (1982) megvitatta a szervezeti memória természetét, bár csak az elmúlt
években vált önálló kutatási területté.

A szervezeti memória a szervezet tagjai számára hozzáférhetõ adatok, információk, to-
vábbá a szervezet magatartását tartósan meghatározó célok, eljárások, rutinok, érdekek,
értékek és normák összessége. Azt is mondhatjuk, hogy a szervezeti memória tulajdon-
képpen nem más, mint az egyének rendelkezésére álló tudás- és ismeretanyagának közös
tudásbázisa. Fontos azonban tisztázni, hogy a szervezet memóriája nem azonos az egyé-
nek memóriáinak összegével, éppúgy, mint ahogy a szervezeti tanulás sem azonos az egyé-
ni tanulások összességével (Bencsik és Bognár 2003).

A szervezeti memória (Organizational Memory), illetve a szervezetimemória-rendszerek
(Organizational Memory Systems) fogalmával egyre gyakrabban találkozhatunk. Sajnos
azonban sokan csupán az adattárolás funkcióját hangsúlyozzák a szervezeti memóriának.

Fontos, hogy a szervezeti memória fogalmát megkülönböztessük a szervezet tudásának
fogalmától, melybe beletartozik minden olyan egyéni, csoport- vagy szervezeti szintû ké-
pesség, ismeret, tudás vagy információ, amelyhez a szervezetnek közvetett vagy közvetlen
hozzáférése van. A szervezeti memóriába nem tartoznak bele azok a képességek, melyek
csak bizonyos egyénekre jellemzõek, ezért azt mondhatjuk, hogy a szervezeti memória
független bármely tagjától. Beláthatjuk, hogy a szervezetek rendelkeznek olyan rutinokkal,
értékekkel és adatokkal, melyek még a szervezeti tagok kicserélõdése mellett is nagyjából
állandóak maradnak, tehát léteznek olyan elemek, amelyek a szervezetre, s nem az azt fel-
építõ egyénekre jellemzõek (Hedberg 1981).

Az elõbbiek jobb megértése érdekében gondoljunk például arra az esetre, amikor egy
új munkatárs bekerül a szervezetbe. Ekkor még nem ismeri a szervezetet, az elvárásokat,
normákat, a régebbi munkatársak mégis megismertetik a helyes magatartási, viselkedési
normákkal, a szervezeti kultúra sajátosságaival. Tételezzük fel, hogy egy idõ után minden
dolgozó „kicserélõdik” a munkahelyen, tehát már csak új munkatársak fognak dolgozni,
a régi értékek, normák, eljárások és rutinok viszont lényegében nem változnak.

A memória fogalmát tágabb értelemben szemlélve, egy másik kitûnõ példával találkoz-
hatunk Jánossy Ferenc (1966) növekedési elméletrõl szóló könyvében. Jánossy levonja azt
a következtetést, hogy „a gazdasági fejlõdés folyamatában feltétlenül léteznie kell valami-
lyen olyan döntõ jelentõségû tényezõnek, amely csorbítatlanul túléli a háborút.” Bebizo-
nyítja, hogy „ez a stabil tényezõ maga az emberiség; nem az egyes ember, aki százezrével
esik áldozatul a háborúnak, hanem az emberi társadalom, a maga teljességében, minden
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tapasztalatával, tudásával, ismeretével együtt. A népek – a valóban súlyos, szinte felmér-
hetetlen áldozatok ellenére – mind a mai napig nemcsak túlélték az összes elmúlt hábo-
rúkat, hanem csaknem hiánytalanul megõrizték a múltból átmentett, legfontosabb örök-
ségüket, felhalmozott tudásukat és ismereteiket; sõt ezeket esetleg még gazdagították is.”

Visszatérve a szervezeti szintre, a szervezeti memória különbözõ területeit Walsh és
Ungson (1991) modellje alapján az alábbiak szerint azonosíthatjuk: egyének, szervezeti
kultúra, transzformációs folyamatok, szervezeti struktúrák és rendszerek, környezet, külsõ
tárolók. Ezekbõl az elsõ öt belsõ tényezõ, a hatodik pedig külsõ. Az említett szerzõpáros
megközelítését Hackbarth és Grover (1999) kiegészítette egy hetedik elemmel, az informá-
ciós rendszerrel, melybe beletartoznak a számítógépes rendszerek, multimédia és alkalma-
zások, Computer Aided Learning (CAL) rendszerek, kommunikációs hálózatok stb.

Az elmondottak alapján a szervezeti memória felépítését a 2. ábrán látható módon fog-
lalhatjuk össze.

2. ábra. A szervezeti memória felépítése

A szervezeti memória hatással lehet a szervezeti hatékonyságra, ezáltal akár a szerve-
zet versenyképességére is. Erre utal Stein (1995) szervezetimemória-definíciója is, mely a
következõképpen szól: „A szervezeti memória egy olyan eszköz, amely által a múltból jö-

Menedzsmentkihívások és válaszok...
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8 GERGELY RÓBERT– SZENTES BALÁZS

võ tudás hatást gyakorol a jelen tevékenységeire, ezáltal a szervezet hatékonyságának ma-
gasabb vagy alacsonyabb szintjét eredményezi”.

A szervezetnek több metaforája is létezhet. Ha a szervezetre mint emberi agyra tekin-
tünk, akkor a tanulóképességet, a memóriát, az intelligenciát fejlesztõ és gátló tényezõket
emeljük ki, valamint az értelmi kapacitást úgy próbáljuk szétosztani, hogy önszervezõvé
váljon a szervezet, azaz képes legyen a váratlan kihívások megoldására.

Amennyiben a fentiek alapján modellezzük a szervezetet, nem szabad elkövetnünk azt
a hibát, hogy a szervezetet alapvetõen zártnak tekintsük, melynek fõ célja önmaga elõállí-
tása. Az elõbbieken túl egy szervezetnek a külvilágból jövõ információt is fel kell dolgoz-
nia, majd azt be kell építenie a saját memóriájába [Klein 2005].

3.2. AA sszervezeti mmemória jjelentõsége
Napjainkban a szervezeti memória tárgyalása több szempontból is elõtérbe kerül. Egy-

részt a szervezetek sokszor maguk sem tudják, hogy mit is tudnak, ezért újra meg újra fel
kell találniuk ugyanazokat a megoldásokat, és újra meg újra el kell követniük ugyanazo-
kat a hibákat, hogy elõbbre jussanak.

Másrészt a szervezeti memória bõvíthetõsége és rugalmassága meghatározza, hogy az
új szervezeti tudás rögzülhet-e a szervezetben, ugyanis minden új tudás a szervezeti me-
móriában õrzött korábbi tudás feltételrendszerében válik használhatóvá.

Harmadrészt a szervezeti memória befolyásolja, hogy a szervezetek miként észlelik és
értelmezik a környezet jelenségeit, s ennek alapján hogyan reagálnak például a verseny-
társak akcióira vagy a fogyasztói igények változására [Bakacsi et al. 1999].

Megállapítható, hogy a szervezeti memória – akár informatikai, akár más megközelí-
tésbõl tekintve – fontos szerepet játszik a szervezetek tanulási folyamataiban és tudásme-
nedzsment tevékenységében. A szervezeti memóriának továbbá jelentõs szerepe van a kü-
lönbözõ tanulási eljárásokkal vagy más módon megszerzett ismeretek és tudás rögzítésé-
ben (kódolás), azok megõrzésében (tárolás), valamint hatékony felhasználásában (elõhí-
vás). A szervezeti tanulás szempontjából jelentõs figyelmet érdemel az a tény, hogy az egyé-
nek tudása beépülhet a szervezet memóriájába, és ezáltal új, közös szervezeti tudás jöhet
létre.

4. AAz ee-üüzleti mmegoldások
Sokan sokféle meghatározás, értelmezés szerint tekintenek az e-businessre, az e-üzlet-

re. Sok megközelítés csak a kereskedelmi vonatkozásaira tekint ki, mondván, hogy ez csak
egy új értékesítési csatorna, új értékesítési lehetõség. 
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Szûkebb értelemben e-üzlet alatt a vállalati és üzleti folyamatok virtualizálását értik. Az
általunk követett felfogás szerint az e-üzlet ennél több: az e-üzlet rendszerek, folyamatok,
szervezetek, értékláncok és teljes piacok olyan integrációja, mely internetalapú, illetve az-
zal kapcsolatban álló technológiákat és koncepciókat alkalmaz [Kalakota 2002]. Az e-üz-
let tehát több, mint az e-kereskedelem, mivel felöleli az elektronikus kereskedelmet, illet-
ve a vállalati rendszerek teljes átépülését (irányítás, logisztika, kapcsolattartás, ügykezelés,
döntéshozatali mechanizmusok stb.). Ezzel szemben az elektronikus kereskedelem
mindazon eszközök és eljárások összessége, amelyekkel megvalósítható az áruk, termé-
kek, szolgáltatások és ellenértékük cseréje és az ehhez kapcsolódó adminisztráció a világ-
hálón keresztül [Zsuffa 2002].

Kulcsfontosságú a definíciókban, hogy a szervezetek tevékenységeiket internetes, de
legalábbis hálózati alapon végzik. „Az Internet kiszélesíti a lehetséges interakciók spektru-
mát: kommunikációt, kooperációt, kollaborációt és közösségek létrehozását (a „4K”) te-
szi lehetõvé. Hosszú távon talán ez lesz az Internet legnagyobb társadalmi hozadéka”
[Keen et al. 1998, 142. o].

A szervezetek különféle e-üzleti megoldásokat alkalmaznak az e-mail alkalmazások és
a különféle célú és formátumú szervezeti honlapoktól kezdõdõen a csoportmunkát támo-
gató rendszereken át az egész értékláncot átszövõ informatikai rendszerekig. Ezek a meg-
oldások a vállalat minden tevékenységét befolyásolják a stratégiai terveik elkészítésétõl a
vevõkapcsolatok kezeléséig.

E megoldások egyszerûbbé és hatékonyabbá tehetik a szervezet mûködését. Lehetõsé-
get biztosítanak a szervezet tagjainak, különösen vezetõinek számára, hogy munkájukat
rövidebb idõ alatt és pontosabban tudják elvégezni.

Az e-üzleti megoldások alkalmazása azonban egy megfelelõ szervezeti kultúra meglétét
is igényli. Ha nem kellõ mértékben nyitottak a szervezet tagjai a változásokra, a szervezet
jövõjének átalakulásában, átalakításában nem kellõen motiváltak, tehát trompenaarsi ér-
telemben vett jövõorientációjuk alacsony, akkor feltételezésünk szerint ezen új technikák
alkalmazása és megvalósítása is problémákba ütközik. E témakör részletesebb kifejtésére
jelen tanulmányban bõvebben nem kívánunk kitérni.

Az eddig bemutatott kedvezõ kép azonban csak az érme egyik oldala. Ha csak a gyakor-
lati életben elterjedt humoros mondást tekintjük, mely szerint „számítógépekkel nagyon
gyors és pontos hibákat lehet elkövetni”, akkor is óvatosságra kell törekednünk. Az új
technológiák, bármennyire kedvezõ képet festenek is, a gazdaság alapelvein nem változtat-
nak, nem változtathatnak [Shapiro – Varian 2000]. Az üzleti életben kialakult törvények
és elvek továbbra is mûködnek, érvényesek. E „játékszabályok” betartása nélkül legyen

9Menedzsmentkihívások és válaszok...
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akármilyen „jól értékesített”, hangzatos, fejlett is a használni kívánt megoldás, a szervezet
eredményes mûködését, sikerességét önmagában biztosítani nem tudja.

5. AAz ee-üüzleti mmegoldások hhatása aa sszervezetekre
Az e-üzleti megoldások alkalmazása nagy hatással van a szervezetek életére, mûködé-

sére. Jackson és Harris [2003] szerint a legnagyobb kihívás az, hogy ezen megoldások erõ-
teljes szervezeti változtatást igényelnek, mind a szervezet struktúrájában, mind annak kul-
túrájában. A változással szembeni ellenállást le kell gyõzni, erre erõfeszítéseket kell tenni,
mégpedig olyan módon, hogy a hagyományos üzleti folyamatok és struktúra értékeit meg
kell õrizni. Az e-üzleti megoldások alkalmazása, elterjesztése a szervezeten belül komplex
változtatási, átalakítási folyamat, mely az új, elektronikus alapú üzleti folyamatok, szerve-
zetek elfogadásán túl a szervezet stratégiáinak a technológia változása miatti újragondolá-
sát is igényli.

Az e-üzleti és az információtechnológiai hatások vizsgálatakor érdemes a vállalati célok
nézõpontjából kiindulni, és figyelembe kell venni a vállalat által követett versenystratégiát,
a technikai keretfeltételeket is, melyek mind hatással vannak a szervezetek felépítésére,
mûködésére. Az e-üzleti megoldások alkalmazásának célja a hatékonyabb mûködés eléré-
se, melyre lehetõséget is biztosít: lehetõvé teszi a hatékonyabb erõforrás-felhasználást, a
folyamatok hatékonyságának növelését, a hatékonyabb piaci jelenlétet [Frese 2002].

Az „új” megoldások alkalmazása átszövi a szervezetek egészét, egyes szervezeteknél a
teljes üzleti folyamat elektronikus alapokon nyugszik. Az „új” feladatok, rendszerek beve-
zetése, alkalmazásuk betanítása nagy kihívást jelent a szervezetek életére. Megfontolandó
kérdés, hogy e feladatokat milyen szervezeti keretek között, milyen technikai megoldások
alkalmazásával hajtják végre a szervezetek. Különféle technikák, mint például a tudásme-
nedzsment eszköztára, különféle e-learning megoldások stb. állnak e téren a szervezetek
rendelkezésére.

6. AA sszervezetek vválaszai aa kkihívásokra
Feltételezésünk szerint: 
– az elektronizált folyamatok és az e-alapú kommunikáció hatására a vezetõk leader-

ship funkciója felértékelõdik;
– az elektronizált folyamatok és az e-alapú mûködés hatására a szervezetek felépítése

megváltozik, adhokratív irányba módosul: virtuális szervezetek alakulnak ki, a döntési hi-
erarchia laposabbá válik, nõ a szervezetek rugalmassága, viszont a koordináció iránti igény
megnõ;
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– a szervezetek tudásmenedzsment-alkalmazásokat vezetnek be szervezetük memóri-
ájának kiaknázására.

6.1. LLeadership
A vezetõk feladatainak, funkcióinak átalakulása figyelhetõ meg napjainkban. Kotter a

vezetés következõ funkcióit különbözteti meg, ahogy az a 3. ábrán látható.
– Tervezés – az emberek számára vonzó jövõkép felvázolása, a követendõ irány bemu-

tatása (valamint a jövõkép elérését szolgáló stratégia kidolgozása);
– Szervezés – az emberek felsorakoztatása a jövõkép mellé, annak elérése érdekében;
– Irányítás – az emberek motiválása és ösztönzése a jövõkép elérése érdekében.
A vezetõi funkciókról alkotott nézetek közül kiemelkedik, hogy a vezetõ többé már nem

csupán a hagyományos menedzseri funkciókat tölti be (irányít, kezdeményez, döntést hoz
stb.), hanem inkább leaderré válik. A hagyományos menedzsmenttel szemben a leader-
ship esetében az emberek, embercsoportok, egy eszme megvalósításának (és nem az
ügyek) irányítása áll a középpontban [Gaál 2005]. A leadership magába foglalja továbbá a
szervezet céljainak megkeresését és kitûzését, valamint az ezen célok eléréséhez vezetõ út
kialakítását is. E célok elérhetõ közelségûek a szervezet számára, de a szervezettõl átala-
kulást, változást igényelnek. A leader megtervezi e változásokat és élére áll azoknak.

Ez az átalakító szerepfelfogás összhangban van Burns vezetõkrõl alkotott nézeteivel is,
aki az átalakító, tranzakciót végzõ vezetõt tartja vezetõnek. Ez a tranzakció egy dinamikus
kapcsolat a vezetõ és beosztottjai között, mely keretében a vezetõ meghatározza vezetettjei
számára a célokat, ellenõrzi azok teljesülését, valamint jutalmakat, ill. szankciókat kap-
csol azok megvalósulásához.

A leadership alkalmazása során
– a vezetés tárgya: az emberek egy csoportja;
– a vezetés célja: a stakeholderek elégedettsége;
– a legfõbb értékek: a kreativitás és az önmegvalósítás;
– a koordinációs módszer: személyközi;
– a jellemzõ viszonyok: informális kapcsolatok. [Gaál 2005].
E jellemzõket tovább erõsíti a különféle e-üzleti megoldások alkalmazása. A különféle

információs-kommunikációs eszközök (pl. e-mail, groupware-alkalmazások, videokon-
ferenciák stb.) pontos és gyors koordinációt tesznek lehetõvé, akár egymástól távol lévõ
munkatársak között is, ily módon megfelelõ koordinációs módszert biztosítva a vezetõ szá-
mára. Az informális kapcsolatok kiépítése is könnyebbé válhat az elektronikus kommuni-
káció személytelenebb s ezáltal bátorító hatású megvalósulása miatt.
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3. ábra: A menedzsment funkciói és azok kapcsolata (Kotter nyomán)

6.2. AA sszervezet áátalakulása
A szervezeti felépítés annak a módja, ahogy a hatalmi és felelõsségi körök elosztásra

kerülnek a szervezeten belül, valamint az, ahogy a munkafolyamatokat a szervezet tagjai
elvégzik. A szervezeti struktúrát részben befolyásolja a szervezet környezete, valamint a
szervezet technikai fejlettsége is [Nahm et al. 2003]. A szervezeti felépítés nagyban meg-
határozza a szervezeti formát. 

A szervezeti forma jellemezhetõ a szervezet strukturáltságával, a szervezetben találha-
tó hierarchiaszintek számával, a horizontális integráltság fokával, a kommunikáció mér-
tékével és a döntéshozatali folyamatok milyenségével.

Az elektronizált folyamatok, a különféle információs bázisok alkalmazásának hatására
a szervezetek mûködtetéséhez szükséges információk rövidebb úton juthatnak el a dön-
téshozókhoz. Az információk hatékonyabb gyûjtése és feldolgozása vezetõi szintek meg-
szûnését eredményezheti, mely azok megszüntetését okozza. A vertikális integráció viszont
együtt jár a szervezet horizontális irányú növekedésével. Ez hatékonyabb koordinációt tesz
szükségessé, melyet az elektronizált folyamatok lehetõvé tesznek.

Összefoglalás
Amikor az emberek elhagyják a szervezetet, nemcsak hogy „lyukakat” hagynak a szo-

ciális kapcsolatok meglévõ hálózatában, hanem a fontos tudást és az évek során felgyü-
lemlett tapasztalatot is magukkal viszik. Ez jelentõs költséget és idõveszteséget jelent a
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szervezet számára, hiszen az oktatás, egy új ember betanítása hónapokba, sõt akár évek-
be is telhet. A kulcsemberek, a szakértõk tudásának az elvesztése negatívan befolyásolhat-
ja a vállalat versenyképességét és kompetenciáit, valamint hatással van a kulturális nor-
mákra és értékekre.

A rendelkezésre álló információtechnológiai eszközök, e-üzleti megoldások alkalmazá-
sa mellett a szervezeti memória megértése segítheti a menedzsereket a szervezeti tudás
megtartásával és hasznosításával kapcsolatos problémák meghatározásában és megoldá-
sában. Az ilyen tudás magasabb szintû szervezeti hatékonysághoz vezethet, amely egyben
a versenyelõny megszerzését is eredményezheti.
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Nagyon sok tanulmány készült arról, hogy milyen elõnyökkel jár a csatlakozás a kelet-
európai országok számára, viszont emellett fontos azt is megvizsgálni, miért van az EU-
nak szüksége ezen országokra, és milyen lépéseket tesz annak érdekében, hogy elérje a
csatlakozás során kitûzött céljait. A következõkben a tanulmány fõleg erre a második kér-
désre keresi a választ. Az EU keleti bõvítése mögött álló megfontolásokból kiindulva azt
vizsgáltuk, hogy az elmúlt évek, illetve bõvítések során hogyan változott az Európai Unió
álláspontja a bõvítés tekintetében, milyen változtatásokat vezetett be céljai elérésének ér-
dekében, vagyis milyen korlátozásokkal kell szembenézniük az újonnan csatlakozó orszá-
goknak. A tanulmányban felállított fõ hipotézis az, hogy a bõvítés elõnyõs volt a nyugat-eu-
rópai országok számára is, hisz másképp az EU döntéshozói körében nem is tevõdött vol-
na fel a bõvítés kérdése.

A bbõvítési ffolyamat jjellegzetes vvonásai 
Egyértelmûen ki lehet jelenteni, hogy ez a bõvítési folyamat sok tekintetben különbö-

zik az eddigiektõl. Ezeknek a tényezõknek egyike a csatlakozó országok eltérõ fejlettségi
szintje, fõleg ha az EU-15 tagállamokat vesszük viszonyítási alapként. Ettõl függetlenül cé-
lunk nem a kezdeti helyzetbeli különbségek elemzése, hanem az EU hozzáállásában meg-
figyelhetõ különbségeké, amelyek megkülönböztetik ezt a bõvítést a korábbiaktól.

Amikor az EU keleti bõvítése során alkalmazott módszerek és eszközök sajátosságait
elemezzük, kiemelkedõ szerepet biztosítunk azoknak a feltételezéseknek, illetve alapel-
veknek, amelyek a szereplõk elvárásait és a tárgyalások elõrehaladását alakították.

A klasszikus bõvítési modell 6 alapelvét különböztethetjük meg: 
1. A csatlakozó országok teljes mértékben el kell fogadják az acquis communautaire-t.

Semmilyen ettõl való eltérés nincs megengedve.
2. A csatlakozási tárgyalások kizárólag a csatlakozó országok acquis alkalmazásának

gyakorlatiasságára fókuszálnak.
3. A kibõvült közösség megnövekedett diverzitása következtében felmerülõ problémák

megközelítése új politikai eszközök létrehozásával történik, amelyekkel inkább beburkol-
ják a már létezõket, mintsem hogy a létezõ eszközök alkalmatlanságának alapvetõ reform-
ját hajtanák végre. 

A keleti bõvítés jellegzetességei
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4. Az új tagok sok vonatkozásban korlátozó feltételek között léptek be, és csupán egy
ígéretet kaptak arra, hogy a bõvítés után ezeket újra fogják tárgyalni.

5. A közösség olyan államcsoportokkal tárgyal szívesen, amelyeknek szoros kapcsola-
tuk van egymással.

6. A már korábban is EU-tagok arra használják fel a bõvítési folyamatot, hogy megva-
lósítsák saját érdekeiket és együttesen exteriorizálják belsõ problémáikat.

Az úúj mmódszer aalapelvei
Amint azt a bevezetõben is említettük, fontos megvizsgálnunk azokat a tényezõket,

amelyek megkülönböztetik a keleti bõvítést a korábbi bõvítésektõl. Ezeket a megfigyelése-
ket különbözõ alapelvek köré lehet csoportosítani. Állításainkat, illetve a megfogalmazott
alapelveket minden esetben valós példákkal támasztottuk alá.

Az aalapelvekrõl –– rröviden1

Összetettség
A bõvítés módszerének egyik jellegzetes vonása egyértelmûen az összetettség. Ellentét-

ben a korábbi bõvítésekkel, amelyek egy kétlépcsõs folyamatot jelentettek, ebben az eset-
ben beékelõdik egy közbelsõ lépés is: egy adott számú jellegzetes lépcsõfok választja el a
kapcsolat kezdeti kialakulását a tárgyalásoktól. Ennek a közbeesõ állapotnak az volt a sze-
repe, hogy felépítsen egy újabb kaput a tárgyalások elõtt, és hogy a folyamatok egy jobb
ellenõrzését biztosítsa az EU-nak. A kapus szerepét természetesen a Bizottság tölthette be.
Tovább általánosítva az érvet, a bõvítési folyamat egyre komplexebbé, összetettebbé válik,
egyre több szakaszból épül fel, egyre több ellenõrzési lehetõséggel a csatlakozási folyamat
minden lépcsõfokán.

Megkülönböztetés 
Ennek a tendenciának egyik velejárója, hogy egyre bonyolultabbá és kidolgozottabbá

válik a csatlakozás folyamata, illetve bizonyos mértékben ennek a fejlõdésnek egy ésszerû
magyarázata, annak a lehetõsége, hogy meg lehessen különböztetni az érintett országokat.
Mint a csatlakozási folyamat klasszikus módszerének ötödik alapelve, az Európai Bizott-
ság államcsoportokkal tárgyal szívesen. Ennek a bõvítésnek a tapasztalata megengedi,
hogy kiegészítsük ezt az alapelvet, hozzáadva a megkülönböztetés fontosságát. Ahhoz, hogy
biztosítsa a megkülönböztetés lehetõségét, a folyamat több lépésre bomlott, és, ami még
ennél is lényegesebb, a feltételek teljes sorozata úgy alakult, egyúttal rugalmasságát is
megõrizve, mint az EU politikai helyzetének egy feladata, illetve függvénye.

1 A 4 alapelv megnevezése Klaudijus Maniokas alapján.
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Feltételesség 
Az elõbbiek alapján azt mondhatjuk, hogy a feltételesség úgy tekinthetõ, mint a folya-

mat harmadik jellegzetes jellemvonása, illetve az új módszer gerince.
Míg ez egy bizonyos fokig jelen volt a korábbi bõvítések során is, magának a feltételes-

ség alapelvének három újabb vonását lehet felszínre hozni:
1. A feltételek, amelyek az elõbbi bõvítések során az acquis sérthetetlenségének alap-

elvére voltak korlátozva, további bõvítésre kerültek.2

2. A feltételek nem voltak lerögzítve. Kialakult egy olyan tendencia, hogy új és részlete-
sebb feltételek legyenek kialakítva.3

3. Még az elõzetesen lerögzített feltételek is olyannyira rugalmasak voltak, hogy meg-
engedték tartalmuk megváltoztatását, folyamatosan hozzáigazítva egy jellegzetes szituáció
igényeihez. Más szavakkal, a kezdeti feltételek hatóköre kibõvült, és tartalmuk további
bõvítésekkel és konkretizálásokkal folyamatosan változott.

Aszimmetria 
Amint a szerzõdéses, többé-kevésbé kölcsönös kötelezettségeken alapuló eszközöket

fokozatosan egyoldalú kötelezettségekre alapuló eszközök váltották fel, az elõbbi három
jellegzetesség mind hozzájárult a jelölt országok, illetve az EU közötti kapcsolatban
növekvõ aszimmetriához.4

A mmódszerek ááltal hhozott vváltozások éés eezek mmegvalósítása
Feltételesség: aaz iirányítástól aa mmegkülönböztetésig
A feltételesség a keleti bõvítés módszertanának központi eleme. Míg ez egyáltalán nem

új jelensége az Unió külkapcsolatainak és külpolitikájának, a feltételesség alapelvének az
alkalmazása a közép- és kelet-európai csatlakozó országokkal szemben különleges figyel-
met érdemel.

Kialakulása talán már az 1991-es Európai Megállapodásban fellelhetõ. Ennek ellenére
a feltételességet a koppenhágai kritérium megszületése erõsítette meg és ezáltal vált exp-
licitté. A koppenhágai kritérium lefektette az EU ötödik bõvítési folyamatának az alapjait.
E kritérium szerint egy csatlakozó országnak különbözõ feltételeket kell teljesítenie:

– politikai kritériumok: az intézmények stabilitása, aminek biztosítania kell a demok-
ráciát, a jogszabályok érvényesülését, az emberi jogokat és a kisebbségek tiszteletben tar-
tását és védelmét;

2 A híres koppenhágai kritérium a legjobb példája ennek a bõvítésnek.
3 A Csatlakozási Partnerség esetéhez hasonlóan.
4 Ezt a jellegzetességet és tendenciát egyértelmûen bizonyítja az elmozdulás az Európa Megállapodástól (Tár-
sulási Egyezmény, Europe Agreements) a Fehér Könyvön keresztül (White Paper) a Csatlakozási Partnersé-
gig (Accession Partnerships).
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– gazdasági kritériumok: egy mûködõ piacgazdaság létezése, illetve az a képesség, hogy
megbirkózzon az Unión belüli kompetitív nyomással és piaci erõkkel;

– acquis kritériumok: az a képesség, hogy elfogadja a tagsággal járó kötelezettségeket,
beleértve a politikai, gazdasági, illetve monetáris unióval kapcsolatban kitûzött célokhoz
való csatlakozást. 

Ha megvizsgáljuk a kritériumok tartalmát, észre lehet venni, hogy mennyire homályo-
sak és rugalmasak. Vegyük például a piacgazdaság mûködésének második feltételét. Leg-
jobb esetben is csak egy ideált ír le, megfogalmazva az alapgondolatot arról, ahogyan a jó-
lét megteremtõdik, valamint hogy mit teremtenek a gazdasági szereplõk, akik szabadon
reagálhatnak a fogyasztók elvárásaira. Csupán késõbb, a Bizottság 1998-as beszámolója
fejlesztett ki hat alkritériumot, konkrétabbá téve tartalmát, de ezek inkább több kérdést
tesznek fel, mint amennyi választ adnak a korábban felmerült kérdésekre. Piacgazdaságok
nagyon különbözhetnek egymástól, még az Európai Unión belül is, nem is beszélve más
fejlett vagy fejlõdõ államokról.

A második megfigyelés a koppenhágai kritériumokra vonatkozóan az, hogy szigorúb-
bak a korábbi elvárásoknál, amelyeket a csatlakozni vágyó országoknak teljesíteniük kel-
lett a korábbi csatlakozási folyamatok során. 

Míg az elsõ két kritériumot nyugodtan hozzárendelhetjük az új, csatlakozó országok
jellemzõ vonásaihoz, éspedig azokhoz a politikai, gazdasági és szociális átváltozásokhoz,
amelyeken keresztülmentek, az acquis elfogadására vonatkozó negyedik kritérium ennél
rejtélyesebb5. Formailag kötelességvállalást vár el az acquis iránt, és nem annak teljes fel-
vállalását már a csatlakozás elõtt. Ennek ellenére a Bizottság beszámolói arra hajlanak,
hogy az utóbbi módon értelmezzék a kritériumot. Ennélfogva, ahogy néhány megfigyelõ is
helyesen megjegyezte, elsõ ízben Közép-Európa esetében várja el az Unió az országoktól,
hogy átvegyék az acquist még a tárgyalások megkezdése elõtt. Mindez arra utal, hogy az
Uniónak szüksége volt minél inkább a kezében tartani a csatlakozási folyamatot.

A ffeltételesség sszéleskörû mmegnövekedése 
Elsõsorban fontos megjegyezni, hogy a Bizottság javasolta a „megkülönböztetési” alap-

elv bevezetését a tárgyalási periódusban, ami feljogosítja a Bizottságot, hogy a tárgyalási fe-
jezetek megnyitása elõtt alkalmazza a feltételességet, és akár különbözõ fejezeteket ajánl-
jon különbözõ országoknak a „felkészültségüktõl” függõen.

Másodsorban meg kell jegyezni, hogy a Bizottság országonkénti kiértékelései alapján új
feltételrendszereket határoztak meg egy új eszközön, a Csatlakozási Partnerségen keresztül. 

5 A Bizottság 1999-es beszámolójában hajlamos úgy hivatkozni rá, mint a harmadik kritériumra, az elõzõ
kettõ egy gazdasági kritériumba egyesülve.
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Ezek a dokumentumok, rövid- és hosszú távú kilátások köré csoportosítva, prioritáso-
kat tartalmaznak a jelölt országokat érintõen. E dokumentumokat ki kell emelni az Unió
egyoldalú dokumentumai közül, amelyeket a Tanács fogad el a Bizottság elõterjesztése
után. A jelölt államokkal csak elfogadásuk elõtt értekeznek, azután pedig elvárják tõlük,
hogy tükrözzék ezeket a prioritásokat az acquis elfogadására vonatkozó nemzeti program-
jaikban. Ezek a programok részletezik azokat az intézkedéseket, amelyeken keresztül be-
vezetésre kerülnek a Csatlakozási Partnerség prioritásai egy adott ország esetében. A Csat-
lakozási Partnerség egy alapot jelent arra, hogy szét lehessen osztani az EU-támogatást a
jelölt országok irányába.

Minthogy a meghatározott feltételek fõ célja nem feltétlenül az volt, hogy kalauzolják a
csatlakozókat, hanem sokkal inkább az, hogy ellenõrizzék a folyamatot, megkülönböztet-
ve õket, a feltételeket nemcsak kibõvítették, hanem sokkal rugalmasabbá is tették. Lehe-
tetlen megmondani, hogy a rugalmasság eredménye-e annak a tudatos kísérletnek, hogy
széles lehetõség maradjon az értelmezésekre, az viszont tiszta, hogyan használta fel azt a
Bizottság és az Unió általában, mint a megkülönböztetés egy pótlólagos eszközét.

Szövetségtõl aa ccsatlakozási ppartnerségig: nnövekvõ aaszimmetria
Az EU-tagságot érintõ feltételesség növekedését a folyamat aszimmetrianövekedése kí-

sérte. Könnyen felismerhetõ ez a tendencia az Unió csatlakozás elõtti fázisa során alkal-
mazott eszközök alakulásában. 

Az elsõ legfontosabb eszköz, ami a közép- és kelet-európai országok csatlakozásra va-
ló felkészítését hagyta örökül, az európai társulási egyezmények6 voltak, amelyeket tíz kö-
zép-, illetve kelet-európai jelölt ország írt alá 1991 és 1996 között. Míg a folyamat elején
ezeket az egyezményeket inkább a tagság egy alternatívájaként képzelték el, a koppenhá-
gai döntéstõl kezdõdõen a csatlakozás elõtti tevékenységek fõ hajtóerejeként szerepet kap-
tak. Ezek az egyezmények elkötelezettséget foglalnak magukban mindkét fél részérõl. A
társult országok egyetértettek abban, hogy fokozatosan megnyissák piacaikat az EU ipari
termékei elõtt, hogy felgyorsítsák törvényeik megfeleltetését az acquisnak, és hogy folytassák
demokrácia- és piacorientált reformjaikat. Az Unió cserében elismerte ezen tagállamok
legfõbb óhaját, éspedig hogy EU-tagok lehessenek, megnyitotta piacát ipari termékeik szá-
mára, és magára vállalta, hogy támogassa ezeket az országokat reformjaik megvalósításá-
ban, amelyeknek célja a demokrácia, jólét és nem utolsósorban az EU-tagállamiság. Az

18 KOVÁCS IMOLA

6 Europe (Association) agreements. Az Európai Unió társulási szerzõdést köt azokkal az országokkal, ame-
lyek osztják legfontosabb elveit és célkitûzéseit, amelyekkel kapcsolatát intézményessé és szorossá kívánja
tenni.
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egyezmények jelentõs kritikát kaptak az EU elkötelezettségének hiánya miatt, hogy meg-
nyissa a textil-, acél, szén-, valamint mezõgazdasági termékek piacát. Ennek ellenére ezek
az EU és a jelölt országok közötti szerzõdéses kapcsolat dobogóját jelentették.

Még mindig az európai egyezmények jelentik az EU és a jelölt országok közötti kapcso-
latok alapját, habár jelentõségük csökkent, amióta új csatlakozás elõtti eszközök kerültek
bevezetésre. Az Essenben elfogadott csatlakozás elõtti stratégia az Unió próbálkozását je-
lezte, hogy tisztább és konkrétabb támogatást, irányítást biztosítson a társult országoknak. 

Ennek az útmutatásnak a legfontosabb új eleme a közép-kelet-európai országok csat-
lakozására vonatkozó irányelveket és felkészülési (jogharmonizációs) programot tartalma-
zó Fehér Könyv7 volt. Státusa más volt és valamiképp homályos. Úgy mutatták be a jelölt
országoknak, mint egy sor nem kötelezõ jellegû javaslatot, mint egy vezérfonalat a jelölt
országokban végbemenõ jogharmonizációhoz. Ennek ellenére tisztán kijelentették, hogy a
társult országoknak felelniük kell erre nemzeti programjaikkal. Magában a Fehér Könyv-
ben és más uniós dokumentumokban többször megismétlõdött az a kijelentés, miszerint
a társult országok szabadon dönthetnek saját nemzeti prioritásaikról.

A Fehér Könyvet a Csatlakozási Partnerség8 követte. A mögötte álló gondolat a jelölt or-
szágokban a felkészülési folyamat szorosabbá tétele és konkrétabb megcélzása volt. Ekkor
már nem volt nyoma sem a kétoldalú kötelezettségvállalásnak, sem a választási
lehetõségnek. A Csatlakozási Partnerség prioritásokat tartalmaz a jelölt országok számára
a Bizottság felmérései és értékelése alapján. Míg eredetileg a partnerségi dokumentumok
a Bizottság irányadó dokumentumai kellett legyenek, késõbb úgy gondolták, hogy a Tanács
el kellene fogadja õket. A Csatlakozási Partnerség, ami az Unió fõ eszközének számít a csat-
lakozásban, jelentõsen módosította az Unió és a jelölt országok közötti kapcsolat termé-
szetét. A szerzõdéses kapcsolatokat mind a Társulási Egyezmény egyoldalú eszközei váltot-
ták fel, minden kötelezettség és alkalmazkodási teher a jelölt országokat terhelve. Termé-
szetesen úgy is fel lehet fogni a kialakult helyzetet, hogy az Unió ezeket mind azért teszi,
hogy támogatást nyújtson a csatlakozni vágyó országok számára. Viszont elõször is ennek
a támogatásnak a nagysága és rendeltetési helye egyoldalúan az EU által meghatározott.

19A keleti bõvítés jellegzetességei

7 A Tanács 1995-ben jóváhagyta azt a Fehér Könyvet, amely iránymutatást adott a társultak számára a felké-
szüléshez, 1100 jogalkotási feladat meghatározásával egy jogharmonizációs programjavaslatként. A júniusi
cannes-i csúcstalálkozón át is adták az érintetteknek.
8 Az Agenda 2000 elnevezésû dokumentum tartalmazta ezt, amely a XI. századba átlépõ Unió képét vázolja
fel, s amelynek választ kell adnia olyan új kihívásokra, mint a bõvítés, a globalizáció, a versenyképesség ja-
vítása, a munkanélküliség magas szintjének mérséklése, a negatív demográfiai perspektíva kezelésének igé-
nye, a külkapcsolati rendszer fokozottabb összehangolása és hatékonyságának növelése. A dokumentum a
2000-tõl 2006-ig terjedõ idõszakra elkülönítve határozza meg a bõvítéssel kapcsolatos költségeket és az EU
költségvetési alapelveit.
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Másodsorban ennek a támogatásnak az összege sokkal kisebb a vártnál. A Bizottság hajla-
mos arra, hogy új prioritások bevezetését fogadja el, viszont nem hajlandó régebben meg-
határozott prioritások visszavonására vagy kijavítására. Ugyanakkor megfigyelhetõ egy
olyan tendencia is, hogy ezek a prioritások egyre szigorúabban és igényesebben fogalma-
zódnak meg. 

Feltételesség, mmegkülönböztetés, öösszetettség éés aaszimmetria: aaz eellenõrzés llogikája
Amint azt az EU-csatlakozással kapcsolatos eljárásainak a fejlõdése bizonyítja, egy

növekvõ összetettség, erõs feltételesség és a folyamatok aszimmetriája vezetõ jellemzõi en-
nek a bõvítésnek. Az EU, és különösen az Európai Bizottság ezeket a változásokat mint a
jelölt országok kalauzolásának és jelentõs reformra való ösztönzésének, valamint egy ve-
zérelv biztosításának a szükségességét magyarázzák. Ez természetesen igaz. Kétségtelenül
az Uniónak sikerült több fegyelmet és összefüggést, következetességet vinni a jelölt orszá-
gok reformpolitikájába. Ugyanakkor ezen a feltételrendszeren keresztül sikerült megvaló-
sítania az Európai Uniónak a bõvítési folyamatok szigorúbb ellenõrzését.
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NAGY BBÁLINT ZZSOLT*

Bevezetés éés mmotiváció
A múlt évszázad pénzügytudományának történetében az egyik legbefolyásosabb paradig-

ma a hatékony piacok hipotézise. Ennek alapfeltevése, hogy a tõzsdei árfolyamok minden
múltbeli, jelenbeli és jövõbeli releváns információt tartalmaznak. Az elsõ jelentõs tanulmány,
amely megfogalmazza a hipotézist, Eugene Fama 1965-ös cikke. A hatékony piacok elméle-
tének (HPE) talán legfontosabb következménye, hogy nem lehetséges jövedelmezõ kereske-
dési stratégiákat felállítani a múltbeli és jövõbeli árfolyamadatokra alapozva. Matematikai
szóhasználattal ez úgy fejezhetõ ki, hogy az árfolyamok egy martingál folyamatot követnek,
amely a véletlen bolyongásnak egy gyengébb formája („random walk”). 

Mégis a HPE elsõ megfogalmazása óta eltelt idõben számos ún. tõzsdei anomáliára de-
rült fény, vagyis olyan szabályos árfolyam-alakulásokra, melyek mögött szezonális
tényezõk vagy nyilvánosan hozzáférhetõ pénzügyi mutatók állnak. Az elõbbi (szezonális
tényezõk) esetén a technikai elemzés nyereségeket eredményezne (miáltal elvetõdne a ha-
tékony piacok gyenge formája), az utóbbi esetén pedig a fundamentális elemzés lenne
nyereséges, ezáltal pedig meg volna cáfolva a közepes hatékonyság. Ezenfelül olyan tanul-
mányok is napvilágot láttak, amelyek megerõsítették a bennfentes információk és a szak-
mai hozzáértés profitabilitását az aktív portfóliómenedzsmentben (az erõs hatékonyság-
forma cáfolata).

Jelen tanulmány egy ilyenfajta anomáliát mutat be, és részlegesen teszteli azt a romá-
niai tõkepiacon (Bukaresti Értéktõzsde). A tanulmány struktúrája a következõ: az elsõ fe-
jezetben vizsgáljuk a túlreagálás jelenségét, ahogyan az a szakirodalomban megjelenik,
majd a 2. fejezetben felvázoljuk egy empirikus kutatás eredményeit, amely újdonságnak
számít a romániai piacon. 

1. AA ttúlreagálás éés aa rreverzió bbizonyítékai aa sszakirodalomban
A hozam-reverziók olyan anomáliák, amelyek egyfelõl szezonális jellegûek, másfelõl

kapcsolatban állnak bizonyos értékindikátorokkal is. Ezt tükrözi a szakirodalom is, amely-
ben alapvetõen kétfajta tanulmányok láttak napvilágot: a múltbeli árfolyamokat feldolgo-
zó tanulmányok, illetve a pénzügyi mutatókat alapul vevõ tanulmányok. Az elsõ fejezet át-
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tekintést nyújt néhány fontos empirikus eredményrõl e téren, elsõsorban a fejlett tõkepi-
acokon.

A múltbeli hozamokat elemzõ tanulmányok keretében „vesztes” és „nyertes” port-
fóliókat képeznek a múltbeli (úgynevezett képzési idõszak alatt begyûjtött) hozamok alapján,
majd ezen portfóliók teljesítményét elemzik egy következõ, úgynevezett tesztidõszakban. 

DeBondt és Thaler antológiai jelentõségû 1985-ös tanulmánya indította el a kutatás-
nak ezt az irányát. Azt vették észre, hogy a NYSE-n (New York Stock Exchange) egy 3–5 éves
idõszakban jól (rosszul) teljesítõ papírok a következõ 3–5 éves idõszakban rosszul (jól)
teljesítenek, vagyis a hozamok terén megfordulás, reverzió zajlik. A szerzõk ezt a jelensé-
get a befektetõk irracionalitásával magyarázzák. Szerintük a befektetõk (és a spekulánsok)
túlreagálnak az árfolyamokat befolyásoló tényezõkre, hírekre. Ezt a hatást nyertes-vesztes
(„winner-loser”) hatásnak is nevezik, hiszen egy befektetõ ilyen esetben profithoz juthat,
ha a múltbeli „veszteseket” megvásárolja (hosszú pozíciót vesz fel) és a „veszteseket” el-
adja (shortolja). Az ilyenfajta, múltbeli információra alapozó kereskedési stratégiát nevez-
zük „kontra-stratégiának”. Ez a stratégia, akárcsak a technikai elemzés számos stratégiá-
ja, ellentmond a hatékony piacok gyenge formájának. Amennyiben nem ez történik, ha-
nem a „nyertes” portfólió továbbra is hozamtöbbletet, a vesztes pedig hozamcsökkenése-
ket könyvel el, akkor azt mondjuk, hogy lendület (idegen szóval momentum) tapasztalha-
tó a hozamokban. Ezt a szabályszerûséget természetesen az ún. „momentum-stratégiával”
lehet kiaknázni: shortolni a veszteseket, megvásárolni a gyõzteseket!

DeBondt és Thaler túlreagálási hipotézise szerint az árak idõszakosan azért távolodnak
el a fundamentális értéküktõl, mert a befektetõkben optimizmus-pesszimizmus hullámok
váltakoznak. A tanulmány havi NYSE-hozamokkal dolgozik 1926 és 1982 között. Két port-
fóliót alkotnak a legmagasabb, illetve a legalacsonyabb többlethozamokat felmutató 35–35
papírból. Többlethozam alatt a szerzõk a piaci portfólióhoz (indexhez) hasonlított hoza-
mot értik egy hároméves periódusban. Ezt az idõszakot képzési (kategorizációs) idõszak-
nak nevezzük. A következõ lépésben hasonló módszerrel kiszámolják az abnormális ho-
zamokat a következõ 3 évre (tesztelési periódus). Mivel egyetlen tesztelés 3+3, azaz 6 év-
re vonatkozik, ezért a teljes, 1926–1982 közötti idõszakra összesen 16-szor ismétlik meg
ezt a tesztelést. A számítások azt mutatták, hogy a tesztperiódus alatt a volt vesztesek át-
lagban 19,6%-kal teljesítették túl a piacot, a nyertesek pedig átlag 5%-kal maradtak alul a
piacnak, vagyis a vesztesek mintegy 24,6%-kal teljesítették túl a veszteseket. Az abnormá-
lis hozamok tekintetében aszimmetria tapasztalható abban az értelemben, hogy a veszte-
sek pozitív többlethozamai jelentõsen nagyobbak, mint a nyertesek negatív többlethoza-
mai. A szerzõk azt is kimutatják, hogy a hatás legnagyobb része januárban nyilvánul meg.
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Szintetikusan úgy fogalmazhatunk, hogy az árfolyamokban bekövetkezõ reverzió oka a
túlreagálás, a reverzió kiaknázását pedig úgynevezett kontrastratégiák segítségével lehet el-
érni. 

A 90-es évek során növekvõ számban jelentek meg olyan empirikus tanulmányok,
amelyek elõrejelzési módozatokat dokumentáltak az USA piacain. Fama és French azt ta-
lálták, hogy a hozamok autokorrelációja negatívvá válik kétéves idõhorizonton, minimális
értékeket vesz fel 3–5 éves idõhorizonton, majd hosszabb periódusokra ismét nullához
közelednek az autokorrelációs együtthatók (U alakú autokorrelációs függvények). Poterba
és Summers eredményei is megerõsítik ezt, akik azt vallják, hogy létezik az árfolyamok-
nak egy átlaghoz visszahúzó komponense, amely csupán hosszabb távon válik jelentõssé. 

Nagy-Britanniában Poterba és Summers (1988), Clare és Thomas (1995) dokumen-
tálja a jelenséget. Clare és Thomas (1995) havi hozamokat elemez a brit piacon 1955 és
1990 között. A szerzõk egy gyenge intenzitású reverziót azonosítanak, melyet a méretpré-
mium számlájára írnak. Ebben a tanulmányban is az abnormális teljesítmény 20%-a ja-
nuárban következik be. A kontinentális európai helyzetet elemzõ tanulmányok közül meg-
említjük Brouwer, Van DerPut és Veld (1997) írását, amelyben értékalapú stratégiákat
kombinálnak a reverziós folyamatokkal. Nagy-Britannia, Franciaország és Németország pi-
acain mutatják ki, hogy bizonyos számviteli mutatók alapján azonosított vesztesek hosszú
távon felülmúlják a hasonló módszerekkel besorolt nyerteseket. 

Néhány tanulmány megkísérelte a reverzió jelenségét a HPE és a CAPM (Capital Assed
Prising Modell, az értékpapír-árfolyamok egyensúlyi modellje) oldaláról megmagyarázni.
Chan azt állítja, hogy a sokáig negatív többlethozamot felmutató papírok bétája növekszik,
ezért a késõbbi pozitív többlethozamot a CAPM alapján a megnövekedett béta magyarázza.
Hasonlóképpen a magas többlethozamú papírok bétája esni fog, redukálva ezzel az elvárt
hozamot. Ball és Kothari (1989) is megerõsíti, hogy a szisztematikus kockázat változása
okozza a reverziót. 

Zarowin (1990) megkérdõjelezi a túlreagálás hipotézisét, azzal érvelve, hogy a reverzió
mögött tulajdonképpen az áll, hogy a vesztesek rendszerint kis kapitalizációjú cégek papír-
jai, így a reverziós hatás csupán a méretprémium egy másik megnyilvánulási formája. Más
kritikák, pl. Kaul és Nimalendran (1990) vagy Conrad és Kaul (1993) a „bid-ask marzs-
ra” hivatkoznak, mint torzító tényezõre. A „bid-ask marzs” a dílerpiacokon lép fel, mint
az eladási és vásárlási ár különbsége. Ezzel a marzzsal az a probléma, hogy megtévesztõ
autokorrelációkat eredményezhet, amely különösen a kisebb kapitalizációjú, kevésbé ke-
reskedett papírokat érinti. 

A túlreagálás hipotézisének hívei a következõképpen válaszoltak ezekre a kritikákra:
DeBondt és Thaler (1987) cáfolják, hogy a vesztes-nyertes hozamkülönbözetet megmagya-
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rázná a béta, ugyanis a bétabeli eltérések túl alacsonyak ehhez. Chopra, Lakonishok és
Ritter (1992) újabb bizonyítékok segítségével elutasítják a reverzió méretprémium segít-
ségével történõ magyarázatát, mert gazdaságilag jelentõs profitokat tudnak kimutatni azu-
tán is, hogy figyelembe veszik a méretbeli különbségeket. Conrad és Kaul eredményeit
Loughran és Ritter (1996) kérdõjelezik meg, hozzátéve, hogy a hozamok számítási és agg-
regálási módszerei nincsenek kihatással az eredményekre. 

Jelentõs állást foglalt a vitában Eugene Fama, a HPE-nek egyik legelsõ megfogalmazó-
ja is. Fama szerint számos, reverziót dokumentáló cikk módszertani hiányosságoktól
szenved, valamint bizonyos periódusokban nem túlreagálást, hanem alulreagálást lehet
kimutatni. Egyszersmind azt állítja, hogy az ezekben a cikkekben feltárt jelenségek nem
bizonyítják a befektetõk irracionalitását. 

Egy 1996-os tanulmányban  Fama és French úgy találják, hogy a DeBondt és Thaler,
valamint Lakonishok et al. (1994) által dokumentált reverziók és kontrastratégiák által
eredményezett profitok megmagyarázhatók egy többtényezõs egyensúlyi árazási modell
(„Multifactor Asset Pricing Model”) segítségével, vagyis kockázati prémiumokon keresztül. 

Ez idõ alatt a túlreagálás hívei elkezdtek bizonyítékokat keresni a befektetõk irraciona-
litására az árfolyamadatokon kívül. A kognitív pszichológia eredményei azt mutatták ki,
hogy a befektetõk Bayes-i értelemben gyenge döntéseket hoznak, vagyis nem veszik alapo-
san figyelembe az apriori valószínûségeket és nem vizsgálják felül kellõ gyakorisággal és
racionálisan meggyõzõdéseiket [Kahneman – Tversky 1982]. Egy sor kísérlet alapján
Kahneman és Tversky ara a következtetésre jut, hogy az emberek általában túlságosan
nagy jelentõséget tulajdonítanak a közelmúlt eseményeinek (befektetõi rövidlátás, mió-
pia). De Bondt és Thaler (1990) amerikai elemzõk prognózisait tesztelték egy, illetve két
évre. Az eredmények azt mutatták, hogy az elõre jelzett nyereségek sokkal nagyobb szórást
mutattak a tényleges nyereségeknél, még a profi piaci szereplõk is túlreagálják bizonyos
vállalati szintû pénzügyi változásokat. 

Lo és MacKinlay (1990) szerint a kontrastratégiák a reverzió hiányában is
jövedelmezõk lehetnek. Pontosabban olyan helyzeteket azonosítanak, amelyekben egyes
papírok árfolyamai gyorsabban reagálnak az információkra, mint más papíroké, egy kés-
leltetett („lead-lag”) hatást eredményezve ezáltal, amely kontrastratégiákkal kiaknázható. 

2. AA rrevízió jjelensége aa rromániai ppiacon –– eempirikus eeredmények 
2.1. FFelhasznált aadatok
Az empirikus kutatás céljából ki kell választani egy idõperiódust és olyan reprezentatív

értékpapírokat, amelyek alkalmasak a reverziós jelenség dokumentálására. A felhasznált
adatok forrása a Bukaresti Értéktõzsde weboldala (www.bvb.ro), valamint a Vanguard ro-
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mániai információs portálja (www.vanguard.ro). Az új román lejben (RON) jegyzett záró-
árakat használtuk fel, ugyanis a szakirodalom is ezt teszi legtöbbször az ilyenfajta tanul-
mányokban.

Romániában a legjelentõsebb értékpapírpiacok a Bukaresti Értéktõzsde (BVB1 Bursa
de Valori Bucuresti) és a Szebeni Határidõs Áru- és Értéktõzsde (BMFMS, Bursa Monetar-
Financiarã ºi de Mãrfuri Sibiu). A BVB-n részvényekkel, kötvényekkel és elõvételi jogokkal
kereskednek, de a három közül csupán a részvény szekcióban zajlik napi kereskedés, köt-
vényeken belül pedig az államkötvények és a kincstárjegyek nincsenek is bevezetve a tõzs-
dére. A BVB-n két kategóriára (I. és II. vannak osztva a kereskedett részvények: az elsõben
21, a másodikban 44 vállalat részvényével kereskednek.

A gyenge kereskedés és az adatok szinkronhiányának torzításait elkerülendõ, 15 értékpa-
pírt választottunk ki (ezeket 5 db, 3 papírból álló portfólióba csoportosítottuk), melyeket a
2001. január 8. és 2004. december 24. közötti idõszakban vizsgáltunk. A papírok javarészt a
tõzsde I. kategóriájába tartoznak. A „nyertes” és „vesztes” portfóliók képzési periódusa 2001.
január – 2002. december, az utólagos teljesítményt pedig a 2003. január – 2004. december
idõszakban mértük. Ez azzal magyarázható, hogy 2001 elõtt meglehetõsen alacsony volt a
tõzsdei kereskedés volumene (lásd Todea 2003), 2005-öt és 2006-ot pedig azért nem emel-
tük be, hogy megmaradjon a képzési és tesztelési idõszakok szimmetriája.

Az adatok feldolgozására a statisztikai elemzésre alkalmas Analysis Toolpakkel és
Analyse It menürendszerrel kibõvített MS EXCEL leíró és következtetéses statisztikai esz-
közeit használtuk. 

Az elemzésben a következõ részvényeket használtuk:

1 Ez intézményes szinten magába foglalja a korábban elkülönülten mûködõ elektronikus OTC-piacot, a RAS-
DAQ-ot.
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2.2. MMódszertan
A tanulmányban logaritmikus hozamokat (loghozamokat) használunk, az osztalékok

hatását figyelmen kívül hagyva:

Rj, t = ln 
Pj, t          (1),
Pj, t-1

ahol       Rj,t = a j papír hozama t idõszakban
Pj,t = a j papír árfolyama t idõszakban
Pj,t-1 = a j papír árfolyama t-1 idõszakban.

A bukaresti tõzsdén négy részvényindexet számítanak: a BET (Bucharest Exange Trading)
a legnagyobb kapitalizációjú tíz értékpapír kapitalizáció-súlyozású indexe, a BET-C
(Bucharest Exange Trading-Composite) a kompozit, átfogó index, amely az összes jegyzett
részvény árfolyamadataival dolgozik, a ROTX (Romanian Trade Index) egy 2005-ben a bécsi
tõzsdével közösen bevezetett index, amely azonban fiatal múltja miatt nem alkalmas krono-
lógiai tanulmányokra, és végül a BET-FI, (Bucharest Exange Trading-Financial), amely az
úgynevezett pénzügyi befektetési társaságok2 (SIF, a román rövidítésbõl) árfolyamait átla-
golja. A többlethozamok kiszámítására a BET-FI pénzügyi indexet használjuk a pénzügyi
befektetési társaságok többlethozamához, és a BET-C-t minden más papír többlethozam-
számítása esetében. Ezeket az indexeket tekintjük a piaci portfólió helyettesítõjének
(proxijának). A loghozamok mindenképpen elõnyösebbnek tekinthetõk az aritmetikai
vagy geometriai hozamoknál mind elméleti, mind gyakorlati síkon. Az elméleti megalapo-
zottság tekintetében ezeket a hozamokat additív tulajdonságuk teszik alkalmassá. Gyakor-
lati szempontból az is hasznos, hogy a loghozamok legtöbbször egy, a normális eloszlást
jobban megközelítõ eloszlást követnek, amely alkalmassá teszi õket arra, hogy segítségük-
kel lineáris regressziókat vagy Student-féle teszteket hajtsanak végre. Emellett a szakiroda-
lom is többnyire a loghozamokat használja a reverziós tesztekben. 

A többlethozamok (ER, Excess Return) számítási módja a következõ:

ERjt=Rjt-Rmt (2),

ahol Rjt és Rmt  a „j” papír, illetve a piac hozamát („m”) jelentik t idõpontban. 

NAGY BÁLINT ZSOLT

2 Összesen öt darab ilyen „SIF” létezik.
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A kumulált többlethozamok (CER3, Cumulativ Excess Return) kétéves periódusra van-
nak kiszámítva 2001 januárja és 2002 decembere között: 

(3),

ahol T a kereskedési napok száma az illetõ papír tekintetében. Ezután a papírokat a CER
csökkenõ sorrendjében soroljuk, majd az 1-es és 5-ös portfóliókra koncentrálunk. 

Elsõ lépésben a Student-féle „t” paraméteres tesztet használjuk az átlagok eltérésének
vizsgálatára azonos minták esetén. A próbafüggvény a következõ:

Második lépésben az egyik leggyakrabban használatos nem-paraméteres tesztet, az ún.
Wilcoxon-tesztet (rangok tesztje) alkalmazzuk, amely a következõ próbafüggvény konstru-
álását feltételezi: 

ahol N a negatív hozamkülönbözetek száma a képzési és tesztelési idõszak között, P pedig
a pozitív elõjelû hozamkülönbözetek száma. 

Végül az esetleges kontra- illetve momentum-stratégiák nyereségességét vizsgáltuk
meg a portfóliók szintjén. Az erre alkalmas paraméteres teszt a kétmintás t-próba a vár-
ható értékekre nem egyenlõ szórásnégyzetek mellett, hiszen két különbözõ portfóliót ha-
sonlítunk össze. Akárcsak az egyedi értékpapírok esetén, portfóliókra is meg kell vizsgálni
nem-paraméteres eszközökkel, hogy szignifikáns nyereségekhez vezethetnek-e a kontra-
stratégiák. Erre a Wilcoxon-Mann-Whitney-féle U-tesztet alkalmazzuk.

3. EEredmények éés kkövetkeztetések
3.1. AAz eeredmények éértelmezése
3.1.1. LLeíró sstatisztikák: A Shapiro-Wilk próbafüggvény-értékekbõl, az aszimmetria

(„skewness”) és csúcsosság („kurtosis”) együtthatóiból kiderül, hogy a többlethozamok

3 Cumulative excess return.

ahol 
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eléggé eltávolodnak a normális eloszlástól (kurtosis>3), az aszimmetria pedig a legtöbb
esetben pozitív, amit megmagyarázhatnak a nagyobb mértékû pozitív elmozdulások, ame-
lyek 2001-tõl, a tõzsde megélénkülése óta lezajlottak. Ezeket az eredményeket mutatja a
2-es melléklet. 

3.1.2. SStatisztikai kkövetkeztetés 
A t-teszt, amely a többlethozamok átlagának egyenlõségére vonatkozik, egy azonos

mintanagyságú, úgynevezett „kétmintás párosított t-próba a várható értékre” („paired
sample t-test”). Az 1-es mellékletbõl kiolvasható, hogy az egyes részvények szintjén a leg-
több esetben reverzió zajlik a kumulált többlethozamokban. A t-teszt és Wilcoxon-teszt
eredményei alátámasztják ezt az eredményt.

A 3-as mellékletben feltüntetett t-teszt eredményei a tesztstatisztika szignifikáns érté-
keit mutatják, melyek abszolút értékben jelentõsen nagyobbak, mint a kritikus értékek.
Ebbõl azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az átlaghozamok egyenlõségének null-
hipotézise elutasítható, az átlaghozamok jelentõsen nagyobbak a tesztperiódusban a vesz-
tesek esetén, illetve jelentõsen kisebbek a nyertesek esetén. Ezt az is megerõsíti, hogy a
mellékletben feltüntetett papírok esetén (a nyertes és vesztes portfóliók papírjai) az átla-
gos kumulált többlethozam növekedett a vesztesek és csökkent a nyertesek esetén.  

Hasonló eredményre jutunk a Wilcoxon-teszt alkalmazása után is: egyetlen értékpapír
(Banca Românã de Dezvoltare) kivételével az átlaghozamok egyenlõségének null-
hipotézise elvethetõ. Fontos kiemelni, hogy a Wilcoxon-tesztek esetén mindig a megfelelõ
alternatív hipotézist fogalmazzuk meg: nyertesek esetén átlaghozam-csökkenés, vesztesek
esetén átlaghozam-növekedés. 

Ezek az eredmények látszólag megerõsítik a reverziós jelenséget, azonban óvatosnak
kell lenni: észrevehetõ, hogy bár a portfóliók szintjén valóban a legnagyobb hozamokat ki-
sebbek, a legkisebbeket pedig nagyobbak követik, ez még nem jelent reverziót, legalábbis
nem az elemzett idõtávon: ugyanis nyilvánvalóan nem tudunk kontrastratégiát építeni
„long vesztes – short nyertes” módszerrel, hiszen a tesztelési periódusban a „nyertes”
portfólió átlaghozamai tovább emelkednek, a „veszteseké” pedig tovább csökkennek, jól-
lehet kisebb mértékben. Így hát sokkal inkább egy lendület (momentum) hatásnak lehe-
tünk tanúi, ami a Mann Whitney-próba szerint ki is aknázható, de az összes portfóliót te-
kintve inkább úgy tûnik, hogy hosszabb távon átlaghoz való visszahúzás tapasztalható, ami
ezen a 2 éves idõhorizonton momentum-jelenségként, hosszabb idõtávon azonban felte-
hetõleg reverzióként nyilvánul meg. 
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3.2. A jjövõbeli kkutatás iirányai
Természetesen az is különös érdeklõdésre tarthat számot, hogy a reverzió segítségével

végrehajtott kontrastratégiák gazdaságilag mennyire szignifikáns nyereségekhez vezethet-
nek. Ugyanis csak a gazdasági és nem csupán statisztikailag szignifikáns profitok esetén ál-
lapíthatjuk meg a Hatékony Piacok Elméletének nem teljesülését. Ehhez a jövõben az ár-
folyamnyereség-adó és a különbözõ tranzakciós költségek hatását is vizsgálni kellene, to-
vábbá figyelembe venni azt, hogy mind a momentum, mind a kontrastratégiák esetén a
rövidre eladás számszerûsítésekor a Szebeni Határidõs (futures) árfolyamokat kell hasz-
nálni, legalábbis azon papírok és lejáratok esetén, amelyek a tényleges kereskedésben sze-
repelnek.

Másfelõl pedig a lendület-reverzió jelenség okaira kell fényt deríteni. Azonosítani kell
azokat a többletkockázatokat vagy pedig a kockázati prémium idõbeli változását, amely a
hatékony piacok és a kockázat-hozam optimalizálás oldaláról tudná magyarázni a jelensé-
get. Ellenkezõ esetben a pénzügyi viselkedéstanhoz kell fordulni magyarázatért. Mint lát-
hattuk, a tõzsdei anomáliák igen gyakran egyszerre lépnek fel, vagy pedig ugyanannak a
jelenségnek különbözõ megnyilvánulási módjai. Éppen ezért szükséges megvizsgálni azt
is, hogy a romániai piac esetén vajon a reverziós jelenség nem tudható-e be a méretpré-
miumnak vagy más anomáliának.
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Bevezetés
A gazdasági növekedés hajtóereje évezredek óta változatlanul a kereskedelem, melyet

napjainkban a szállítási és a kommunikációs költségek csökkenése egyre jobban ösztönöz.
Adott ország külkereskedelmének alakulását alapvetõen az ország gazdaság- és kereskede-
lempolitikája befolyásolja.

A kereskedelempolitika legfontosabb célja az adott ország nemzetközi kereskedelmé-
nek javítása, külgazdasági egyensúlyának biztosítása. Fontos kereskedelempolitikai cél to-
vábbá az ország világgazdasági alkalmazkodásának elõsegítése, az azt veszélyeztetõ külgaz-
dasági hatások kivédése, a megfelelõ nagyságú és összetételû import beszerzéséhez szük-
séges nemzetközi gazdasági környezet megteremtése. Kiemelkedõ szerep jut az adott nem-
zetgazdaságban a gazdaságpolitikai és fejlesztési célok megvalósításának is. E célok
elõsegítése a nemzetközi kereskedelem szabályozásán keresztül történik. Összességében
egy ország kereskedelempolitikájának legfontosabb feladata a hazai termékek minél ked-
vezõbb külsõ piacra jutásának támogatása, az azokat veszélyeztetõ tisztességtelen kereske-
delmi gyakorlat elleni küzdelem, valamint a fentebb felsorolt célok eléréséhez szükséges
eszközrendszer kialakítása és hatékony mûködtetése. (Huszár 1998).

Természetesen e céloknak a megvalósítási módját jelentõs mértékben alakítják a
különbözõ nemzetközi egyezmények, a GATT/WTO irányelvek és egyéb más fennálló kül-
kereskedelmi megállapodások.

A kkereskedelempolitika iirányzatai
A kereskedelempolitikának alapvetõen két irányzata különböztethetõ meg: a szabad ke-

reskedelem vagy liberalizmus, és a védelmi politika vagy protekcionizmus. Egy ország által
folytatott kereskedelempolitika jelentõs mértékben függ annak adottságaitól, azaz attól, hogy
milyen mértékben ellátott természeti erõforrásokkal, tõkével, munkaerõvel, mekkora az or-
szág, milyen volumenû a belsõ piac felvevõképessége vagy technológiai fejlettsége.

A szabadkereskedelmi politika megszüntet minden olyan akadályt, amely torzítja a ter-
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mékek árát, megakadályozza a hazai termékek külföldi piacra jutását, a külföldi termékek
beáramlását, illetve felszámolja azokat az akadályokat, amelyek összességében torzítják a
versenyképességet és a versenyképességi arányokat. Ezentúl lehetõvé teszi az optimális
üzemméret elérését, skálahozadék realizálását, mivel gyakran a hazai piac felvevõképessége,
a vállalat hazai piaci részesedése nem teszi lehetõvé az optimális gyártási volumen elérését.
A külsõ piacokon való értékesítési lehetõségek hatására a vállalat lényegesen nagyobb piacon
képes értékesíteni termékeit. Az intenzívebb verseny a vállalatokat versenyképességük folya-
matos növelésére kényszeríti, ami ösztönzi a fejlõdést. Zárt gazdasági körülmények között a
vállalatok, illetve a hazai iparágak a korlátozott verseny hatására elkényelmesedhetnek, nem
követik a világgazdasági tendenciákat és leszakadnak attól.

Bizonyos esetekben azonban az állam beavatkozik az áruk szabad áramlásába, a világ-
gazdaság valamennyi nemzetállama megteszi ezt. Nagy jelentõsége van azonban annak,
hogy ezt milyen mértékben teszi, mennyire diszkriminatív módon, milyen eszközökkel,
végül pedig mindezt milyen tendenciával: a magasabb védelem, a protekcionizmus irányá-
ba halad-e, vagy pedig liberalizál.

A protekcionizmus mellett számos érv hozható fel, mindenekelõtt az iparnevelés, más
néven a fejlõdõ, növendék iparok védelme. Egy-egy iparág születése pillanatában még
gyenge, alacsony versenyképességû. Beavatkozás nélkül, szabadkereskedelmi körülmé-
nyek között nem lenne képes kifejlõdni, a külföldi versenytársak kiszorítanák a piacról.
Árai magasabbak, minõsége alacsonyabb a külsõ versenytársainál. Amennyiben azonban
vámokat vagy más védelmi eszközt vetnek ki az importált termékekre, a hazai termék ár-
hátránya eltûnik, piacot nyer és az iparág növekedésnek indulhat.

Egy ágazatot védelemben részesíthetnek annak ellenére is, hogy az már sosem lehet
nemzetközileg versenyképes. A védelem mellett szólhatnak bizonyos nemzetbiztonsági
megfontolások. Erre jó példa az acélipar és a mezõgazdaság.

A protekcionizmus mellett komoly érv lehet a munkahelyek védelme. Az alacsony áru-
import könnyen vezethet egyes hazai iparágak hanyatlásához, így munkahelyek megszû-
néséhez. Ennek következtében elsõsorban olyan iparágat védenek, melyek munkaerõ-
intenzívek, nagytömegû munkaerõt kötnek le. A protekcionizmus mögött gyakran straté-
giai okok állnak. Az acélipar nemcsak nemzetbiztonsági okok miatt részesül védelemben,
hanem azért is, mert más iparágak számára nyersanyagot állít elõ.

A protekcionizmus a kereskedelmi és a fizetési mérleg védelmét is szolgálhatja. Deficit
esetén korlátozzák az importot, a csökkenõ import kisebb devizakiáramlással jár, mely
elmozdít(hat)ja a fizetési mérleget az egyensúlyi állapot felé. A külgazdasági egyensúly meg-
tartása érdekében a különféle nemzetközi egyezmények (megszorításokkal) elfogadják a be-
vezetett védelmi eszközöket. A környezet állapotának és a lakosság egészségének megóvása
(ideértve az állati és növényi egészséget is) egyre gyakrabban hangoztatott oka a védelemnek.
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A tisztességtelen kereskedelem gyakorlata gyakran protekcionista válaszlépéseket vált
ki. Amennyiben megszegik a nemzetközi kereskedelem (írott vagy íratlan) szabályait, a
nemzetközi megállapodásokat, a kivetett védelmi eszközök ellensúlyozzák az ebbõl faka-
dó jogtalan piaci elõnyt (Kacsirek 2005).

A dolgozat második felében áttekintjük Magyarország kereskedelempolitikai eszközeit
a csatlakozás elõtti és a csatlakozás utáni idõszakra vonatkozóan.

Kereskedelempolitikai eeszközök aa ccsatlakozás eelõtt
Magyarország külkereskedelmét vizsgálva a rendszerváltással együtt járó reorientáció

jelei már a korábbi évtizedekben is megfigyelhetõek voltak. Az 1968-as reform körüli
idõkre nyúlnak vissza a Nyugat-Európa felé nyitás kezdetei (Köves 2003). Ekkor született
az elsõ „technikai” megállapodás az Európai Közösséggel (EK), mely a sertéshús kereske-
delmére vonatkozott, és melyet számos más árucsoportra vonatkozó megállapodás köve-
tett. Az 1973-as Általános Kereskedelemi és Vámtarifa Egyezményhez (GATT) való csatla-
kozással Magyarország a tagállamok piacaira való diszkriminációmentes bejutást célozta
meg, valamint vállalta azt is, hogy a korábbi átlagos vámszintet 34-rõl 24 százalékra csök-
kenti (Nagy 1995).

A 80-as évek elején már nem csak egyes termékekre vonatkozó, hanem ágazati szintû
megállapodások is létrejöttek az EK és Magyarország között, sõt tárgyalások folytak egy át-
fogó, kétoldalú megállapodás megkötésérõl is, mely szöges ellentétben állt a KGST állás-
ponttal (Balázs 2002). A tokiói körtárgyalások eredményeképpen az átlagos magyar vám-
szint tovább csökkent 16 százalékra (Nagy 1995). 1988. szeptember 26-án írták alá azt a
magyar–EGK kétoldalú gazdasági-kereskedelmi együttmûködésrõl szóló megállapodást,
mely december 1-jén lépett életbe és többek között 1995. december 31-ig helyezte kilátás-
ba a magyar árukkal szemben fenntartott, ún. diszkriminatív korlátozások leépítését, va-
lamint biztosította Magyarország számára a legnagyobb kereskedelmi kedvezményes elbá-
nást. A Közösség a magyar árukkal szembeni különleges vámokat a fenti határidõnél
elõbb, már 1990. január 1-jével megszüntette (Balázs 2002). A legnagyobb kereskedelmi
kedvezményes elbánás hatására a Közösségbõl származó import kevesebb mint egyötöde
élvezett vámmentességet, kétötödét 5 és 10 százalék közötti vám terhelte, további egyne-
gyedének a vámja 10 és 25 százalék között volt (Nagy 1995).

A rendszerváltással alapvetõ változás ment végbe a gazdaságban és ennek megfelelõen
a külkereskedelemben is. Az átalakítási folyamatok alapvetõ eszközeként az importlibera-
lizálás funkcionált, mely lehetõvé tette az új piacok felé történõ nyitást. Kezdetben az újon-
nan kialakult piacgazdaság védelmére szükségessé vált a vámok felállítása (Majoros,
2001). Az átlagos vámszint magasabb volt, mint az OECD országokban, de alacsonyabb,
mint a legtöbb hasonló fejlettségi szinten lévõ, fejlõdõ országban (Nagy 1995).
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A magyar–EK társulási megállapodást (Európai Megállapodás) 1991. december 16-án
írták alá és 1994. február 1-jei idõponttal lépett életbe, de kereskedelmi szerzõdése ideig-
lenes megállapodásként már 1992. március 1-jétõl biztosította a magyar áruk jelentõs
kedvezménnyel való EK-ba jutását (Balázs 2002) Az átlagos szint további 3 százalékpont-
tal csökkent, de még így is sokkal magasabb volt, mint a Közösség országainak 5–6 száza-
lékos átlaga (Nagy 1995). A társulás célja az volt, hogy Magyarország és a Közösség között
fokozatosan szabadkereskedelmi övezetet létesítsen, amely lassan lényegében a közöttük
folyó kereskedelem egészét átfogja (1994. I. törvény). A szerzõdés segítette a felkészülést
az Európai Közösségben való tagságra, mely többek között az ipari termékek szabad keres-
kedelmének megteremtését és a mezõgazdasági termékek importjának kezelésében a köl-
csönös kedvezmények nyújtását indokolta. A Megállapodást számos további szerzõdés egé-
szítette ki, illetve módosította, melyek teljesítését az Európai Tanács évente értékelte (Har-
gita 1999). A társulási szerzõdés szerint Magyarország és a Közösség egyrészt a Megállapo-
dás elõírásaival összhangban, másrészt a GATT rendelkezéseinek értelmében törekszik egy
legfeljebb tízéves átmeneti idõszak alatt fokozatosan kiépíteni a szabadkereskedelmi öve-
zetet. Aszimmetria érvényesült Magyarország javára, azaz a Közösség gyorsabban nyitotta
meg piacait.

A megállapodás I. fejezetének rendelkezései alapján a Közösség a Magyarországról
származó ipari termékek vámtételére vonatkozóan négyféle eljárást különböztetett meg
(1994. évi I. törvény). A Közösség az általános ipari termékek esetében (exportunk 60 szá-
zaléka), a Megállapodás hatályba léptekor, azaz 1992. március 1-jén eltörölte a mennyisé-
gi korlátozásokat és az azokkal egyenértékû intézkedéseket, valamint a kereskedelem
mintegy 75–80 százalékát vámmentessé tette. Ezeknél a termékeknél már korábban is vi-
szonylag alacsonyabb vámszint volt jellemzõ, 1991-ben e termékkörben 6,6 százalékos
volt az átlagos vámszint (Hargita 1999).

Egyes ásványi és vegyipari termékek, fémek esetében a Megállapodás érvényre jutása-
kor 50 százalékos vámcsökkentést alkalmaztak, melyet a következõ évben újabb 50 száza-
lékos vámcsökkentés követett (1994. évi I. törvény). Háromlépcsõs vámcsökkentéssel ér-
ték el a vámmentességet némely ferroötvözet és a megmunkálatlan alumínium esetében,
hosszabb idõszakot adva a liberalizációra: a hatálybalépéskor és az azt követõ évben az
alapvám 20 százalékát törölték el, két évre rá pedig a vám teljes mértékben megszûnt.

Az „érzékeny” ipari termékeknek – melyeket eddig vámkvótákkal és vámplafonokkal
védett a Közösség – a szabad kereskedelme 1995. január 1-jétõl valósult meg (Hargita
1999). E termékek esetében növekvõ éves vámkontingensek keretein belül tették vám-
mentessé a kereskedelmet, az ezt meghaladó importmennyiségekre pedig csökkentették a
vámokat oly mértékben, hogy legkésõbb a harmadik év végére a vámokat teljes mérték-
ben eltörölték (1994. évi I. törvény). Ez jellemezte az Európai Szén- és Acélközösséggel
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kapcsolatos szerzõdés hatálya alá esõ termékeket is, bár itt a mennyiségi korlátozás már
1992. március 1-jén megszûnt (Hargita 1999). A kontingenst értékben adták meg, a ha-
tályba lépéskor és 1993. január 1-jén 15 százalékos, 1993. július 1-jén 10 százalékos,
1994. január 1-jén pedig 25 százalékos növelést irányoztak elõ. Eközben a vámokat az ér-
vényre jutáskor az alapvám 90 százalékára, egy évre rá 80 százalékára, két évre rá pedig
70 százalékára csökkentették, majd megszüntették (1994. évi I. törvény).

A szerzõdés érvényességétõl Magyarország is fokozatosan megkezdte a vámok lebontá-
sát a Közösség irányába, 1994. január 1-jére az ipari termékek esetében 15 százalékos volt
a vámmentesség (Hargita 1999). Két lépcsõben a Megállapodás hatályba lépésekor az
alapvám kétharmadára, majd 1993. január 1-jén az alapvám egyharmadára csökkentet-
tük az importvámokat. 

A termékek egy másik, tételesen megnevezett körében hat ütemben történt vámcsök-
kentés évi 15 százalékos alapvámmérséklés mellett, így 1995. január 1-jétõl 2001. január
1-jéig teljesen sikerült megszüntetni a vámokat. Ebben a körben húzódott el legkésõbb a
liberalizáció. Magyarország az ipari termékek 25 százalékánál, azaz a fennmaradó termé-
keknél 1997. december 31-ig törölte el a vámokat, két ütemben csökkentve azokat az elsõ
csoportnak megfelelõen, csak három év „türelmi idõt” hagyva. A mennyiségi korlátozáso-
kat és az ezekkel egyenértékû intézkedéseket legkésõbb 2001-ig építették le, a díjak és il-
letékek pedig már 1997-re eltörlésre kerültek. Némely termék esetében a Megállapodás
hatályba lépésekor vámplafonokat nyitottak meg, melyeket évi 10 százalékkal növeltek a
mennyiségi korlátozások eltörléséig (1994. évi I. törvény).

A szerzõdésnek megfelelõen tehát 2000. december 31-ig a Közösség és Magyarország
között teljes szabadkereskedelmi övezet létesült az ipari termékek körében, mely a vámok,
illetékek, valamint mennyiségi korlátozások és azokkal egyenértékû intézkedések eltörlé-
sét jelentette azokban a szektorokban is, amelyek kereskedelmét a Közösség hagyományo-
san különleges rendszer keretében kezelte (textil- és acéltermékek) (Hargita 1999). 1997.
január 1-jére eltöröltek mindenfajta exportvámot és exportra vonatkozó mennyiségi kor-
látozást, valamint ezzel egyenértékû intézkedést (1994. évi I. törvény).

1. táblázat. A magyar külkereskedelem fõbb árucsoportok szerinti megoszlása, %

Forrás: Kollega Tarsoly 1997 és KSH
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Bár a Központi Statisztikai Hivatal által közölt árucsoportok tartalma valamelyest módo-
sult, a magyar külkereskedelmi áruösszetételt tekintve megállapíthatjuk, hogy a nyersanya-
gok, félkész termékek, valamint az élelmiszerek aránya nagymértékben visszaesett. A kivitel-
ben a gépek és a szállítóeszközök arányának növekedése mutatta a rendszerváltás elõtt a leg-
látványosabb változást, azonban a KGST megszûnte után közel a felére esett vissza (Kollega
Tarsoly 1997). Az e területen való versenyképességünket azonban az új piacok fellelése
után újra ki tudtuk használni, mutatja ezt a jelenlegi magas export részarány.

Az ipari termékek aránya korábban is számottevõ volt, de a rendszerváltás körüli
idõszakhoz képest további részesedésnövekedés figyelhetõ meg az e területen végbemenõ
nagyfokú liberalizációnak köszönhetõen, mely nemcsak a Közösség irányába, de a WTO
tagállamai felé is megvalósult.

1. ábra. A magyar export és import értékének alakulása a liberalizáció hatására, illetve az
Európai Unió behozatali és kiviteli aránya a rendszerváltástól az uniós csatlakozásig

Forrás: KSH adatai alapján a szerzõk saját számítása

A társulási tárgyalások legérzékenyebb területe az élelmiszergazdaság volt, annak ellené-
re, hogy az ágazat súlya mind a termelést, mind a foglalkoztatottak számát tekintve alacsony
a tagországokban. A mezõgazdasági termékek esetében a csatlakozásig nem történt meg a
teljes liberalizáció, csupán kölcsönös kedvezményeket nyújtottak a felek egymásnak. A ter-
mékek három csoportja volt megkülönböztethetõ: egy részük vámmentes vagy bizonyos kvó-
táig vámmentes, más részük pedig egyáltalán nem volt vámmentes (Bilek 2003).
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2. ábra. Az agrárszektor részesedésének alakulása a bruttó hazai termékbõl, a
foglalkoztatotti létszámból, a beruházások értékébõl és az exportból

Forrás: Mezõgazdasági Statisztikai Évkönyvek alapján a szerzõk saját számítása

1995 decemberében a madridi csúcstalálkozón a közös agárpolitika kiterjesztésének
tárgyalásakor mintegy tízéves átmeneti idõszakkal számoltak az újonnan csatlakozó orszá-
gok esetében. Az 1999-ben elkészült, a 2000–2006 közötti idõszakra vonatkozó közösségi
pénzügyi tervezet még nem számolt a közvetlen agrártámogatások kiterjesztésével az új
tagországokra vonatkozóan. Az EU-csatlakozás mezõgazdasági fejezete 2000-ben indult
meg. A 2002-es tervezetek már tartalmaztak egy korlátozott mértékû összeget az agrártá-
mogatások kiterjesztésére, mely szerint a 2004. évi 25 százalékról indulva tíz évet hagynak
a 100 százalékos arány eléréséhez az újonnan csatlakozó országokban. Ugyanebben az év-
ben a dán csomagnak köszönhetõen több területen javultak az addig ajánlott agrárkvóták
(Balázs 2002).

A magyar export hagyományosan 20–25 százalékát kitevõ élelmiszergazdasági export
számára kiemelkedõ jelentõségû kérdés volt, hogy a tárgyalások során Magyarország ked-
vezõ, illetve javuló feltételeket próbáljon elérni (Hargita 1999). A kormány a támogatási
probléma megoldására, az egyenlõtlenség enyhítésére az induló támogatási összeget 30
százalékponttal kipótolva biztosította, hogy a magyar gazdák már elõbb, 2010-re megkap-
ják a 100%-os közvetlen támogatást (Bilek 2003).

A szektor exportból való részesedése az évek során jelentõsen csökkent, jelenleg 6 száza-
lék körül alakul. Az agrárágazat a külkereskedelmet tekintve szufficites, azonban az export-
ból való részesedés mellett a mezõgazdasági termékek kereskedelmi egyenlege is évrõl évre
csökkent (míg 2002-ben 308,9 Mrd Ft volt, addig 2005-ben már csak 181,1 Mrd Ft). Történt
ez annak ellenére, hogy a Közösség az eddig kedvezményben nem részesített, de a magyar
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exportban jelenleg is vagy potenciálisan fontos szerepet betöltõ agrártermékekre vám- és le-
fölözés-kedvezményt adott, melyeket meghatározott mennyiségi keretek mellett nyújtott.

A Megállapodás szerint mennyiségi korlátozás nélkül vámmentesen Magyarország ke-
vés terméket exportálhatott, melyek zöme nagyon speciális termék. Egyes termékek ese-
tében adott vámkedvezmény mellett importálhattunk korlátlanul. Általában e termékek
esetében a vámszint csak minimálisan tért el a legnagyobb kedvezményes vámtételtõl
(MFN). A legtöbb termék azonban az elõre meghatározott mennyiségi korláton belüli vám-
kedvezményes áru kategóriába tartozott, és közöttük is fõként az MFN 20%-a volt a
jellemzõ vámszint. Egyes termékekre vonatkozóan minimum árat írtak elõ (1994. évi I.
törvény). Tehát az eddig kedvezményben nem részesített, azonban a magyar export jelen-
tõs részét kitevõ termékekre, mint például a sertés-, baromfi- és marhahús, élõ juh és
juhhús, búza, zöldségek és gyümölcsök, a Közösség vámkedvezményeket adott.

3. ábra. A mezõgazdasági és élelmiszeripari külkereskedelem indexei USD alapon,
1989=100%

Forrás: Kartali 2002 alapján a szerzõk saját számítása

A közösségi eredetû termékek magyar mezõgazdasági és élelmiszeripari importja ese-
tében alapvetõen az import mennyiségi rendszerét szabályozták, a vámok szerepe másod-
lagos volt, alacsony vámszintek voltak jellemzõek. Az 1992. március 1-jén hatályba lépett
megállapodás az EK-nak – aszimmetrikusan – piacra jutási kedvezményeket nyújtott ma-
gyar részrõl (Hargita 1999).

Az EU Magyarországra irányuló importjának növekedése az általunk vizsgált idõszak-
ban jóval meghaladta a Magyarország EU-ba irányuló exportjának emelkedését, melyhez
hozzájárult, hogy a Megállapodásban rögzített exportkvótákat csak alacsony, illetve közepes
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szinten tudta Magyarország kihasználni, míg az EU-exportõrök kvótakihasználása ennél
sokkal kedvezõbb volt. Ezt magyarázza, hogy a megválasztott referencia-idõszak (80-as
évek vége) alapján meghatározott kedvezményes kontingensek és a 90-es évek magyar ag-
rártermék-kínálata szerkezetében eltért egymástól, azaz a kereskedelempolitikai kedvez-
mények csak a feltételeket, a lehetõséget teremtették meg az exportnövekedés számára,
azok tényleges kihasználása egyéb versenyképességi tényezõktõl függött (Kartali 2002).

A GATT uruguayi fordulójának mezõgazdasági egyezménye megváltoztatta a mezõgaz-
dasági termékek kereskedelmének eszköztárát: a mennyiségi korlátozásokat, illetve a ve-
lük egyenértékû intézkedéseket „vámosították”, azaz megszüntették és helyébe a vámok
szintjét megemelték (Hargita 1999). Magyarország számára a WTO kereskedelem liberali-
zációs elõnyeként fogalmazható meg, hogy a liberalizáció bizonyos fokig segítheti a magyar
agrárexport elhelyezését, mérsékli a vámkülönbségekbõl és exporttámogatási arányokból
fakadó versenyhátrányt, ugyanakkor a magyar GATT vállalás szerinti exporttámogatási
összegek szûk tere és alacsony szintje az elõnyöket jóval meghaladó hátrányt teremtett.

2000 júliusától új agrárliberalizációs egyezmény lépett életbe a Közösség és Magyaror-
szág között, mely immáron három csoportot képez az érintett agrártermékek körében. A
„kétnullás” lista termékeinél mennyiségi korlátozás nélkül kölcsönösen törlik el a vámo-
kat, a „négynullás” körben a vámok mellett az exporttámogatással is felhagy mindkét fél
az addigi legmagasabb exportérték mint kvóta szintjéig. A „klasszikus” lista a Társulási
Megállapodáshoz hasonló vámkedvezményes kvótákat tartalmazza. Egyes termékek eseté-
ben az eredeti egyezményben rögzített feltételek élnek, évente növekvõ kvóták keretében.
A probléma azonban továbbra is fennállt, Magyarország a Közösséggel ellentétben nem volt
képes kihasználni a lehetõségeket, és az uniós tagállamokba irányuló agrárexport csök-
kent (Kartali 2002).

A magyar gazdaság nyitottá válását jól mutatja, hogy közvetlenül a csatlakozás elõtt az
engedélyköteles termékek köre is lecsökkent, míg az import esetében már csak körülbe-
lül 3%, addig az export esetében ennél egy kicsivel több, 5% volt az engedélyezési kötele-
zettség aránya (Gérnyi 2003).

Közös kkereskedelempolitika –– aa ccsatlakozás uután
Magyarország külkereskedelmi jogi keretrendszere az Európai Unióhoz történõ, 2004.

május 1-jei csatlakozással átalakult. A magyar külkereskedelmi jog Magyarország GATT-tagsá-
ga, valamint az ezzel összefüggésben megalkotott, a külkereskedelemrõl szóló 1974. évi III. tv.
(Kkt.) hatályba lépése óta jellegét tekintve szinte változatlan volt. A csatlakozást megelõzõen
központi kérdésként vetõdhetett fel, hogy az állam milyen eszközrendszeren keresztül képes
közvetlenül befolyásolni a külkereskedelmi forgalmat. Az EU-csatlakozással azonban az egy-
ségesített (kül)kereskedelempolitikát kellett követni, autonóm intézkedéseket a magyar kül-
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kereskedelmi igazgatás ekkortól kezdve csak nagyon szûk körben hozhat, új funkciója
alapvetõen a közösségi jog végrehajtásának a kötelezettsége. Ennek megfelelõen a forgalmat
meghatározó eszközrendszer kulcsa is a Közösség kezében van (Horváthy 2004).

A közös kereskedelempolitika az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerzõdés
(EKSz) egyik kulcseleme volt, jogi alapját az EK-szerzõdés 131–134. cikke teremtette meg.
A 133. cikk szerint a tagállamok közös vámtarifákat fogadnak el, mely azt jelenti, hogy füg-
getlenül attól, a termék hol lépi át az Unió határát, az exportõrnek ugyanazokkal a feltéte-
lekkel kell számolnia (Verebics 2006). A közös kereskedelempolitika része a Kombinált
Nomenklatúra (KN), mely a Vámigazgatások Világszervezete (WCO) által kidolgozott Har-
monizált Rendszerre épül, és amely a TARIC, az Európai Unió kereskedelempolitikai esz-
köze alapjául szolgál. A magyar vámtarifa 1996 óta már a KN-n alapul, attól csak ún.
alszámok alkalmazásával tértek el, melyeket fokozatosan csökkentettek. A TARIC konkrét
vámtarifaszám szerint tartalmazza az EU integrált tarifáját, illetve a rendelkezéseket,
elõírásokat, melyet a csatlakozás pillanatától alkalmaznak. Ezt egészíti ki az EU származá-
si rendszere, mely vámrendszerre épülõ korlátokat állít a külföldrõl bejövõ áruk elé, illet-
ve ehhez igazítja a tarifális kedvezményeket (Gérnyi 2003).

4. ábra. Magyarország importjának alakulása országcsoportok szerint, millió USD**
Forrás: KSH adatai alapján a szerzõk saját számítása

A közös kereskedelempolitika tehát közvetlen összefüggésben áll a vámunióval, annak
külsõ feltételeit teremti meg (Horváthy 2004). A tagállamok a közös kereskedelempoliti-
ka alapján vállalták, hogy közösen kötnek vám- és kereskedelmi megállapodásokat, egysé-
gesítik liberalizációs intézkedéseiket, exportösztönzõ politikájukat és a kereskedelmük vé-
delmét biztosító mechanizmusokat (dömping és szubvenció elleni védelmi intézkedések
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kidolgozása) (Verebics 2006). A közös kereskedelempolitika felöleli az áruk külkereske-
delmi forgalmát, a mezõgazdasági termékek forgalmának kivételével, melyre vonatkozóan
a közös agrárpolitika a mérvadó. A mezõgazdasági termékek külkereskedelmi forgalmát
elsõdlegesen az ún. termékpályás szabályok határozzák meg, melyek mögöttes szabály-
ként utalnak a közös kereskedelempolitika körében kibocsátott jogszabályokra.

Az EU a világ országaival szemben alapvetõen négy kereskedelmi kapcsolati rendszert
alkalmaz. Az egyik ezek közül a részleges (ipari) szabad kereskedelem típusa, amelyet ál-
talában a csatlakozásra váró, illetve társult országokkal kötött az Unió. E rendszernél ked-
vezõbb a kedvezményezõ (preferenciális) típus, amelyet a tagországok volt gyarmataikkal
szemben alkalmaznak, melyek többnyire fejlõdõ vagy fejletlen országok, és ahol a viszo-
nosság nélkül nyújtott vámkedvezmény gyakorlata érvényesül. A fejlett gazdaságokkal
szemben a legnagyobb kedvezmény rendszere él, az EU legnagyobb kereskedelmi partne-
rei ebbe a körbe sorolhatók. A hátrányosan megkülönböztetõ (diszkriminatív) típus fenn-
állása esetén pedig az Unió megnehezíti, sõt korlátozza a kereskedelmet az ebbe a rend-
szerbe esõ országokkal (Bilek 2003).

A vámokon kívüli eszközök jelentõsége a GATT-WTO keretében az elmúlt évtizedekben
végbement liberalizáció következtében visszaesett, védõfunkciót elvileg nem tölthetnek be.
Az importrendszer körébe tartozik a kvóták alkalmazása, illetve az importengedélyezési
rendszer. WTO-tagállamokkal szemben az ipari termékek körében alkalmazásuk kizárt,
így e termékkörön kívüli áruk esetében, illetve a Szervezeten kívüli országokkal szemben
vezethetõk be. Az ipari termékeknél az exportkorlátozó eszközök használata is tiltott.

5. ábra. Magyarország exportjának alakulása országcsoportok szerint, millió USD**

Forrás: KSH adatai alapján a szerzõk saját számítása
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Lehetõség van azonban a Közösségben kereskedelmi védelmi eszköz alkalmazására, ha
valamely közösségi gazdasági szereplõt, iparágat stb. károsodás ér, vagy potenciálisan fe-
nyeget a harmadik országból a hazai piacra érkezõ behozatallal (okozati) összefüggésben.

Az Európai Unióban a szabályok és eszközök végrehajtása a legtöbb esetben tagállami
szinten valósul meg. Magyarországon a két legfontosabb végrehajtó szerv a Vám- és
Pénzügyõrség és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, melyek mellett a közös ke-
reskedelempolitika végrehajtásába egyéb szervek is bekapcsolódnak.

Jelenleg a következõ termékek vonatkozásában van elõírva engedélyezési eljárás:
kábítószer-prekurzorok, ipari termékek (textil, vas és acélipari termékek), mezõgazdasá-
gi termékek. E területek közül a következõkben röviden az agrárterületen bekövetkezõ vál-
tozásokat ismertetjük.

2. táblázat. Magyarország külkereskedelmi volumenindexei (elõzõ év = 100%)

Forrás: FVM, 2005 és KSH adatai alapján

Az uniós csatlakozás óta a magyar piacot elárasztották az olcsó külföldi élelmiszerek az
új és a régi uniós tagállamokból, bár a Közösség korábbi bõvítéseinek tapasztalatai szerint az
importoffenzíva csak átmeneti jelenség. Egyelõre azonban azt mondhatjuk el, hogy míg a
csatlakozás elõtt, 2003-ban 646 millió euró értékben érkeztek élelmiszerek, italok és do-
hányáruk az EU-ból, és Magyarország 1222 millió euró értékben exportált hasonló terméke-
ket, addig 2004-ben az EU-15-bõl származó import 1037 millió euróra ugrott, miközben az
oda irányuló magyar agrárexport ennél jóval kisebb mértékben, 1393 millió euróra bõvült.

Az importtermékek tekintetében több mint négyszeresére nõtt 2003-ról 2004-re az
élõállat-import, közel kétszeresére a húskészítmény-behozatal, másfélszeresére a gabona-
és gabonakészítmény-, a cukor- és a dohányimport, miközben a tejtermékekbõl 120 szá-
zalékos importnövekedést regisztráltak.

Az uniós tagságból fakadóan Magyarország csatlakozott jó pár, korábban az Unió által
kötött egyezményhez, amelyek elsõsorban a balkáni és az észak-afrikai országok termékei
elõtt nyitották meg a magyar piacot (Mihálovics 2005). A probléma az agrárszektor tekin-
tetében tehát abban fogalmazható meg, hogy a magyar mezõgazdaság nem tudta kihasz-
nálni a csatlakozás teremtette elõnyös piaci helyzetet.

44 POÓR JUDIT – FEHÉR HELGA – BÖCSKEI ELVIRA

ujforum_58.qxp  11/21/2006  4:13 PM  Page 44    (Black plate)



45Változások a kereskedelempolitikai eszközök terén

Összefoglalás
Mind Magyarország GATT-tagsága, mind pedig az EU-hoz történõ csatlakozásra való fel-

készülés a korábbi években erõteljes liberalizáció elé állította a magyar gazdaságot. A társu-
lás célja az volt, hogy Magyarország és a Közösség között fokozatosan szabad kereskedelmi
övezetet létesítsen, amely lassan lényegében a közöttük folyó kereskedelem egészét átfogta.

A csatlakozást követõen, a vámunió megvalósulásával, Magyarországra is kiterjedtek az
uniós szabályozások: a harmadik országokkal kapcsolatos korlátozások, engedélyezési el-
járások. Magyarország szempontjából napjainkban kiemelkedõ prioritással bír, hogy a
csatlakozás teremtette új keretek között képes legyen az Unión belül, illetve a harmadik
országokkal kapcsolatban is megtalálni azokat a területeket vagy konkrét termékeket, ahol
lehetõség van Magyarország versenyképességének kihasználására vagy a kevésbé verseny-
képes ágazatok fejlesztésére.
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A hagyományos szabad kereskedelmi, illetve protekcionista külkereskedelmi elmélete-
ken túlmutatva, a GATT/WTO a szabad kereskedelem megvalósítását, a vámok és kereske-
delmi korlátozások lebontását tûzte ki céljául. Ahogyan azonban a vámfordulókkal a vá-
mok és vámjellegû eszközök egyre csökkentek, úgy jelentek meg láthatatlan, rejtett
tényezõk a szabad kereskedelem útjában. Közülük némelyik megtûrt, sõt, megengedett, de
legnagyobb részük erõsen negatív hatással van az érintett ország vagy iparág versenyképes-
ségére. Dolgozatomban ez utóbbiakat, vagyis a piacra lépést korlátozó, rejtett, megfogha-
tatlan, stratégiai, nem vám jellegû, paratarifális, paravalutáris, „Red Tape Barriers” új pro-
tekcionista eszközöket kívánom bemutatni a WTO-n belül. A következõkben rövid elméle-
ti áttekintés után kísérletet teszek arra, hogy az elmúlt idõszak leggyakoribb és legkihívóbb
eseteit bemutassam, és azokból tanulságokat, esetlegesen következtetéseket vonjak le.

A tradicionális külkereskedelmi elméletek tökéletes versenyzõi piacot feltételeznek, ahol
számos, egymástól független, homogén terméket elõállító vállalat mûködik. Ezek az elemzé-
sek azonban nem térnek ki azokra a nagyvállalatokra, amelyek jellemzõik alapján már sze-
repet játszanak a piaci ár kialakításában. Az Industrial Organisation1 elmélete hivatott betöl-
teni ez utóbbi kutatási területet, amelyen belül a stratégiai kereskedelempolitika fogalomkö-
rével elõször Brander és Spencer nyomán találkozhattunk az 1980-as években.

Forrás: Wild, J. 1997

Az „I/O” elmélet többek között a racionális piaci szereplõk stratégiai viselkedésével fog-
lalkozik mikroökonómiai, azon belül is játékelméleti ismeretekre alapozva. A vizsgálódás

Stratégiai kereskedelempolitika,
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1 Török (1999): A piaci koordináció elmélete
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modellbeli keretét a Cournot- és a Bertrand-oligopólium alkotja. Stratégiai viselkedésrõl
akkor beszélünk, ha mindegyik piaci szereplõ (vállalat, illetve kormányzat) azt gondolja,
hogy magatartásával a másik fél döntéseit befolyásolja. Összehasonlításul lásd a fenti táb-
lázatot.

Dolgozatomban a stratégiai kereskedelempolitika témakörén belül a piacra lépést kor-
látozó, rejtett, megfoghatatlan, stratégiai, nem vám jellegû, paratarifális, paravalutáris,
„Red Tape Barriers” új protekcionista eszközöket mutatom be a Kereskedelmi Világszer-
vezetben (WTO). Már az elnevezések sokasága is utal arra, hogy az ugyanarra a célra lét-
rejött eszköz mennyire sokoldalú lehet, s hogy e széles skálának csak kitalálóik lelemé-
nyessége szab határt. A következõkben kísérletet teszek arra, hogy az elmúlt idõszak leg-
gyakoribb és legkihívóbb eseteit csoportosítsam, bemutassam és azokból tanulságokat,
esetlegesen következtetéseket vonjak le.

Az új protekcionista eszközökrõl általában elmondható, hogy ezeket nem az egész or-
szágra, hanem az országon belül egyes kiemelten védett iparágakra alkalmazzák. A neo-
protekcionista kereskedelempolitikai viselkedést alapvetõen két részre oszthatjuk attól
függõen, hogy a hazai iparág támogatásáról, vagy pedig a külföldi import szabályozásáról
van-e szó.

A hhazai iiparág ttámogatása
A szakirodalom2 a belföldi piacvédelem alátámasztásaként gyakran hivatkozik a prote-

zsált iparág magas munkásonkénti hozzáadott értékére, a magas bérköltségekre, illetve a
csúcstechnológiára. Ezek ugyan mind szükségessé tehetnek bizonyos fokú támogatást, de
legfõképpen az utolsó, a csúcstechnológia, vagyis a gyors termék-, illetve technológiai inno-
vációkkal való együtthaladás. A hightech szektor3 erõsen tudásintenzív, kiemelt szerepet ját-
szik benne a szellemi know how, ennélfogva továbbgyûrûzõ technológiai hatásokat generál.
A kormányzati gazdaságpolitikának azért kell beavatkoznia, hogy a „túlcsorduló” technológi-
ai externáliákat mint piaci kudarcot visszafordítsa az innovatív cégek javára, mivel a csúcs-
technológiai vállalatok kooperáció nélkül ezeket nem tudják maguknak megtartani.

A piaci kudarcok másik forrása, hogy ezekben az elõzõekbõl kifolyólag intenzíven kon-
centrált oligopóliumokban monopolprofitok képzõdnek. A stratégiai kereskedelempolitika
meghatározó eleme a monopolista járulék eloszlási hatása, a harc tehát ezeknek a járulé-
koknak a birtoklásáért folyik.
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2 Krugman, P. – Obstfeld, M. 2003.
3 A csúcstechnológiai iparágak közé soroljuk a mikroelektronikát, a biotechnológiát, az anyagtudományra
épülõ új tudományágakat, a távközlést, a polgári repülést, a robotikát és szerszámgyártást, illetve a számító-
gép- és szoftveripart.
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A közbeszerzési pályázatok elbírálása során számos alkalommal találkozhatunk a ha-
zai vállalat elõnyben részesítésével, ahelyett, hogy nemzetközi tendereket írnának ki.4 A
nem hatékony, túl drágán termelõ hazai vállalatok gyakran a versenyképesség érdekében
állami támogatásban vagy akár állami exporttámogatásban részesülnek, ezáltal torzul a pi-
aci verseny.5 A vállalati kultúra szintén komoly piacra lépési/versenyképességi akadályt je-
lenthet. Németországban a kulturális különbségek, a túl közvetlen értékesítési stílus, a túl-
zottan nagy áruválaszték miatt nem tudott piacot szerezni az amerikai Wal-Mart szuper-
market hálózat, ugyanis a konzervatív német fogyasztók hûségesek voltak a már bizonyí-
tott ALDI és LIDL üzletekhez. 

Az önkéntes exportkorlátozás középút a hazai ipar támogatása és a külföldi import sza-
bályozása között. Azt nevezzük így, amikor az állam – tartva a piaci ellenlépésektõl – kor-
látozza saját exportõreit (pl. japán autóexport visszatartása). Kanada például nemrégiben
a környezetvédelem érdekében exportkorlátozást vezetett be a veszélyes hulladékok tekin-
tetében, ám ugyanakkor engedélyhez köti a nyers hal, a gerenda, a különféle sajtolt farost-
deszka kivitelét.

A kkülföldi iimport sszabályozása
Nem vám jellegû, elõreláthatatlan kereskedelmi akadályok lehetnek:
– Mennyiségi korlátozások/ kvóták: ebben az esetben a kormányzat korlátozza az im-

portálható áruk mennyiségét, függetlenül a piaci igényektõl.
– Adminisztratív korlátozások/ elõírások, szabványok/ technikai jellegû akadályok: külö-

nösképpen a mûszaki, közegészségügyi, biztonsági és élelmiszeripari termékeket sújtják.
Védõvonalas modell az áruforgalmi folyamat szakaszai szerint (Török 1996 nyomán):
1. termelési költség: technikai szabályozások, csomagolási elõírások, eredetmegjelölési

rendszer, szabványok és minõségi tanúsítványok, egészségügyi elõírások,
növényegészségügyi elõírások, az IT és hírközlés szabályozása, szabadalmi különbségek,
nemzeti versenyjog WTO-szabályozás fölé emelésének látszata, kiterjesztése külföldre;

2. külföldi szállítási költség: a szállítás útvonalának, idõpontjának szabályozása;
3. átjutás a vámhatáron: paratarifális eszközök, ragadozó árazás, dömpingellenes esz-

közök, kétoldalú megállapodás kiterjesztése 3. országra;
4. belföldi szállítás és értékesítés költsége: közgyógyellátás, közbeszerzés, adóbesorolás,

beruházási szabályozások: belföldi beszállítás minimumára, vállalati export/import nyers-
anyagra, külföldi valutához való hozzájutásra, belföldi értékesítésre vonatkozó elõírások;
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4 Lásd pl. jómagam dolgozatát a vasúti fuvarozás versenyakadályairól (2005).
5 Lásd pl. az EU agrárpolitikájáról szóló írásokat.
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5. iparvédelem a forgalmi folyamat után: fogyasztóvédelem, garanciára vonatkozó sza-
bályozások, szervizelés, alkatrészellátás.

Az importkorlátozó eszközöket mindig gazdasági célokra hivatkozva hozzák létre. A ver-
senypolitika és a kereskedelempolitika hatásköre nem terjed ki ezekre a tényezõkre, ezért,
vagyis a technikai korlátok felszámolására jött létre az Európai Unió belsõpiaci szabályozása.

A technikai szabályozások területén a legfõbb intézmény az uruguayi forduló alatt, 1995
januárjában életbe lépett Technikai Korlátozások Egyezménye (Agreement on Technical
Barriers to Trade, TBT Agreement), amelynek célja annak biztosítsa, hogy a szabályozási,
szabványosítási, tesztelési és származási eljárások ne állítsanak felesleges akadályokat a
nemzetközi kereskedelemben. E cél érdekében az egyezmény a kereskedelmi folyamatok át-
láthatóságára, továbbá a partnerek közötti kommunikáció javítására törekszik.

A javak és szolgáltatások liberalizációjának, az Európai Unió harmadik országbeli ex-
portjának elõsegítése érdekében hívta életre az EU Tanácsa 1995 januárjában a Kereske-
delmi Korlátozások Szabályozóját (Trade Barriers Regulation), amelynek fõ feladata az EU
és nem-EU („3. ország”) közötti kereskedelmi akadályok felderítése és vizsgálata, bejelen-
tések alapján.

Esettanulmányok

Európa
Németország –– FFranciaország. Az egyik leghíresebb, még a versenypolitika hatáskörébe

tartozó precedens döntés az 1979-ben történt Cassis de Dijon-ügy. Történt ugyanis, hogy a
fent megnevezett francia likõrt a német hatóságok nem engedték importálni, mert alkohol-
tartalma a Németországban a likõröknek elõírt 25%-ot nem érte el. A német importõrök az
Európai Bíróságra vitték az ügyet, miután a német hatóságok visszautasították õket, mond-
ván, hogy a gyengébb feketeribizli-likõr fogyasztó-megtévesztés, fokozottabb fogyasztásra sar-
kallja a vásárlókat, így a likõr tisztességtelen piaci elõnyhöz jut. A Bíróság nem fogadta el az
utóbbi érvelést, helyette elõírta az alkoholtartalom feltüntetését az üvegen.

Európa –– AAmerika
Franciaország –– KKanada. Azbeszttilalom, 1997–2000. október: 400 oldalas WTO-jelen-

tés vetett véget a több mint két évig húzódó vitának Franciaország és Kanada között, mely-
nek kiváltó oka, hogy az utóbbi szerint Franciaország indokolatlanul akadályozta meg a ka-
nadai azbesztbevitelt. Ebben az esetben azonban a WTO igazat adott a veszélyes anyag im-
portját korlátozó országnak, mégpedig (a GATT XX(b) szakaszára hivatkozva): „az emberi,
állati, növényi élet és egészség védelmében”.
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Kanada, AArgentína éés aaz EEgyesült ÁÁllamok –– AAusztria, BBelgium, FFranciaország, NNémet-
ország, OOlaszország éés LLuxemburg. A WTO 2006 februárjában elítélte az EU 21-féle ter-
ményre vonatkozó behozatali tilalmát. A felsorolt európai országok a genetikailag módosí-
tott terményekre uniós engedéllyel mondtak nemet, azonban az amerikai államok panaszt
emeltek, mondván, a tilalmat nem tudják tudományosan alátámasztani, kizárólag mester-
séges korlátot állítanak az amerikai import elé.

Argentína –– EEU. 1999. október 11. – 2002. február között: az Európai Textil Szövetség
(Euratex) úgy találta, Argentína számos olyan technikai intézkedést hozott, amely gátolja
a textil- és ruházati termékek importját. A vádak csak részben bizonyultak igaznak, a szár-
mazási bizonyítványok terén azonban pozitív irányú változáshoz vezettek.

EU –– BBrazília. 1998. január12. – 2002. november 6. között: a belga FEBELTEX pana-
sza szerint a textilipari termékeket érintõ nem-automatikus import licenszeljárás során
Brazília minimum árakat szab meg, ezzel lehetetlenné téve a licenszek engedélyezését. Ez
az intézkedés több ponton is sértette a WTO/GATT elõírásokat. Megoldásként az EU és Bra-
zília aláírta a textilkereskedelmi liberalizációról szóló megállapodást, amely szerint a to-
vábbiakban mindkét fél távol tartja magát a nem vámjellegû korlátozásoktól.

Amerika
Amerikai EEgyesült ÁÁllamok, KKolumbia áállam. Volkswagen Rt., 2000. július 7. – 2003.

május 20.: A Volkswagen Rt. panasza szerint Kolumbia az 1400 köbcentinél kisebb impor-
tált motorokra diszkriminált adókat alkalmazott, ezzel megsértette a vonatkozó GATT-
elõírásokat (1994/III. bekezdés). Végeredmény: 2003 és 2005 között Kolumbiának kétha-
vonta 1–1,5%-kal kell csökkentenie a vonatkozó adó mértékét.

Ázsia
Korea. COLIPA vállalat, 1998. április 2. – 1999. július: a vállalat panaszt nyújtott be Ko-

rea állam ellen, mivel a koreai szabványok és egyéb elõírások jelentõsen befolyásolták a
közösségi gyógyszeripari és kozmetikai termékek importját és marketingjét. A vizsgálat
megállapította, hogy a korlátozás ellentétes a WTO TBT Egyezményével, ennek eredménye-
képpen pedig megállapodás született az Európai Közösség és Korea között a korlátozások
leépítésére.

Indonézia, FFülöp-sszigetek. A WTO 2006 júliusában, a 2001 óta tartó dohai forduló
újabb állomásán, a vámcsökkentések és a védettnek nyilvánított indonéz és Fülöp-szigete-
ki farmerek támogatása mellett kötelezte el magát, amikor engedélyezte a kereskedelmi
korlátozások fenntartását. Pascal Lamy, a WTO fõtitkára úgy nyilatkozott, a kereskedelmi
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liberalizáció veszélyeztetett csoportjába tartoznak az említett országok (az úgynevezett „33
fejlõdõ országcsoport tagjaként”), ezért itt elõ kell segíteni a hazai agrárpolitika
megerõsödését, mivel a speciális termékek különleges védelmet igényelnek.6

India. Bor és égetett szeszes ital importkorlátozása, 2005. július 20. – folyamatosan: a
CEPS (the European Spirits Organisation) és a CEEV (Comité Européen des Enterprises
Vins) panaszt nyújtott be az indiai bor és égetett szesz importjának és értékesítésének kor-
látozása miatt (GATT 1994/ II., III., XI. cikkely megsértése). Az indiai hatóságok az általá-
nos értékvámon kívül (amely 100% a borok, míg 150% az égetett szeszes italok esetében)
20–75%, illetve 25–150% közötti – az értéktõl függõ – további vámot szabtak ki az impor-
tált palackokra. A közösségi (EK) vizsgálat, az ismételt diplomáciai tárgyalások mindezidá-
ig nem hoztak eredményt, sõt, ez idõ alatt további 4%-os extra vám lett a „jutalom”. Az
ügyet jelenleg a WTO tárgyalja.7

Kína. A kínai kereskedelmi minisztérium legfrissebb jelentése (2005) szerint Kína
gyors külkereskedelmi fejlõdése kereskedelmi korlátozások hadát vonta maga után. A
WTO jelentése nyomán csak 2004-ben 57 esetben kezdeményeztek különféle antidömping
intézkedéseket, kiegyenlítõ vámokat, biztonsági-, illetve termékspecifikus elõírásokat kínai
termékek importjával szemben. Kína kára ezekbõl az ügyekbõl fakadóan 1,26 milliárd US
dollár volt, ami 2004-ben a világon a legnagyobb összegû volt. A WTO 1995-ös megalaku-
lása óta 2537 dömpingellenes ügyet vizsgált, amelyek közül 356 esetben játszott fõszerepet
kínai termék.

Afrika
Afrikában a legnagyobb „red tape” korlátozások közé egy új vállalat létrehozása tarto-

zik. Néhány országban, mint például Mozambikban, egy egyszerû cégbejegyzés hosszú és
igen költséges folyamat, míg máshol, például Ugandában a kiforratlan törvényhozás és a
szûkös erõforrással gazdálkodó iktatási hivatal szükségtelenül nehezíti meg azt. A legfigye-
lemreméltóbb akadályok, hogy a licensz jellegû beruházásokat megvalósíthatósági tanul-
mányok elkészítéséhez, projekt-együttmûködések kidolgozásához, hitelképességi kritériu-
mok teljesítéséhez kötik, amelyek kidolgozása igen költséges és akár egy év többletidõt je-
lent. Gondot okoz a folyamatok átláthatatlansága, a szegényes eszközrendszer, a kormány-
zat intézményi kapacitásának hiánya, és nem utolsósorban a korrupció.
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6 Indonéziában 70 millió, míg a Fülöp-szigeteken 12 millió farmot érint a rendelkezés, amelyet azonban
Ausztrália nem nyugtázott lelkesedéssel.
7 Ha valaki például egy kis üveg, 10 dolláros beszerzési árú pálinkát kíván Indiában értékesíteni, akkor ezután
fizetnie kell 15 dollárnyi általános vámot, a vámmal növelt értéket alapul véve újabb 37,5 dollár hozzáadott vá-
mot, ráadásul 2,5 dollár extra vámot, így összesen 55 dollárt kell vámként befizetnie az illetékes hatóságoknak.
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Elért eeredmények
A technikai korlátozások felszámolása a legnehezebb feladat, hiszen az államok saját

piacuk védelme érdekében ebben a formában tudják a konkurens külföldi terméket a leg-
inkább diszkriminálni. A közös szabvány létrehozása még európai uniós szinten is komp-
likált (pl. a villástargonca szabványának kialakítása 16 évbe tellett!), hát még világpiaci
szinten! A verseny elõsegítése érdekében a termékeket két csoportba osztották: a nagyon
szigorúan ellenõrzött (egészségügyi, biztonsági, környezetvédelmi szabályok) és a közös
szabvány nélküli (gyártó országban bevizsgált, „CE” jelzésû) termékekre. Az EU szabályo-
zási direktívái rendelkeznek azonban egy úgynevezett biztonsági záradékkal, amely szabad
kezet biztosít a tagállamoknak a piacra jutás és a szabad mozgás szabályozásában. Erre hi-
vatkozva a tagállamok megtilthatják egy termék behozatalát, ha a „CE” jelzésû termék „ve-
szélyes lehet emberre, állatra vagy a környezetre”.

Láthatatlan korlátozást, az áruk szabad áramlásának korlátozását jelentette az EU-n
belül a rengeteg papírmunka, ami idõveszteséggel, az áru minõségromlásával járt. Ennek
megoldásaképp ma már a szállítandó áru az indulóállomáson egy dokumentumot kap –
benne két kóddal, ami a nyomon követéshez szükséges –, és ezután már csak a célállo-
máson áll meg.

Következtetések
Nem megfelelõ eljárás esetén a piaci kudarc könnyen kormányzati kudarcba8 fullad-

hat, amennyiben az állam nem rendelkezik kellõ információval a vállalatokról. Az aszim-
metrikus információ következtében kapott állami támogatás erõforrást szív el más szek-
toroktól, hiszen az iparágak nem egymástól elszigetelten léteznek. Fontos következmény
továbbá, hogy mivel az állami támogatást belföldi cégek kapják, ez a külhoni vállalatot
minden esetben versenyhátrányba taszítja, ami elõbb-utóbb külföldi megtorlást von maga
után. Az „inkább a szomszédod legyen koldus!” elv márpedig számos kereskedelmi hábo-
rúhoz vezetett a történelem során, ahol végül minden fél rosszabbul járt.

Nem kertelek, válságban vagyunk” – mondta Pascal Lamy WTO-fõtitkár, amikor 2006
júliusában kudarcba fulladt a dohai forduló genfi értekezlete, ugyanis az indiai ipari mi-
niszter – Kamal Nath – aki, a fejlõdõ országok jelentõs részét képviselte, elhagyta a tárgya-
lótermet és hazautazott. A vita központi kérdése az agrártámogatás volt, egyrészt az EU és
az USA együtt a fejlõdõ világ irányába fennálló különbözõ kereskedelmi korlátok megszün-
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8 Stiglitz, J. E. (2000) alapján a kormányzati kudarcok: korlátozott információk, a magánpiaci reagálásmó-
dok korlátozott ellenõrzési lehetõségei, a szakapparátusok felett gyakorolt ellenõrzés korlátai, a politikai fo-
lyamatokból következõ korlátok.
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tetését követelte, másrészt pedig EU és USA egymás ellen fenntartott mezõgazdasági vámo-
kat, illetve nagylelkû szubvenciókat (évi 22 milliárd US dollár) kifogásolta. A WTO jelenle-
gi legfõbb feladata tehát az agrárügyek kölcsönös megelégedettséget jelentõ megoldása.

Érvelni lehet ugyan a hagyományos, illetve az új protekcionizmus mellett, a végsõ cél,
a Patero-hatékony állapot, a társadalmi jólét maximumához vezetõ út azonban a szabad
kereskedelem. Errõl az útról könnyû letérni, méghozzá mindig az elsõ kivétel a legveszé-
lyesebb, mert arra hivatkozva más érdekcsoportok, lobbik9 újabb kivételeket követelhet-
nek, és amennyiben megkapják ezeket, a gazdaságpolitika hihetõsége egyre csökken, ki-
alakul a dinamikus inkonzisztencia jelensége. Ez azonban már egy következõ kutatás té-
máját képezi.
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CSOMAFÁY FFERENC

Brassai Sámuel neve fényesen csillog Erdély tudománytörténetének egén. Hosszú éle-
te során, amely egy évszázadot tesz ki (1797–1897), a tudománytörténet több ágában is
maradandót alkotott. Munkásságának méltatása könyvtárnyi irodalmat ölel fel. Most még-
is egy olyan kitûnõ könyv jelent meg Somai József: Gazdaság és gazdaságtudományok
Brassai Sámuel életmûvében címmel, amely az utókor által ismert gazdag Brassai Sámu-
el-munkásságot még teljesebbé teszi azzal, hogy olyan oldaláról mutatja be Erdély „utolsó
polihisztorának” munkásságát, amellyel az elmúlt korokban nem foglalkoztak. Holott a
rendkívül gazdag életmû magába foglalja a közgazdász-szakíró, szerkesztõ Somai József ál-
tal tárgyaltakat is. Életrajzírói, akik egyébként más szakmai területek kiválóságai, kevésbé
jeleskedtek a gazdaságtudományokban. Amint Dr. Kerekes Jenõ a könyvhöz írt elõsza-
vában mondja: „…mind a mai napig nem történt meg az erdélyi magyar közgazdaság-tu-
domány kezdeti idõszakának és kialakulásának tudománytörténeti feldolgozása, amely-
ben Brassai kiemelkedõ helyet foglalt el. Pedig most már tudjuk, hogy a több tudományt
mûvelõ polihisztor az erdélyi közgazdaság-tudomány kialakításának elõfutára volt. Brassai
ez irányú munkássága valóban mind a mai napig feldolgozatlan maradt, bár Fitz József
(aki Brassairól két könyvet is írt) már 1911-ben jelzi, hogy milyen fontos lenne, ha akad-
na egy közgazdász, aki egyszer talán fel fogja fedezni, hogy Ricardo elsõ hatása a modern
magyar nemzetgazdaságtanra Brassai gazdasági folyóiratában, a Vasárnapi Újságban, vala-
mint Bankismeret címû átfogó munkájában jelentkezik elõször”. 

Somai József tulajdonképp egy majdnem százéves elvárásnak tesz eleget, amikor a Ro-
mániai Magyar Közgazdász Társaság kiadásában (Kolozsvár, 2006) megjelenteti 256 olda-
lon, többéves szorgos munkájának eredményeként, a Gazdaság és gazdaságtudományok
Brassai Sámuel életmûvében címû, figyelemre méltó könyvét. 

A mû hét fejezetre tagolódik. Az elsõben a közgazdász Brassai Sámuel bemutatása,
gondolkodásának kialakulása, tevékenységének sokszínûsége, korának, a XIX. század elsõ
felének érzékletes megelevenítése kap helyet. 

A II. fejezet: Reformkor, kiállás Széchenyi mellett. Brassai Erdélyben az elsõk között is-
meri fel gróf Széchenyi István munkásságának fontosságát és nemzeti jelentõségét. Teljes
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*Elhangzott a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár 2006. nov. 10-én tartott könyvbemutatóján.
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szellemi képességével kiáll e haladó eszmék mellett, és cikkek sorozatával bizonyítja a Szé-
chenyi-gondolkodás igazát, helyességét. A teljesség igénye nélkül idéznék : „A hazafiak pár-
tokra szakadnak, ahelyett, hogy a haza érdekében egyesüljenek… most két hatalmas párt
alakult, ellenzéki és konzervatív. Mindenik külön pajtásokat vadász, mindkét ellenség úgy
erõsíti saját pártját, hogy a másikat legyõzhesse. S már annyira tõhegyre állították szemé-
lyes pártjukat, hogy az ellenzékiek semmit ne fogadjanak el, amit az ellenfelek javasol-
nak.” (Ennyibõl is láthatjuk, nincs új a nap alatt.) De Brassai kormetszetet is ad, amikor
a Széchenyi-elveket megvédi.

Ezután három olyan fejezet következik, melyet a legszívesebben szóról szóra elmonda-
nék, azért, hogy a nagyérdemû olvasó meggyõzõdjék arról a hihetetlenül szorgos és hasz-
nos munkáról, amit Brassai hosszú élete során tett azért, hogy tanuljon és a tudását
érthetõ módon továbbadja. 

III. fejezet. A Vasárnapi Újság és hatása kora szellemi életére. Kortörténelmi dokumen-
tum mindenki számára. A sajtó mozgósító, információt adó szerepének érzékletes bemu-
tatása. Brassai itt fogalmazza meg azt, hogy: „a népnek mûvelõdnie kell, mert a mûvelt-
ség a gazdasági haladás alapja.” Lapját ennek a gondolatnak szentelte. Nyugodtan állíthat-
juk: Brassai az erdélyi, de valójában az összmagyar hírlapirodalom úttörõje volt. Mint
ahogy a következõ fejezetben foglalt munkássága is ezt erõsíti meg. 

A IV. fejezetben az 1842-ben kiadott Bankismeret címû könyvét ismerteti, melyben 20
paragrafusban többek között leírja a tárbankot, forgatóbankot, perselybankot, diszkont-
bankot, cédulabankot, illetve a kölcsönzõ bankot. Részben tárgyalja az ország adósságait,
a kereskedõi kölcsönzést, a részvények kérdését, zálogházak mûködését, pénzszaporítás
kérdését, hitelek és bankjegyek szerepét, a bank viszonyát az államhoz. Az egyszerû bank-
típusoktól halad a komplikáltabb banki mûveletek felé. Az olvasó könnyen elsajátíthatja
mindazoknak a tudását, ami ma is alapjaiban mozgatja a bankrendszert. A bankok (ami
egyébként német szó, padot jelent, amit más nyelvek is átvettek) történelmi fejlõdésével is
megismerkedhetünk. A nemzetközi banktörténet korában egyedülálló, elemzi a velencei,
a génuai bankokat, majd az amszterdami és hamburgi bankot. Tanulságként folytatja az
angliai és skót bankok példamutató történetével, majd az izlandi, francia, svéd, orosz és
bajor bankok történetét írja le, végül befejezi az osztrák bankügy elemzésével. Mindezt ta-
nulságként ajánlja a hazai, de fõleg az erdélyi bankrendszer kialakítására és tanulságára.

V. fejezet. A fiatal kereskedõ arany ABC-je. Brassai 144 oldalas könyve öt szakaszra ta-
golódik: elindul a kereskedelemtudomány alapismereteibõl, s végsõ elemzésben eljut a
kereskedelempolitikáig. Az alcímek: 1. A pénzrõl és helyetteseirõl való tan. 2. Az áruisme-
ret. 3. A kereskedelem különbözõ nemeirõl és módjairól. 4. A kereskedés ûzésére megkí-

56 CSOMAFÁY FERENC

ujforum_58.qxp  11/21/2006  4:13 PM  Page 56    (Black plate)



vánt segédfoglalkozásokról, úm. levelezésrõl, könyvvitelrõl, fuvarozásról stb. 5. A kereske-
delmi politika s a kereskedelmi jog. 

VI. fejezet. A gazdasággal kapcsolatos, a korabeli lapokban és kötetekben megjelent
munkáinak lelkiismeretes bemutatását tartalmazza. 

VII. Zárszó. Ebben megismerhetjük a tíz nyelvet beszélõ és tíz tudományt mûvelõ, ha-
záját, népét szeretõ nagy tudóst, aki korának szellemi irányítója volt, Brassai Sámuel gaz-
dag pedagógiai munkásságát, amely magába foglalta az univerzális mûveltségû egyéniség
hatását az erdélyi gondolkodásra. 

A maga nemében tájainkon egyedülálló könyvet jelentetett meg Somai József, aki több-
éves munkásságának eredményét teszi le az erdélyi szellemi élet asztalára.  

A könyv borítóterve és grafikai szerkesztõje Könczey Elemér igényességének beszédes
bizonyítéka. Mûszaki szerkesztõ: Fazakas Botond. Olvasószerkesztõ: Szenkovics Enikõ.
Nyomdai munkálatok: Tipoholding Rt., Kolozsvár. Közösen biztosítják azt, hogy könyvtá-
runk nemcsak tartalmában, de kivitelezésben is nagyon igényes könyvvel gazdagodjon.
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Újdonságok a gazdasági és pénzügyi jogszabályozásban
XLII. rész
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PÁSZTOR CCSABA

A Hivatalos Közlöny l. részének 2006/849–2006/905. számaiban megjelent gazdasági,
pénzügyi újdonságok a következõ témaköröket ölelik fel:

1. adózás, adóbevallás; 
2. állóeszközök amortizációja, felértékelése;
3. munkabérszerzõdések, munkabérre befizetendõ összegek;
4. vám, áfa, luxusadó, pénzmosás, nyereségadó;
5. privatizáció, kedvezmények kis- és középvállalatok részére, mezõgazdasági pénzki-

egyenlítések, tõzsdepiaci normák;
6. pénzügyi auditálás, könyvvizsgálás; 
7. nyugdíjak, ösztöndíjak;
8. könyvviteli normák, hitelszövetkezetek mûködése;
9. ingatlanok és földterületek visszaigénylése, tûzoltósági kötelezettségek, fiskális

kasszagép használata;
10. külföldi utazás, helységnevek, fogyasztóvédelem, a kereskedelmi társaságok bejegy-

zése.  

3.1. A 2006/1719-es sz. pénzügyminiszteri rendelet (2006/877-es sz. H. K.) tartal-
mazza és jóváhagyja az ajándék- és bölcsõdei jegyek nyomtatására kinevezett kereskedel-
mi társaságok mûködésére vonatkozó elõírásokat.

3.2. A környezet- és vízgazdálkodási miniszter 2006/1.018-as sz. rendelete
(2006/878-as sz. H. K.) jóváhagyja az EMAS típusú nyilvántartásba való beiktatását. 

3.3. A 2006/1.425-ös sz. kormányhatározat (2006/882-es sz. H. K.) tartalmazza a
2006/319-es sz., munkabiztonsági és -egészségi törvény alkalmazására vonatkozó mód-
szertani normákat. 

3.4. A 2006/399-es sz törvény (2006/901-es sz. H. K.) jóváhagyja a 2005/158-as sz.
sürgõsségi kormányrendeletet, tartalmazván az egészségügyi alapból a betegszabadságok
és a betegségi napokra fizetett összegek (a fizetési alapra számított 0,75%) elõírását.
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4.1. A 2006/1706-os sz. pénzügyminiszteri rendelet (2006/894-es sz. H. K.) jóvá-
hagyja a többi EU-s tagországokban jegyzett  kereskedelmi társaságok számára az ÁFA-kód
igénylésére és ellenõrzésére való módszertani normáit.               

5.1. A 2006/358-as  sz. törvény (2006/793-as sz. H. K.) jóváhagyja a 2006/40-es sz.
sürgõsségi kormányrendeletet, amely megváltoztatja és kibõvíti a 2004/300-as sz. törvényt
a természetes személyek és a családi vállalkozások független gazdasági vállalkozásokként
való mûködését illetõen.

6.1. A 2006/1757-es sz. pénzügyminisztériumi rendelet (2006/905-ös sz. H. K.) jóvá-
hagyja az adóügyi tanácsosi állás elnyerésére vonatkozó vizsgarendszert.

6.2. A 2006/1826-os sz. pénzügyminiszteri rendelet (2006/905-ös sz. H. K.) a fenti ál-
lásokra vizsgaidõszakot ír elõ 2007 februárjára és júniusára.

7.1. A magánnyugdíjrendszer felügyelõbizottságának 2006/21., 22., 23., 24., 25., 26.
sz. határozatai jóváhagyják a 2006/9., 10., 11., 12., 13., 14. sz. szabályzatokat (2006/880-
as sz. H. K.).

8.1. A 2006/396-os sz. törvény (2006/892-es sz. H. K.) 200 eurós pénzügyi segélyt ír
elõ (lejbe átszámolva) a családalapítók számára, mindkét részrõl elsõ házasságkötés alkal-
mával.

10.1. A 2006/1422-es sz. kormányhatározat (2006/867-es sz. H. K.) megváltoztatja és
kibõvíti a 2004/913-as sz. kormányhatározatot, jóváhagyván a kereskedelmi kamarák ál-
tal felszámított új szolgáltatási tarifákat.

10.2. A 2006/830-as sz., az Országos Fiskális Igazgatóság rendelete (2006/872-es sz. H. K.)
tartalmazza a 2000/26-os sz. kormányrendelet alkalmazására vonatkozó módszertani
normákat az egyesületek és alapítványok mûködését illetõen.

10.3. A 2006/1391-es sz. kormányhatározat (2006/876-os sz. H. K.) jóváhagyja a
2002/195-ös sz. sürgõsségi kormányrendeletet, tartalmazván az új közúti forgalmi rend-
szabályzatot.
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Provocãri ººi rrãspunsuri îîn ddomeniul mmanagementului
pentru îîntreprinderile þþãrilor îîn ccurs dde aaderare

GERGELY RRÓBERT –– SSZENTES BBALÁZS

Schimbãrile intensive din jurul nostru ºi competiþia tot mai acerbã au impus o situ-
aþie în care managementul informaþiei ºi a cunoaºterii a devenit o problemã de ordin
strategic pentru fiecare întreprindere. 

Astãzi, simpla abilitate de a transfera informaþia la locul potrivit nu mai constituie
avantaj competitiv, astfel încât întreprinderile trebuie sã îºi îndrepte tot mai mult atenþia
cãtre cunoºtinþele pe care le deþin ºi asupra metodelor în care acestea pot fi folosite în mo-
dul cel mai eficient. Într-o economie bazatã pe cunoaºtere numai întreprinderile care dis-
pun de cunoºtinþe moderne ºi personalizate, întreprinderile care au capacitatea de a-ºi
valorifica ºi de a-ºi dezvolta acest atribut vor putea fi viabile. 

Astfel, putem spune cã managementul cunoaºterii a devenit de o importanþã criticã
din punct de vedere al capacitãþii de adaptare ºi de competitivitate al întreprinderilor.
Managementul eficient al cunoaºterii într-o întreprindere înseamnã: mai întâi, o analizã
temeinicã a cunoºtinþelor din cadrul întreprinderii ºi conºtientizarea cunoºtinþelor pe
care le deþine.  Pe de altã parte, cunoºtinþele astfel conºtientizate, precum ºi cunoºtinþele
care mai sunt necesare de dobândit trebuie stocate în memoria întreprinderii în aºa fel,
încât acestea sã poatã fi recitite oricând. 

Managementul informaþiei poate fi influenþat într-o mare mãsurã de aplicarea posi-
bilitãþilor oferite de tehnologia informaþiei. Aplicarea diferitelor tehnologii depinde, însã,
de persoanele (ºefi ºi subalterni deopotrivã) care le aplicã ºi ale cãror metode de lucru vor
fi astfel schimbate radical. Munca directorilor întreprinderilor se va modifica ºi ea, for-
marea viitorului va avea un rol mult mai important în munca lor.

Schimbãrile survenite în munca angajaþilor vor schimba ºi structura întreprinderilor.
Vor apãrea (pot apãrea) noi metode de cooperare, care vor avea ca efect constituirea de
organizaþii mai plate.

Probleme menþionate anterior ºi rãspunsurile la care se vor ajunge vor avea un efect
considerabil asupra succesului organizaþiilor (economice) din þãrile în curs de aderare.
Iar dacã acestea vor putea face faþã acestor provocãri, vor dispune de o „armã” puternicã
în lupta pentru supravieþuire.
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***

Particularitãþile eextinderii ccãtre eest aa UUniunii EEuropene

KOVÁCS IIMOLA

Scopul studiului constã în analiza noii metodologii a procesului de extindere cãtre est
a Uniunii Europene, încercând sã delimiteze cele mai importante principii ale extinderii.
În comparaþie cu extinderile anterioare, câteva dintre noile particularitãþi ale acestui pro-
ces sunt mai mult sau mai puþin evidente, acestea asigurând unicitatea procesului.
Analizând extinderea cãtre est a UE în comparaþie cu cele anterioare, putem descoperi
diferenþe substanþiale în logica sa ºi putem sã tragem anumite concluzii despre cauzele ºi
implicaþiile acestor principii noi, acestea fiind condiþionalitatea, asimetria, complexitatea
ºi diferenþierea. În studiu este argumentat faptul cã împreunã acestea formeazã o logicã
consistentã a controlului: pe de o parte ele oferã un model de reformã pentru þãrile can-
didate, pe de altã parte furnizeazã Uniunii Europene un set de mijloace pentru o mai
bunã supraveghere a procesului de extindere.

***
Problema rreversiunii ººi aa sstrategiilor ccontrariene

pe bbursa dde vvalori ddin BBucureºti

NAGY BBÁLINT ZZSOLT

Una dintre cele mai influente paradigme financiare din secolul trecut aflat în continu-
are în vizorul cercetãrii practice ºi academice este Ipoteza Pieþelor Eficiente (IPE) formu-
latã pentru prima datã de Eugene Fama (1965) ºi modelatã prin procesele de mers aleator
(random walk) ºi intr-o formã mai slabã, de procesul  de martingale. Totuºi în deceniile
trecute s-au descoperit multe aºa numite anomalii bursiere printre care se numãrã ºi
efectul de reversiune ºi de moment.

Prezentul articol examineazã ipoteza de reversiune a randamentelor pe Bursa De
Valori Bucuresti (BVB). În ceea ce priveºte structura articolului, ea începe cu prezentarea
succintã a câtorva rezultate teoretice ºi empirice din domeniu, continuând cu descrierea
datelor ºi metodologiei folosite. Concluzia principalã a studiului este cã nu efectul de
reversiune ci mai mult efectul de moment este cea care se manifestã pe intervalul de timp
analizat, dar pe termen mai lung cel mai probabil asistãm la un proces de tip „mean
reverting”. 
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***
Schimbãrile ssurvenite lla nnivelul iinstrumentelor dde ppoliticã ccomercialã

– ssau cce eefecte aa aavut aaderarea UUngariei lla UUniunea EEuropeanã
asupra ppoliticii ccomerciale

POÓR JJUDIT –– FFEHÉR HHELGA –– BBÖCSKEI EELVIRA

În contactele de ordin comercial cu statele lumii Uniunea Europeanã aplicã patru
tipuri de sisteme de contact comercial. Pânã la terminarea pregãtirilor pentru aderarea la
Uniunea Europeanã, ºi respectiv la uniunea vamalã, Ungaria a aparþinut la trei dintre
aceste tipuri. În anii ’80 mãrfurile ungureºti încã mai sufereau limitãri discriminative.
Dupã semnarea acordului bilateral economic ºi comercial dintre Ungaria ºi CEE, s-a decis
desfiinþarea acestor limitãri ºi s-a asigurat Ungariei cel mai bun tratament comercial pre-
ferenþial care era aplicat de cãtre UE economiilor dezvoltate ºi celor mai importanþi parteneri
comerciali. Iar dupã încheierea Acordului European, s-a trecut la tipul de comerþ liber
parþial (industrial) prin care UE se relaþiona comercial la þãrile candidate, respectiv þãrile
membre.

În multe domenii aderarea nu a adus nici o noutate, deoarece armonizarea în privinþa
tarifelor vamale ºi a aplicãrii regulilor privind originea mãrfurilor, de exemplu, s-au efec-
tuat chiar în timpul pregãtirilor pentru aderare, la fel ºi comerþul liber în tranzacþiile de
comerþ extern cu þãrile membre privind produsele industriale ºi sistemul de aprobare al
exportului ºi importului. Numai dupã aderare, însã, s-a realizat uniunea vamalã, care
asigurã comerþ liber între þãrile membre ale Uniunii, ºi care face ca acordurile comerciale
sã devinã în sfârºit valabile pentru toate statele membre ºi în urma cãruia traficul de pro-
duse nu mai poate fi reglementat în mod autonom, ci numai conform prevederilor
acquis-ului comunitar. Dupã înfãptuirea uniunii vamale, sarcina direcþiunii ungare de
comerþ extern a fost sã se oblige la executarea acquis-ului comunitar.

În prezenta lucrare se va face o trecere în revistã a scopurilor ºi tendinþelor politicii
comerciale, ale avantajelor ºi dezavantajelor legate de aceasta ºi se va face prezentarea
celor mai importante instrumente de politicã comercialã. Se va executa de asemenea o
revizie din punct de vedere istoric al evenimentelor care au contribuit la aderarea Ungariei
la UE ºi care totodatã au avut influenþat ºi schimbãrile din comerþul extern al Ungariei. La
urmã, vor fi prezentate efectele aderãrii asupra politicii comerciale ºi a administrãrii co-
merþului extern în statele membre. 
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***
Politicã ccomercialã sstrategicã, llimitãri llatente îîn ccadrul WWTO

NÉMETH AADÉL

Trecând peste teoriile tradiþionale privind comerþul liber ºi peste protecþionismul din co-
merþul exterior, GATTT/WTO ºi-a formulat ca scop realizarea unei pieþe unde existã comerþ
liber, precum ºi desfiinþarea vãmilor ºi a altor limitãri comerciale. Totuºi, în timp ce
reformele vamale au fãcut ca numãrul ºi importanþa vãmilor ºi a instrumentelor vamale
sã scadã, alþi factori nevãzuþi, latenþi au apãrut în comerþul liber. Unele dintre ele sunt
tolerate, sau chiar îngãduite1, însã majoritatea au un puternic efect negativ asupra compe-
titivitãþii þãrilor sau ramuri industriale afectate de ele. Prezenta lucrare are ca scop
expunerea acestor factori nevãzuþi, ºi anume noile instrumentele protecþioniste care sunt
latente, imperceptibile, au o naturã strategicã, non-vamalã, paratarifarã ºi paravalutarã de
tip „Red Tape Barriers”, ºi care sunt aplicate în cadrul WTO,  limitând accesul liber pe
piaþã. În cele ce urmeazã, dupã o scurtã prezentare teoreticã, voi încerca sã fac cunoscute
cele mai stridente astfel de cazuri din trecutul recent  ºi sã formulez niºte învãþãturi legate
de aceste cazuri ºi unele eventuale concluzii.
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1 Török (2004): din cauza mãsurilor de protecþie în beneficiul consumatorilor, a siguranþei publice, a noilor
ramuri industriale ºi a naturii 
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Management CChallenges aand AAnswers
for CCompanies ffrom AAcceding CCountries

RÓBERT GGERGELY  ––  BBALÁZS SSZENTES 

In the age of information society transferring the required information to the right
place does not mean competitive advantage any more; therefore companies have to pay
special attention to the role of knowledge and to the role of their processes. In the know-
ledge based economy only those organizations can live that have up-to-date, special
knowledge and that are able to exploit and develop it. Beside the knowledge acquisition
the keeping of knowledge becomes extremely important, and the organization can insure
that by retaining the employees. The organizational memory supports to hold those
employees’ knowledge back that leaves the company. Thus this knowledge can be used
later whenever the company needs it. Therefore from the organizational competitiveness
point of view developing of the organizational memory becomes important.

With help of the numerous e-business solutions, companies can make their processes
more effective, but it alters their needs as well. The tasks of their managers alter: their
daily routine focuses more on the future, and the vision of their company, rather then
daily routine job. The structure of companies gets flatter, but their need for coordination
increases as well.

***

The NNew FFeatures oof tthe EEU’s EEastern EEnlargement

IMOLA  KKOVÁCS 

The aim of this article is to analyze the new methodology of the European Union’s eas-
tern enlargement process, trying to assess the main principles that guided this enlarge-
ment. The uniqueness of this process is provided by certain new, more or less evident fea-
tures that result from comparing it to previous experiences. By analyzing the EU’s eastern
enlargement we can discover substantial logical differences as compared to previous
enlargements which lead us to certain conclusions about the rationales and implications
of these new principles. The four new principles of the eastern enlargement are: condi-
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tionality, asymmetry, complexity and differentiation. It is a subject of discussion whether
these form a consistent logic of control: on the one hand, they are providing a template of
reform for the candidate countries and, on the other hand, they are providing a set of
assets for the EU to control the entire process of enlargement.

***
The IIssue oof RReturn RReversals aand MMomentum

on tthe BBucharest  SStock EExchange

BÁLINT ZZSOLT NNAGY 

One of the most influential financial paradigms of the last century is the Efficient
Market Hypotheses (EMH) formulated by Eugene Fama (1965) and described by the ran-
dom walk and martingale models. However, during the last decades many so-called mar-
ket anomalies have been uncovered one of which is the so-called reversal and momen-
tum effect.

The present article tests the reversion and momentum hypothesis on the Bucharest
Stock Exchange. After reviewing some of the theoretical and empirical results from the
field we describe the methodology and data used. Our main conclusion is that on this
market rather the momentum effect can be documented and exploited through momen-
tum strategies, and in the long run it is possible that the prices follow a mean reverting
process.

***
Changes iin tthe ffield oof ccommercial ppolicy:

Impacts oof HHungary’s EEU aaccession oon ccommercial ppolicy

JUDIT PPOÓR –– HHELGA FFEHÉR –– EELVIRA BBÖCSKEI

Apart from giving an overview of the goals, tendencies, benefits and drawbacks of com-
mercial policy, our paper also aims to give a historical account of the events promoting
Hungary’s EU accession which also influenced Hungarian foreign trade, and their effects
on Hungary’s international trade. The liberalization of foreign trade was helped, besides
our preparation for the accession, by the GATT/WTO guidelines, and the free trade agree-
ments concluded during that period. One of the results of our EU accession was the cus-
toms union, which resulted in a near 20 percent average growth in the volume of foreign
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trade on the previous year, both in imports and in exports. The growth was most dynamic
in terms of the new EU entrants and the third world countries.

***
Strategic ttrade ppolicy, nnontariff bbarriers iin tthe WWTO

ADÉL NNÉMETH 

Beyond the traditional free trade and the protectionist trade policies, the GATT/ WTO
has the aim to phase out the tariffs and the trade restrictions. However as they ever began
to fall their function, so have gradually the invisible, hidden factors appeared in the way
of free trade. Some of them are allowed or admitted, but the most have hard effect on the
countries’ or the industries’ competitiveness. In my work I would like to present the lat-
ter cases in the WTO, which - limiting the market entry – are strategic, paratariff, red tape
barriers. Henceforward, after a short theoritical summary I will introduce the most
important events, then I try to draw the inference.
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