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A Román Kereskedelmi Bank értékének meghatározása
SHV-koncepció alapján
NÉMETI MARGIT1

I. Elméleti áttekintés
I. 1. A pénzügyi szektor vállalatainak értékelési problematikája
A pénzügyi szektorbeli vállalatok tevékenységének speciális jellegébõl, a pénzügyi szolgáltatások bonyolultságából adódóan nem mindenik módszer használata elõnyös az ilyen
intézmények értékének meghatározására, ezért sajátos eljárásokat igényelnek.2
A nem pénzügyi szektorban tevékenykedõ vállalatok forrásai kötelezettségekre és saját
tõkére oszlanak. Ebben a szektorban a vállalat rövid és hosszú távú kötelezettségét nem
mint forrást kell értelmezni, hanem úgy kell rá tekinteni, mint más vállalatok esetén a
nyersanyagra. (PricewaterhouseCoopers, 1997)
Következésképpen a két fõ tradicionális elemzési modell közül a tulajdonosi érték koncepciója alkalmazható a pénzügyi szolgáltatási vállalatok értékelésére, és ez is csak átalakításokkal, ugyanis a hitelek várható alakulása nem vehetõ figyelembe.3
Egy másik probléma abból adódik, hogy a pénzügyi piac egy szigorú szabályozásnak
alávetett piac, melynek szintje országról országra változik.4 Mindezen tényezõk befolyásolják értékelési módszereinket, ugyanis egyrészt az elõírások miatt korlátozódik egy bank
újrabefektetési, befektetési lehetõsége, ami nemcsak kihat a bank növekedési potenciáljára, de befolyást gyakorol a tulajdonosok várható hozamainak nagyságára is.5 Másrészt pedig kockázatossági számításainkkor kerülnek elõtérbe a szabályozások.6 Ha az elõírások
változnak a vizsgált idõszak alatt, akkor ez befolyásolhatja értékelési módszertanunkat
vagy eredményünket.7
Mindezek mellett nehézségekbe ütközünk az újrabefektetési hányad megállapításánál,
1 A Babes–Bolyai Tudományegyetem Közgazdasági és Gazdálkodástudományi karának mesterkurzus-hallgatója.
2 Diana Harringtom: Vállalatok pénzügyi elemzése. Kossuth, Budapest, 1995.
3 Aswath Damodaran: Valuing Financial Service Firm. Stern School of Business, 2006.
4 Geiserich E. Tichy: Vállalkozások értékelése. Gloria, Budapest, 1990.
5 Benninga–Sarrig: Valuing Finantial Institutions. New York Institute of Finance, 2005.
6 Copeland–Coller–Murrin: Vállalatértékelés. Panem, Budapest, 1999, 495.
7 Pl. A 2003–2004-ben történt elõírásbeli változtatások miatt a bankok kimutatásainak elemei más csopor-

tosítás szerinte kerültek bemutatásra, ami maga után vonta modellünk egyes elemeinek újragondolását.
Másrészt folyamatban van a IAS elõírásainak fokozatos bevezetése, ami kihat a kimutatások készítésének
módjára, a kockázati elõírásokra.

ujforum_59.qxp

4

12/14/2006

12:45 PM

Page 4

NÉMETI MARGIT

ami két jelentõs gyakorlati vállalatértékelési problémát vet fel. Egyrészt a hagyományos vállalatértékelési módszerekkel nem tudjuk felbecsülni a várható cash flow-t, ha nem ismerjük az újrabefektetési hányadot.
Tehát a bankok, biztosítótársaságok, valamint más pénzügyi szolgáltatást nyújtó vállalatok értékelése tradicionális értékelési eljárásokkal kihívásnak számít, ugyanis egyes vállalatértékelési modellek alkalmazása ezen a területen akadályokba ütközik a fent említett
okok miatt. Ezért szükséges a tulajdonosiérték-modell átalakítása ezen speciális vállalatok
értékelésének igényei alapján.
I. 2. Az SHV tényezõs értékelési modell kialakítása bankok esetén
Elemzésem során az Alfred Rappaport által kidolgozott, értéktényezõkre alapuló modelljét kombináltam a klasszikus tulajdonosiérték-modellel,8 és ezt az IBCA által publikált tíz
értéktényezõs banki elemzési modellel kapcsoltam össze, amelyet átalakítottam a román
BCR bank jellemzõi szerint, és összekapcsoltam a klasszikus tulajdonosiérték-modellel.
Az így kapott modell a jövõbeli cash flow-k alakulását a pénzbeáramlások és pénzkiáramlások különbségeként értelmezi, amelyek fejlõdését különbözõ értéktényezõk elemzésével vizsgálja. Számos makroszintû értéktényezõt alkalmaz, az értéket a várható szabad
cash flow-k alapján becsli az értékgeneráló tényezõk segítségével. A modell annak kimutatására is képes, hogy mennyire érzékenyen alakul a bank értéke az alapul szolgáló értéktényezõk módosulása függvényében. Mindamellett, hogy a bank tevékenységének múltbeli alakulása alapján a modell, mint minden SHV-modell, elõretekintõ, a cash flow-elõrejelzéseket veti össze az adott idõpontbeli piaci tõkeértékkel. Az elemzések során az elõrejelzések megállapításakor a bank múltbeli teljesítménye, elõrejelzései és várható adatai
mellett nyilvános információkat, bankpiaci trendeket, benchmarking információkat is felhasznál, ezáltal komplex és valósághû képet alkot a bankról és teljesítményének várható
alakulásáról. A modell alkalmazása viszonylag korlátozott körû információ esetén is
elkezdhetõ, azonban a modell megköveteli, hogy számos belsõ és külsõ piaci információ
álljon rendelkezésünkre egy pontos elemzés elkészítése érdekében.9
Gyakorlatban a bank eredményei várható alakulásának elemzése folyamán két idõszakot különböztettem meg, az értékelési idõszak (2006–2008) végéig esedékes szabad cash
flow-kat diszkontáltam a tõkeköltséggel, majd ehhez hozzáadtam az idõszak végi várható
értéket a jelenre diszkontálva, amit maradványértéknek nevezünk.10
8 Az SHV értéktényezõs modell elõször a következõ könyvben került bemutatásra: Alfred Rappaport: Creating
Shareholder Value, 1986.
9 PricewaterCoopers 1999.
10 Brealey–Myers: Modern vállalati pénzügyek. Panem, Budapest, 2005.
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Erre azért van szükség, mert a versenyelõnyök idõszakában a bank a várakozások szerint a tõkefelhasználást meghaladó mûködési nyereséget éri el, aminek becslése problematikus. Számszerûsítésének egyik módja lehet annak a vizsgálata, hogy a bank
versenyelõnyei mennyire tartósak (PricewaterCoopers 1997). A szakvélemény szerint 3–5
éves periódust lehet figyelembe venni, ugyanis a banki-pénzügyi termékeket nagyon könynyen lemásolhatják a versenytársak. Egy másik megkötés a klasszikus vállalatértékelési
módszertanból ered, ami szerint a múltbeli adatok vizsgálata alapján a jövõbeli elõrejelzést biztonságosan a vizsgált idõszak felére lehet megtenni. Ezen idõszakon belül lehet
várható cash flow-értékeket elõrejelezni.11
A maradványérték jelentõs részét adja a vállalatértéknek, mértéke közvetlenül függ az
elõrejelzési idõszakot illetõ feltételezésektõl. Ugyanakkor nincs általános formula a maradványérték kiszámítására, értéke attól a becsléstõl függ, amely a vállalatértékelési idõszak
végi versenypozícióját méri fel.12 Elemzésemben Gordon-növekedési modellt alkalmaztam, amely örökjáradék-formulára épül.
Versenyelõnyök idõszaka
Növekedés
Mûködõ eszközök növekedése

Nettó kamatmarzs
Nem kamat jellegû jövedelmek növekedése
Hozam

Költség/jövedelem arány
Hitelveszteség ráta
Fizetett adó aránya

Kockázat

Szabályozási követelmények
Részvénytõke költsége

1. ábra: Az SHV-tényezõk a bankoknál
Forrás: Black–Wright–Bachman–Davies: Shareholder Value, értékközpontú vállalatirányítás. Közgazdasági és Jogi könyvkiadó, Budapest 1999, 176.
11 PricewaterCoopers 1999.
12 Jánoskúti: Postabank Privatization, London Business School, 2004.
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II. A Román Kereskedelmi Bank (BCR), a román bankpiac vezetõ bankja
(2000–2005)
A Román Kereskedelmi Bankot (BCR) 1991-ben alapították. Ez az év kulcsfontosságú
a román bankrendszer fejlõdésében, ugyanis ekkor alakították ki a kettõs bankrendszert,
ami 4 elõzõleg specializált bankból (Bancorex, Banca Românã de Dezvoltare, Banca
Agricolã és CEC), valamint az újonnan alapított Román Kereskedelmi Bankból (BCR) állt.
A BCR kapta meg a Román Nemzeti Bank kereskedelmi bank eszközeit.
A 2005. év végi 9,7 milliárd euró mérlegösszegével egy 26,3%-os piaci részesedést tudhat magáénak a román bankpiacon. Jelenleg 350 fiókot vezet és 12 000 fõt foglalkoztat,
ezzel mintegy 4 millió klienst szolgál ki.13
Délkelet-európai viszonylatban is nagynak számít a BCR, a második helyet foglalja el,
ha a teljes eszközállomány szerint rangsorolunk, 7,2%-os regionális piaci részesedéssel
rendelkezik14 (2004).

mérlegfõösszeg alapján (%)
3,3

2,7

2,5

2,2

Bulbank (BG)

3,6

Raiffeisen Bank (RO)

3,8

Hypo Alpe-Adria Bank
(HR)

Erste&Steiermarkische
Bank (HR)

Privredna banka
Zagreb (HR)

BCR (RO)

Zagrebacka banka
(HR)

4

HVB Splitska banka
(HR)

6,5

BRD (RO)

7

Raiffeisenbank
Austria (HR)

9,0

2. ábra: A délkelet-európai régió top 10 bankjának piaci részesedése
a régió bankpiacából, 2004
Forrás: Bank Austria Creditanstalt Economics Department, 2006

13 BCR, 2006.
14 The Banker:

The 100 bigest banks in the world. ISI, 2005. Bank Austria Creditanstalt Economics
Department: Banking in South-Eastern Europe. Explicit Extra Report, 2005.
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Ami a BCR mérlegfõösszegének alakulását illeti, láthatjuk, hogy a 2000–2005 közötti
idõszak alatt a bank egy átlagos 16%-os éves növekedést realizált (lásd 3. ábra). Ha GDParányosan nézzük, akkor a kezdeti csökkenõ tendenciát felváltva a bank dinamikusan növekedni kezdett a 2003–2005 közötti idõszak alatt, míg a 2005. évben a közel 56%-os növekedésével javította piaci részesedését.
9711

5005

5346

5009

5166

2000

2001

2002

2003

6234

2004

2005

3. ábra: A BCR mérlegfõösszegének alakulása, 2000–2005
Forrás: BCR, 2006

2005. június 16-án egy 61,8825%-os csomag eladása került meghirdetésre, és 11 potenciális befektetõ jelentkezett. A pályázatban 90%-ban veszik figyelembe a pénzügyi ajánlatot, 10%-ban a technikait, úgymint az AVAS által elõterjesztett dokumentumok elfogadása, beleértve a garanciát, hogy a vevõ átveszi a BERD és IFC részvényeit is.15
2005. december 21-én megkötõdött az adásvételi szerzõdés az osztrák Erste Bank és
az AVAS képviselõi között, aminek alapján az Erste Bank megvette a bank 61,8%-át a világsajtó által rekord nagyságú összegnek titulált 3,75 milliárd euróért.16
Ez azt jelenti, hogy az osztrák bank 7,65 eurót fizetett részvényenként. A privatizációs
folyamat a 2006. év második negyedében fog befejezõdni, az EBRD azt nyilatkozta, hogy
az õ részesedését 3–4 hónap múlva fogja az Erste rendelkezésére bocsátani. (Intellinews)
III. A Román Kereskedelmi Bank értékének kiszámítása
A modell alkalmazása során bizonyos feltételezésekkel éltem, amelyek az általam vizsgált 2000–2005-ös idõszak gazdasági és szektorbeli trendjeinek, a BCR és az Erste bank
eddigi és várható tevékenységének eredményeképp valószínûleg jelentkezni fognak.
15 Romanian Business Journal: Banc privatization comes to an end. In: RBJ, 2005.
16 AVAS: Contract de vânzare-cumpãrare de acþiuni în Banca Comercialã Românã S. A., 2005.
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Elõször is feltételezem, hogy a román gazdaság továbbra is egy fejlõdésben levõ gazdaság jellemvonásait hordozza magán. A várható kedvezõ gazdasági, politikai stabilitás, makrogazdasági helyzet termékeny talajnak bizonyul a további fejlõdéshez. Az alkalmazott
restriktív monetáris politika (irányadó jegybanki kamatláb és más magánszektori hitelállomány idõszaki növekedését csökkentõ döntések), a kedvezõ árfolyamalakulás, valamint
az alacsonyabb mértékû bérnövekedés17 kedvezõen érinti a 2006. második félévi és 2007.
évi dezinflációs célkitûzéseket.
Ebben a kedvezõ makrogazdasági környezetben nagy fejlõdési potenciállal rendelkezik
a bankszektor, hiszen alacsony a pénzügyi közvetítõ szerepe. Ezt mutatja az a tény, hogy a
15. életévét betöltött lakosság csak közel 40%-a áll bármiféle kapcsolatban bankkal, 28%nak van bankszámlája és 17%-nak hitelkártyája. (Bank Austria Creditanstalt). Ezekkel a
mutatókkal Románia nagyjából a délkelet-európai országok átlagát súrolja. A Bank Austria
Creditanstalt elemzõinek véleménye szerint a régióból Romániában várható legnagyobb
betét-, valamint hitelállomány-növekedés a 2004–2008-as idõszak alatt.
A Román Kereskedelmi Bank hitel- és betétállományának várható alakulását nagyban
befolyásolja, hogy univerzális bankstratégiát alkalmaz.
Ami a bankunk mûködési bevételét illeti, ebben várhatóan egyre kisebb részt kap a kamatjövedelem, a nem kamat jellegû jövedelmek (komissziók, szolgálati bevételek, díjak,
stb.) javára. Emellett, míg jelenleg bankunk eszközállományának nagyobb részét teszik ki
a vállalatoknak nyújtott hitelek (közel 55%), ez az arány csökkenni fog. Az Erste Bank kijelentette, hogy erõsíteni fogja a kártyaoperációs szolgáltatásokat, magán-nyudíjpénztári,
takarékpénztári szolgáltatásokat fog bevezetni, tehát egyértelmûen a retail bankingre fog
nagyobb hangsúlyt fektetni, ezért a 2008. évre a hitelállomány megoszlása felcserélõdik
(lásd 4. ábra).
50%

6153,3

3617,5

4720,8

3193,8

5629,3

9922,0

2006e

2007e

2008e

Lakossági hitelállomány

50%

mértékegység:
millió EUR

Vállalati hitelállomány

4. ábra: A BCR lakossági és vállalati hitelállományának részesedése
a teljes hitelállományból, 2006–2008
Forrás: Saját elemzés
17 A

nettó bérnövekedés várhatóan alacsonyabb lesz az elkövetkezõ évben, hiszen a magán alkalmazóknak
az erõs árfolyammal, csökkenõ növekedési tendenciával kell szembenézniük, míg az állami szektorbeli béreket a szigorú fiskális politika korlátozza.
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A költség oldalon a kelet-európai bankokhoz hasonlóan a vizsgált bankunk is gyorsan
konvertál a nyugat-európai gyakorlathoz.
A 2000–2005-ös idõszakban átlagosan a teljes mûködési bevétel 53,4%-a volt szükséges a pénzkiadások fedezésére, amely nagyságát nagymértékben a megvalósított beruházások mértéke befolyásolta18 (lásd 5. ábra).
mértékegység: %
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2000

2001

52,9
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62,5
53,7

2004

2005

58,9

55,3
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51,7

2008e

5. ábra: A BCR költség/jövedelem arányának alakulása és elõrejelzések, 2000–2008
Forrás: BCR, 2000–2006, saját elemzés

Az Erste Bank vezetõsége céljául tûzte ki ezen arány leszorítását a 2004. éves 54%-ról
a 2009. évi 48%-ra, ezáltal elérve a 10%-os ROI (Return on Investment) szintet.19
Ezt a banki tevékenység hatékonyságának növelésével szeretné elérni, ami gyakorlatilag két fontos lépést jelent, egyrészt a bank jelenlegi fiókhálózatának (350 fiók) 50%-os
csökkentésével, másrészt a jelenlegi 12 000 alkalmazott számának csökkentésével
(Intellinews, 2006).
A fentiekbõl kapott eredménybõl kapjuk a bank nettó profitját, amennyiben ezt korrigáljuk a monetáris helyzetbõl esetlegesen fakadó veszteséggel, levonjuk a fizetett adó nagyságát, majd figyelembe vesszük a kisebbségi érdekek nyereségét vagy veszteségét.
A számításainkat egyszerûsíti az a tény, hogy a 2004. év utáni periódusban figyelmen
kívül hagyhatjuk a monetáris helyzetbol fakadó veszteséget, ugyanis a KPMG, mint a bank
könyvvizsgálója, megállapította, hogy a román gazdaság átvette a fejlõdésben levõ gazdaság
jellemvonásait. Így, miután a lej megszûnt egy hiperinflációs jelleggel rendelkezõ gazdaság
pénzneme lenni, nem került használatba a IAS 29, az elkövetkezõ években a helyzet várhatóan hasonló marad.
18 Capital Intelligence: Banca Comercialã Românã, CI Report, 2004.
19 Erste: Annual report, 2005, 2006.
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mértékegység: milliárd ROL
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6. ábra: A BCR nettó profitjának alakulása és elõrejelzések, 2000–2008
Forrás: BCR, 2000–2006, saját elemzés

III 1. A tulajdonosok rendelkezésére álló szabad cash flow
Törvényi szabályozás miatt a bankok a nettó profitjuk csak egy részét tudják felhasználni tulajdonosaik hozamigényének kielégítésére, azt a részt, ami a különbözõ tartalékok számára visszatartott profiton túl fennmarad. Elemzésemben a három tartalékállomány alakulását vizsgáltam a BCR esetén, azért, hogy elõre tudjam jelezni ezek várható alakulását.
Eszerint várhatóan a kötelezõ tartalékállomány kielégítésére nem lesz szükség további
visszatartott tõkére, ugyanis ez 2004-ben elérte a szükséges szintet. Az átváltási tartalék a
valutaárfolyam viszonylagos stabilitása miatt szintén csak kismértékben fogja zavarni számításainkat, így ezt is mellõztem.
Azonban a hitelkockázati tartalék elõírt nagysága, a Nemzeti Bank szigorításai miatt is,
nagymértékben fogja befolyásolni a tartalékállományunk változását. Elõírások szerint ezen
tartalék nagysága el kell érje a hitelállomány 2%-át.
A kötelezõ tartalékok visszatartása után a modell szerint vissza kell adni az amortizáció értékét, így kapjuk meg a tulajdonosok rendelkezésére álló FCF várható értékeit. A
2006–2008-as idõszakra feltételeztem a 2005. évi amortizációs szintet, ugyanis figyelembe veszem a BCR által használt lineáris amortizációs leírást (lásd 1. táblázat).
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1. táblázat: A szabad cash flow várható alakulása, 2006–2008

Forrás: Saját elemzés

III. 2. A diszkontált cash flow kiszámítása
Miután meghatároztam a várható cash flow-kat a 2006–2008-as idõszakra, diszkontálom ezeket (lásd 2. táblázat).
2. táblázat: A DCF értéke, 2006–2008

Forrás: Saját elemzés

Ezután alkalmazom a Gordon Növekedési Modellt a 2008 utáni idõszakra, amelynek a
kiindulópontját a 2008. évi szabad cash flow képezi, és így kapom meg a maradványértéket.
Kétoldalú érzékenységi vizsgálatot alkalmazok a maradványértékre, hogy megnézzem,
a tõkeköltség, valamint a növekedési ráta változása miként befolyásolja a bank értékét.
Meglátásom szerint egy 3–5%-os növekedés, valamint 10–10,5%-os tõkeköltség lesz várható a vizsgált periódusra. (lásd 3. táblázat)
3. táblázat: A diszkontált maradványérték – érzékenységi vizsgálat

Forrás: Saját elemzés
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Eszerint a BCR teljes értéke 4,07–5,8 milliárd euró intervallumra tehetõ, míg részvényenkénti értéke 5,11–7,33 euró közötti érték, ami számításaim alapján egy 4–6 P/BV
szintnek felel meg (lásd 4., 5. táblázat).
4. táblázat: A BCR részvényeinek értéke euróban – érzékenységi vizsgálat

Forrás: Saját elemzés

5. táblázat: A BCR P/BV értéke – érzékenységi vizsgálat

Forrás: Saját elemzés

Összefoglalás
A fentiek alapján levonhatjuk a következtetést, hogy amennyiben a jelenlegi helyzet alapján elõrejelezhetõ bankpiaci fejlõdési trend megvalósul, a román bankok, ahogy a közép-kelet-európai társaik is, megérik a 4–6 P/BV értéket, igaz, az egyes elemzõk kételkednek ebben
és felülárazottnak vagy legalábbis magasan árazottnak tekintik a román bankokat.
Az általam felépített modell segítségével meghatározott Román Kereskedelmi Bank értéke is eléri ezt a szintet, amihez képest az Erste Bank egy 0,32–2,54 eurós részvényenkénti felárat fizetett részben a várható szinergiahatások, részben a terjeszkedési céljai
megvalósítására való törekvése eredményeképpen. Így, bár rövid távon az Erste Banknak
tõkét kell emelnie és veszteségesnek tûnhet ez a beruházás, azonban hosszú távon a román bankpiaci trendek és a szinergiahatások, a BCR sikerességébõl és nagyságrendjébõl

ujforum_59.qxp

12/14/2006

12:46 PM

Page 13

A Román Kereskedelmi Bank értékének meghatározása...

13

fakadó elõnyök kiaknázása eredményeképpen elmondhatja, hogy egy gyümölcsözõ beruházást hajtott végre, tehát hipotézisem igazolódott.
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A fogyasztási hitelek és kockázat elemzése a Román
Kereskedelmi Banknál
CSERGÕ HAJNAL1

1. A Román Kereskedelmi Bank
1.1. A Román Kereskedelmi Bankra vonatkozó néhány adat
A Román Kereskedelmi Bank (továbbiakban BCR) egy nagyon jól ismert, stabil pénzügyi intézmény a román piacon. A legnagyobb, piaci részesedése a mérlegfõösszeg alapján
2005-ben 25%.
A 25%-os piaci részesedéssel a BCR listavezetõ a romániai bankok rangsorában. A második és harmadik helyen a BRD – Groupe Société Gènèrale és a Raiffeisen Bank áll 14,2%
illetve 8,8%-os részaránnyal. A 4–10. helyeket sorrendben az ABN Amro, a CEC, a HVB, az
ING, a Bancpost, a Banca Transilvania és az Alpha Bank foglalják el.
Nagy piaci részesedésének is köszönhetõen, a BCR kedvezõ irányba befolyásolja a román bankrendszert. Jövedelmezõ, ügyfeleinek száma évrõl-évre növekvõ tendenciát mutat, külföldi kapcsolatoknak és magas fokú bizalomnak örvendhet.
A BCR közel 2,5 millió lakossági és mintegy 300 000 vállalati ügyfelet szolgál ki 12 000
alkalmazottjával a 381 fiókból álló országos hálózatán keresztül. A BCR rendelkezik Romániában a legtöbb pénzkiadó automatával (ATM), emellett a hitelkártyacégek (Visa és
Mastercard) egyik legnagyobb romániai partnere.
A BCR a lakossági és a vállalati hitelezés terén is piacvezetõ Romániában, hiszen lakossági hitelállománya 2005. június 30-án elérte az 1,3 milliárd eurót, a vállalati pedig a 2,4
milliárd eurót.
1.2. A Román Kereskedelmi Bank hitelkonstrukciói
A kereskedelmi bankok társadalmi hasznossága az általuk ajánlott termékekben és
szolgáltatásokban ölt testet.
A következõkben felsorolom a BCR természetes személyeknek ajánlott hitelkonstrukcióit.
1.2.1. Retail kategória hiteltermékei
A BCR retail banking tevékenysége a természetes személyekkel és a magánvállalkozókkal való banki tevékenységet jelenti. Tevékenysége során a bank a következõkben felsorolt
hiteltípusokat ajánlja retail ügyfelei számára.
1 A Babes–Bolyai Tudományegyetem Közgazdasági és Gazdálkodástudományi karának mesterkurzus-hallgatója.
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– Természetes személyek hitele: Voiaj Extra/Super BCR; Academic Extra/Super BCR;
Colocviul Extra/Super BCR; Tonus Extra/Super BCR; Divers Extra/Super BCR; Maxicredit
Extra/Super BCR; Plus Extra BCR; Maxiplus Extra/Super BCR; Cãmin Extra/Super BCR;
Rezidenþial Extra/Super BCR; Funciar Extra/Super BCR; Punte Extra/Super BCR; Practic
Extra/Super BCR; Motor Extra/Super BCR.
– Magánvállalkozók hitelei: Invest Extra/Super BCR; Flux Extra/Super BCR; Productiv
Extra BCR.
– A fogyasztási hitelek kategóriájába pedig a következõ hiteltípusok tartoznak a fennebb
felsoroltak közül: Plus Extra BCR, Divers Extra/Super, Maxicredit Extra/Super, Maxiplus
Extra/Super BCR, Academic Extra/Super BCR, Colocviul Extra/Super BCR, Tonus
Extra/Super BCR, Voiaj Extra/Super BCR, Practic Extra/Super BCR, Motor Extra/Super BCR.2
1.2.2. Retail banking tevékenység
2001-ben a BCR-csoport új cselekvési politikát dolgozott ki a retail területen. Ahhoz,
hogy ügyfelei kéréseit minél jobban ki tudja elégíteni, felajánlotta számukra az összes banki termék- és szolgáltatáscsaládot, amely jelen volt a belsõ piacon.
A hagyományos banki termék – a hitel – új értéket kapott a fizikai személyek hitelezése, a szükségletek (iskolázási, orvosi, társadalmi, kulturális, személyi stb.) finanszírozása
által.
Ezek után elmondhatjuk azt is, hogy a bank gyors piachoz igazodó képessége volt az egyik
nagyon fontos meghatározó tényezõ a bank bankrendszeren belüli vezetõ pozíciójának megalapozásában. A lakosságnak nyújtott banki termékek és szolgáltatások ajánlatának állandó
változatossá tétele tette lehetõvé, hogy a bank versenyképes legyen a hazai piacon.
A BCR a nagy volumenû személyi hitel nyújtásával nyerte el Romániában 2001-ben a
„Legdinamikusabb retail bank” díjat.
A BCR tevékenységében az ügyfelek (a természetes személyek, valamint a kis- és középvállalkozások) foglalták el mindig a központi helyet, és ezután is ezt a helyet fogják számukra biztosítani.
A retail tevékenység stratégiai célkitûzései közé tartozik az ügyfelek helyes és idõbeni
informálása is, a hitelkérések kielégítése, valamint kedvezmények nyújtása a fogyasztói
hûség elérése érdekében.

2 A BCR 10 fogyasztási hiteltípusa.
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2. Fizikai személyek hitelezése – fogyasztási hitelek
2.1. Hitelnyújtás a Román Kereskedelmi Banknál
A vállalatoknak, a lakosságnak és a költségvetési intézményeknek nyújtott hitelek esetében biztosítani kell, hogy a bank a szerzõdés szerinti idõben a kölcsönt az ügyfél rendelkezésére bocsássa és azt a megfelelõ hozammal (kamattal) növelve a szerzõdés szerinti
idõpontban (lejáratkor) visszakapja. A bank természetesen minden esetben azt szeretné
megállapítani, hogy ügyfele lesz-e olyan helyzetben, hogy teljesíteni tudja hitel-visszafizetési
kötelezettségét, képes és kész-e a kölcsön törlesztésére, valamint a kamatok fizetésére.
Alapvetõen eltérõ azonban a vállalkozási, önkormányzati, valamint a személyi, egyéni
hitelkérelmek vizsgálata, a hitelképesség megítéléséhez használt információk szükséglete
és tartalma. Ezt a magánszemélyek és vállalkozások (részben ideértve az önkormányzatokat is) eltérõ személyisége (jogi és nem jogi személyek), felelõsségének mértéke, különbözõ tevékenysége indokolja.
A Román Kereskedelmi Bank által nyújtott hitelek költségei:
A BCR hitelezési tevékenysége feltételezi az egyes banki jövedelmek megvalósítását,
amelyek a következõk:
1. kamat: a hitelezésbõl származó alapjövedelem, amely minden hitel esetében lehet
(1) állandó, (2) változó, (3) változtatható.
2. kezelési költségek:
a) dokumentáció elemzésének költsége, amely egy meghatározott fix összeget jelent
minden dokumentáció esetében. Ez az összeg 10 euró a valutahitelek esetében és 20 euró
a lejben folyósított hitelek esetében;3
b) havi biztosítási költség a hitel értékére számítva, amelynek 2 összetevõjét különítjük
el: (1) a hitel követése: 0,33%; (2) a hitel kezelési költsége: 0,05%;
c) hitel engedélyezési költsége: 0,3% az engedélyezett összegre számítva;
d) elõzetes hitel-visszatörlesztés költsége: (1) 1 és 3 év között: 3%; (2) 3 és 5 év között: 2%; (3) 5 és 10 év között: 1,5%.
e) készpénzfelvétel költsége kincstári hitelek esetében: 0,4% a felvett hitel összegére
számítva

3 2006. áprilisi adatok szerint.
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2.2. Természetes személyek hitelezése
Napjainkban a hitel képezi a természetes személyeknek nyújtható termékek és szolgáltatások legfontosabb összetevõjét. Az utóbbi idõben fontos átalakulásoknak lehettünk tanúi, ami a természetes személyek hitelezését illeti, pl. a hitelt igénylõk száma növekedett,
a hitelnyújtási tevékenység is változatosabb lett stb., és amit nagyon fontos kiemelni ezen
átalakulások körébõl, az a zálogosítás. A különbözõ hitelek garanciáját most már nagyrészt
a biztosítási társaságok biztosítják, és ezáltal a bankok csökkentették hitelezési kockázatukat is, átruházva a biztosítási társaságokra a kockázat jelentõs részét.
Az elsõdleges feltételek, amelyeknek minden hitelt igénylõ természetes személynek
eleget kell tennie, a következõk:
1. munkaszerzõdéssel alkalmazva kell lennie meghatározatlan idõre, és állandó jelleggel biztos jövedelmet kell realizálnia, amely jövedelemnek biztosítania kell a havi hitelrészleteket és a megfelelõ kamatokat;
A kérelmezõ lehet:
– nyugdíjas;
– alkalmazott (munkaszerzõdéssel és meghatározatlan idõre);
– természetes személy, aki jövedelmet realizál a jövedelembevallás alapján;
– valutahitelt kérelmezõknek biztos havi jövedelemmel kell rendelkezniük, hogy törleszteni tudják a hitelt, a kamatokat, valamint a valutakockázat fedezésére szolgáló többletösszeget;
2. folyószámla nyitása a banknál, amelyre elõször a szükséges minimális elõleg kerül
rá, utána pedig a havi törlesztési részletek;
3. a realizált jövedelemmel biztosítania kell a hitel és kamatok törlesztését, amelyeket
esetenként tárgyi és személyes garanciákkal is biztosítani kell;
4. annak elfogadása, hogy a hitelszámláról a fizetések átutalással történnek (kivételt
képeznek a kincstári hitelek kifizetései);
5. a törlesztés a lejáratig esedékes kell legyen;
6. saját forrás képzése, amelynek bizonyítéka lehet pl. a számlakivonat.
2.3. Fogyasztási hitelek
Az elmúlt évek hitelezésének jellemzése arra enged következtetni, hogy a kereskedelmi bankok nagy hangsúlyt fektetnek a fogyasztási hitelek nyújtására.
Természetüknél fogva és nagyon rövid idõ alatt a fogyasztási hitelek a természetes személyek sokrétû és változatos szükségletének a kielégítésére szolgálnak. A fogyasztási hitelek mind a fejlett országok, mind pedig a fejlõdõ országok sajátosságai közé tartoznak.
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A lakosság számára nyújtott hitelek összetétele változatos, ezért a következõ 3 kategóriát különítjük el:
1. hitelek termelõtevékenységekre – saját rendelõ berendezéseinek beszerelésére, családi vállalkozásokra, kis termelõk mezõgazdasági felszereléseinek beszerzésére és más
termelõtevékenységre, amely jövedelmezõ;
2. fogyasztási hitelek – háztartási felszerelések beszerzésére, autó vásárlására, vakációkra, tanulmányokra, orvosi kezelésekre stb. Napjainkban ez a leginkább igényelt kategória.
3. jelzáloghitel – építkezésre, kibõvítésre stb., vagy akár lakás- és/vagy földterület vásárlására jelzálogosítás által, amely alól akkor kerülhet ki az illetõ személy, ha törlesztette
a hitel + kamat összegeket.
2.4. Az adósságcsapda veszélye – a késedelemmel fizetõ adósok aránya
1. táblázat: Évi tartozások a bankok felé

Forrás: www.bnr.ro, Raport anual al BNR, 2004

A fenti táblázat adatait vizsgálva elmondhatjuk, hogy amilyen ütemben növekedett a hitelek száma, olyan ütemben növekedett az adósok száma is.
A következõ változások figyelhetõk meg: 2000-rõl 2001-re 5568-cal növekedett az adósok száma, 2001-rõl 2002-re 13 312-vel, 2002-rõl 2003-ra 35 804-gyel, 2003-ról 2004-re
pedig 40 244-gyel. A hitelek számának növekedése pedig a következõ volt: 11 003, 22 271,
51 879, 68 246.
Hazánkban egyre kisebb az eladósodás miatti aggodalom, a lakósok egyre bátrabban
nyúlnak hitelekhez. A probléma elsõsorban az, hogy nem gondolkodnak több évre elõre. Az
újabb kölcsön felvételénél csak arra figyelnek, hogy a bank által megadott törlesztõrészlet belefér-e még a havi jövedelmükbe, de a szemre kicsi törlesztõrészlet fogyasztási hitel esetében
is 6–7 éves eladósodáshoz vezet. A tartalékok azonban egyre csökkennek, a kölcsönnel élõk
nagyobb része már havi jövedelmének jelentõs részét fordítja adósságtörlesztésre.
A lakossági hitelezéssel szorosan összefüggõ kérdés a megtakarítások alakulása. Megtakarítások híján a lakosság a jövõben is hitelekhez lesz kénytelen nyúlni, amennyiben ha-
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laszthatatlan kiadással találja magát szemben, és ez a körülmény akár adósságcsapdához
vezethet, ha meggondolatlanul vállal újabb kölcsönt.
A legnagyobb probléma a fejletlen hazai pénzügyi kultúra, aminek következtében egyegy csábítónak tûnõ ajánlat is felelõtlen hitelfelvételeket idézhet elõ.
Pozitívumként tüntetendõek fel a következõk:
– idõszaki tartalékolás – idõszaki vásárlás, pl. karácsonyi vásárlás;
– banki betétek kamatai: a lélektani 10%-os határ.
Megfigyelhetõ, hogy amint egy számjegyûvé válnak a kamatok, a megtakarítási hajlam
visszaesik, pl. egy 9,8 és egy 10,2%-os éves kamattal hirdetett lekötési lehetõség között
ugyan csupán 0,4 százalékpont a különbség, mégis elkezdõdik a banki betétek csökkenése. Ez a fejlett országokban abban nyilvánul meg, hogy egyre többen keresik az alternatív
megtakarításokat, a befektetési alapokat és az állampapírt, vagy akár a kockázatosabb befektetési lehetõségeket, mint amilyen a tõzsde.
A nemfizetõ adósok száma: Az adósok nyilvántartása a Bankközi Adós és Hitelinformációs Rendszerben (BAR) történik.
A BAR adatbázist a bankok arra használják, hogy hitelnyújtás elõtt megbízhatóan
ellenõrizni tudják, hogy a náluk hitelt felvenni szándékozó ügyfél rossz adósnak számít-e.
Az ügyfél, akinek az adatbázis szerint késedelmes hiteltartozása van, annak a bankok nem
nyújtanak újabb hitelt az elõzõ tartozás hitelt érdemlõ törlesztéséig.
Sokan úgy hiszik, annak való a hitel, akinek egyáltalán nincs pénze. A valóság nem ezt
mutatja. A bankok a kockázat csökkentése érdekében csak annak adnak hitelt, aki
megfelelõ háttérrel (életkor, munkahely, kezes) és jövedelemmel rendelkezik, de nem
minden esetben a jövedelem a legmeghatározóbb kritérium.
Statisztikák bizonyítják, hogy az ügyfelek fizetési hajlandósága elsõsorban nem a jövedelmükön múlik, hanem olyan nehezen számszerûsíthetõ tényezõkön, mint pl. az iskolai
végzettség; így ezeket a tényezõket súlyuknak megfelelõen kell figyelembe venni a bírálat
folyamán.
A BAR bevezetésének egyik motiválója volt, hogy sokan újabb és újabb kölcsönökkel
próbálták teljesíteni a gazdasági körülményeik kedvezõtlenebbé válása miatt teljesíthetetlenné vált tartozásukat egy másik pénzintézettel.
2.5. Fogyasztás és megtakarítás
A fogyasztási célú hitelezés piaca elválaszthatatlan a lakosság fogyasztási szokásaitól. A
fogyasztási hitelek iránti kereslet egyenesen arányos a fogyasztási hajlandósággal, ami azt
jelenti, hogy annak ciklikussága a fogyasztási célú hitelezésben is megnyilvánul.
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A másik kérdés a megtakarítások alakulása és az ezzel kapcsolatos szokások. Ha egy
társadalomban alacsony szintû a megtakarítási hajlandóság, egy-egy nagyobb kiadásra
sokkal valószínûbben választják a fogyasztási hiteleket, és egyben egy esetleges fizetésképtelenségnek a kockázata is magasabb, azon egyszerû oknál fogva, hogy a megváltozott jövedelmi helyzetû adós nem rendelkezik tartalékokkal a nehezebb idõszak átvészelésére,
és könnyen olyan helyzetbe kerülhet, hogy képtelen lesz idõben törleszteni a hitelt.
A szinte mindenki számára elérhetõ, egyszerûen megköthetõ és egybõl élvezhetõ fogyasztási hitel annak ellenére nagyon népszerû, hogy ez a legdrágább hitelfajta a kereskedelmi bankok termékkínálatában.
3. A hitelkockázat meghatározása és elemzése
3.1. A Román Kereskedelmi Bank politikája a hitelkockázat kezelésére vonatkozóan
„…a biztonságot a veszély elõzetes és eredményes elhárítása alapozza meg… a biztonság olyan kívánatos állapot, melynek kockázatvállalás az ára… a biztonság valamely
kívánatos állapot fenntartását vagy elérését jelenti. Meg kell ismernünk a veszélyt, amely
fenyeget, és kutatnunk kell a lehetõséget, hogy hogyan védekezzünk ellene.”4
A bankkal kapcsolatban gyakran elhangzó követelmény az, hogy legyen prudens. A
prudencia azt fejezi ki, hogy a banknak olyan „elõrelátóan” kell mûködnie, hogy folyamatosan biztosítva legyen likviditása, jövedelmezõsége és fizetõképessége.
Ahhoz, hogy valaki kellõképpen óvatos legyen, ahhoz elõször is ismernie kell azokat a
veszélyeket, amelyek leselkednek rá. Ez azt jelenti, hogy ismernie és mérnie kell tudnia
azokat a kockázatokat, amelyek mûködés közben leselkednek rá, amelyek veszélyeztetik
likviditását, jövedelmezõségét, tõkéjét.
A bankról elmondhatjuk tehát, hogy egy „kockázattal kereskedõ üzem”.5 Nemhogy elkerüli a kockázatot, hanem éppen ellenkezõleg, mástól – ügyfeleitõl – is átvállalja, mert
jobban, szakszerûbben tudja kezelni õket. A bank segítségével pedig az ügyfél elérheti,
hogy jövedelme, vagyona értéke kisebb ingadozásoknak legyen kitéve, mint a banki szolgáltatások nélkül.
„Óvatosság”, ez az, ami a BCR kockázattal szembeni viselkedését is jellemzi. A BCR célkitûzései, politikái, valamint tevékenysége az óvatosság függvényében van megszervezve.
A kockázat, mint tudjuk, nem kiszámíthatatlanságot jelent, azaz a jövõbeni kimenete4 Szász Antal: Banküzemtan. 1947.
5 Általános bankszakmai ismeretek. Budapest, 2002, A Nemzetközi Bankárképzõ Központ alkotó közösségé-

nek tananyaga szerint.
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ket fel lehet mérni, azt is fel lehet becsülni, melyik milyen következménnyel jár, de mindenképpen bizonytalanságot jelent abban az értelemben, hogy a jövõbeni kimeneteknek
csak a valószínûsége ismert, az nem, hogy valójában melyik fog bekövetkezni.
A kockázatkezelésben rendkívül fontos, hogy egy intézmény tényleg akkora kockázatot
vállaljon, amekkorára felkészült, mert a fel nem mért kockázat, illetve az ebbõl eredõ veszteség a bank fizetõképességét veszélyezteti. Ahhoz pedig, hogy az elõre fel nem mért, túlzott kockázatvállalásból eredõ veszteséget a bank el tudja kerülni, szigorúan szabályoznia
kell mûködését, és ezeket a szabályokat be kell tartania.
E szabályok egy része külsõ szabály.6 A külsõ és belsõ szabályok és ezek betartása tehát
ugyanúgy hozzátartozik egy bank kockázatkezelõ rendszeréhez, mint a kockázat mérséklésére rendelkezésre álló eszközök.
A bankokra leselkedõ veszélyek, kockázatok, amelyeknek jelentõs hatásuk van a bank
vagyoni helyzetére és/vagy hírnevére vonatkozóan. a következõk7: (1) hitelkockázat; (2)
piaci kockázat; (3) likviditási kockázat; (4) mûködési kockázat és hírnévkockázat.
Minden jelentõs kockázat vizsgálatának alapját a BCR által elfogadott azon arány képezi, amely a vállalható kockázat és a tervezett profit között van. A BCR a 2004-es év folyamán egy olyan rendszer bevezetésén dolgozott, amely a tõkét a fontosabb üzleti ágak (corporate, retail, tõkepiac, bankközi és más piacok) felé irányítja, amely megengedi a
meglévõ erõforrásoknak azon tevékenységek felé való orientálódását, amelyek már egy
kockázattal (hitelkockázat, piaci és mûködési kockázat) korrigált jövedelmezõséget hordoznak.
3.2. Szükséges intézkedések a nemzeti/nemzetközi standardokhoz való igazodáshoz
A jelentõs kockázatok kezelése érdekében, amelyek befolyásolhatják a banki tevékenységet, valamint a bank pénzügyi teljesítményét, a BCR elvállalta, hogy megteszi azon szükséges
intézkedéseket, amelyek a kockázati források azonosítására szükségesek, illetve amelyek elengedhetetlenek a bank kockázat-felértékelése és -megfigyelése stb. szempontjából.
A jelentõs kockázatok azonosítása és felértékelése a teljes BCR-n belül, valamint különkülön a szervezeti szinteken történik meg, bármely tranzakció kezdeményezésétõl egészen
a tranzakció véglegesítéséig minden tevékenységre, figyelembe véve annak a lehetõségét is,
hogy új tevékenységek jelenhetnek meg.
A jelentõs kockázatok azonosítására és felértékelésére a BCR mind a belsõ tényezõket
6 Külsõ szabály, a hatóságok a pénzügyi rendszer egészének védelme érdekében az egyes bankokat is korlá-

tozzák kockázatvállalásukban.

7 Ezen kockázati típusok a BCR jelentõs kockázatai.
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(pl. szervezeti struktúra összetettsége, személyzet milyensége és fluktuációja stb.), mind
a külsõ tényezõket (gazdasági feltételek, technológiai haladás stb.) figyelembe veszi.
A kockázatok felértékelésének folyamata magába foglalja a bank által ellenõrizhetõ
kockázatok azonosítását, illetve a a bank által nem ellenõrizhetõ kockázatok azonosítását.
Az ellenõrizhetõ kockázatok esetében a BCR megállapítja, hogy teljesen vállalja-e ezeket a
kockázatokat vagy csak mértékkel. A nem ellenõrizhetõ kockázatok esetében a BCR pedig
azt dönti el, hogy elfogadja-e anélkül, hogy óvatossági mutatóit befolyásolná vagy kizárja/csökkenti ezen kockázatokat hordozó tevékenységeket.
A BCR rendszeresen felértékeli a jelentõs kockázatokat és megteszi a szükséges intézkedéseket is annak érdekében, hogy egy megfelelõ információs rendszert tudjon fenntartani ezen jelentõs kockázatok felértékelésére, megfigyelésére stb. mind banki szinten,
mind a különbözõ részlegek és a különbözõ másodlagos székhelyek szintjén.
A kockázatok felértékelésével a bankon belüli szakértõk foglalkoznak.
A BCR biztosítja a jelentõs kockázatokat érintõ eljárások megfelelõségének rendszeres
vizsgálatát, és vállalja a szükséges intézkedéseket a megállapított hibák megoldásáért.
3.3. A hitelkockázat kezelésének politikája
„To lend is to have confidence.” (A hitelnyújtás bizalom kérdése.)
Egyetlen olyan kockázat sincs, amelyik a bankhoz kötõdne úgy, mint a hitelezés kockázata. A bank egyedül áll szemben ügyfelével, az információs hiányt egyedül kell leküzdenie, az ügyfelet egyedül kell értékelnie, és a hitelkockázatot is egyedül kell értékelnie.
A bank tehát az a speciális intézmény, amely átvállalja a piac és a piaci befektetõ helyett a hitelfelvevõkrõl nem piaci, a piacon rendelkezésre nem álló információk gyûjtését,
azok elemzését, a hitelkockázat felmérését és kezelését.
A bank hitelkockázata az információhiány csökkentésérõl és az információk helyes
értékelésérõl szól. A bank feladata, hogy a hitelügyletek teljes kockázatát felmérje és a
lehetõ legteljesebb mértékben lefedje.
Nem a kockázat vállalása veszélyes, hanem az, ha figyelmen kívül hagyjuk meglétét. A
hitelkockázat kockázati tényezõje pedig maga az adós, az adós nem fizetése, a hitelkockázat-elemzés tehát adóselemzést jelent.
A BCR hitelezési tevékenysége a hitelkeret alapján valósul meg, amely összefügg a fedezésre használható erõforrásokkal és a stratégiával, valamint a bank pénzügyi és üzleti
tervével is.
A BCR hitelt nyújt azon jogi személyek számára, akik képesek pénzáram generálására,
az üzleti életben jó hírnévvel rendelkeznek, valamint megfelelõ a hitelképességi
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minõsítésük, rajtuk kívül pedig azon természetes személyeknek, akik biztos jövedelmet
érnek el és a hitelszerzõdési kötelezettségeik teljesítését illetõen megbízhatóak.
A BCR csökkenti azon jogi személyek hitelezését, akik nem jövedelmezõek és
lehetõségük is kicsi ahhoz, hogy talpra álljanak, akik tevékenységük során veszteséget
könyvelnek fel, elmaradt tartozásaik vannak az állam, illetve a biztosító felé, hitelképességi minõsítésük sem megfelelõ stb. Felértékelése a BCR kockázatvállalásának ügyfeleivel
(természetes és jogi személyek) szemben a következõ módszerek és eljárások alkalmazásával történik: pénzügyi és nem pénzügyi szempontok vizsgálata, hitelképességi minõsítés,
pénzáramlás vizsgálata stb.
Bármely kockázat egyetlen adóssal szemben, ha nagyobb a bank saját alapjának 10%ánál, nagy kockázatnak minõsül. Egyetlen adóssal szembeni kockázatvállalás pedig nem
haladhatja meg a BCR saját alapjainak a 20%–25%- át. A nagy kockázatok azonosítása, felértékelése és megfigyelése az érvényben levõ szabályozások függvényében történik, és a
BCR által feljegyzett nagy kockázatok összege nem haladhatja meg a bank saját alapjának
nyolcszorosát. A BCR figyeli azon kockázatait, amelyeket egyetlen adóssal szemben vállal,
és ezen kívül figyeli az elsõ 100 ügyfelével szemben vállalt kockázatát is.
A BCR hitelt nyújt olyan személyek számára is, akikkel különleges kapcsolatban áll, és
e személyekkel szembeni kockázatvállalás nettó összege pedig nem haladhatja meg a saját alapjának 20%-át. Természetes személyek felé történõ kockázatvállalás a BCR politikája szerint a saját alap maximum 6,5%-a.
A lakossági ügyfelek hitelkockázata a jövedelmük és vagyoni helyzetük ingadozásából
adódik. A kockázatelemzés így elsõsorban a jövedelem és a vagyon ingadozását kiváltó
tényezõket veszi figyelembe (gazdasági ciklus, munkaerõ-piaci helyzet, életkörülmények,
családi állapot, meglévõ vagyon, életviteli szokások stb.), és ennek alapján próbálja elõre
jelezni a nem teljesítés valószínûségét. A hitelkockázat felmérését a lakossági ügyfelek esetében ugyanaz a „tömegszerûség” jellemzi, mint a termék ajánlatát, az elemzés az egyedi
ügyfél adatai alapján a „tömegszerûség” alapján megfogalmazott jellemzõkre épít.
A BCR hitelkockázat megosztást gyakorol, ügyfélkategóriákra, területi egységekre, földrajzi zónákra, tevékenységi területekre és banki termékekre vonatkoztatva. Ennek
megfelelõen a bank scoring rendszert alkalmaz, meghatározza a különbözõ tevékenységi
területeken történõ kihelyezés portfólió kockázatvállalását, banki termékeket.
A BCR, akárcsak a többi bank, igyekszik fenntartani az egyensúlyt saját célja (kockázatmegosztás) és az általános érdek között, amely a nemzeti gazdaság fejlesztését célozza.
Hitelnyújtás esetében a BCR azt feltételezi, hogy a hitel elsõ visszafizetési forrása a
hitelfelvevõ likviditásgeneráló képessége (jogi személyek esetében), valamint a biztos jöve-
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delem elérésének képessége a természetes személyek esetében. Mielõtt a BCR vagy bármely más bankhitelt nyújt valamely ügyfelének, akár fizikai, akár jogi ügyfélrõl lévén szó,
elõször le kell ellenõriztetni az adott klienst. Erre szolgálnak a különbözõ információs
adatbázisok: a CIP, CRB, Biroul de Credit.
A bank hitelkockázatának nagyságáról nehéz olyan egyszerû jelzõszámot találni, mint
amilyet akár a likviditási kockázat esetében, akár a piaci kockázat esetében meg tudunk
határozni. A bank által vállalt hitelkockázat nagyságáról egyedül ügyfélportfóliójának
összetétele és minõsége ad jelzést.
A hitelkockázat vállalásának nagyságát, az ügyfélportfólió milyenségét, összetételét, az
ügyletek megoszlását a bank felsõ vezetése által elfogadott hitelpolitika határozza meg.
A hitelpolitika érvényesülését a minden bankban rendkívül részletesen megfogalmazott hitelezési kézikönyv biztosítja, ami a bankhitelezési szabályainak legáltalánosabb
összefoglalása, kiterjed a hitelfolyamat minden elemére és biztosítja, hogy mûködési kockázat (azaz a folyamatok nem kellõ összehangolása, az „oda nem figyelés”, az esetleges
decentralizálásból adódó hibák) ne növelhesse a bank hitelkockázatát.
A kockázatkezelés szervesen beépül a banki kockázatkezelésbe, ahol hiteldöntést hoznak, ott a kockázatkezelõ is jelen kell legyen, de külön kockázatkezelõ egység is mûködik
a BCR-ben.
A bank hitelkockázattal kapcsolatos legjelentõsebb erõssége az ügyfeleirõl rendelkezésre álló információs bázis. Ezeket az információkat a bank nem pusztán a hitelkérelem benyújtásakor szedi össze, hanem az ügyféllel való hosszas kapcsolata során folyamatosan.
A kialakult, tartós ügyfélkapcsolat az alapja a hitelkockázat pontos felméréséhez szükséges információs bázis kialakulásának.
A bank a rendelkezésre álló információkat a hitelfolyamat során elõször a hitelkérelem
benyújtását követõen rendszerezi, amikor is megkísérli az adós nem teljesítési valószínûségét, „minõségét” felmérni. Ezt a folyamatot nevezzük adósminõsítésnek.
A lakossági ügyfelek esetében az adósminõsítés – általánossá vált elnevezéssel a „scoring” (pontozás) – néhány egyszerû mutató segítségével alakít ki képet a hitelért folyamodó ügyfél hitelképességérõl. A hitel folyósításával a hitelkockázat elemzése nem ér véget,
sõt. A hitelkockázat elemzése a hitel élettartama alatt tart. A hitel élettartama során a kockázatelemzõk azt próbálják felbecsülni, hogy mekkora vesztesége származhat a banknak
a hitelbõl. A veszteség elõrejelzésénél az adós nem teljesítési valószínûsége mellett figyelembe veszik a hitelfedezetet, azaz az adós esetleges nem fizetése esetén a bank rendelkezésére álló eszközöket is, ami az esetleg bekövetkezõ veszteségeket mérsékli. Ez a folyamat
a követelésminõsítés.
A követelésminõsítés a hitel élettartama során a hitel lehetséges veszteségének elõre-
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jelzése, amely részben az adós megítélésén, részben a hitelveszteséget mérséklõ fedezetek
értékelésén alapszik.
4. Következtetések
Dolgozatom célja az volt, hogy megismertessem a Román Kereskedelmi Bank természetes személyei számára felajánlott hitelkonstrukcióit, tanulmányozzam a bank által
nyújtott hitelek költségeit, elemezzem a fogyasztási hitel kategóriát és felmérjem a bank
hitelezési tevékenységével járó kockázatát.
Az utóbbi idõben fontos átalakulásoknak lehettünk tanúi, ami a természetes személyek hitelezését illeti, pl. a hitelt igénylõk száma megnövekedett, a hitelnyújtási tevékenység is változatosabb lett stb. Amit talán nagyon fontos lenne kiemelni ezen átalakulások
körébõl, az a zálogosítás. A különbözõ hitelek garanciáját most már nagyrészt a biztosítási társaságok biztosítják, és ezáltal a bankok csökkentették hitelezési kockázatukat is, átruházva a biztosítási társaságokra a kockázat jelentõs részét.
Hazánkban egyre kisebb az eladósodás miatti aggodalom, a lakósok egyre bátrabban
nyúlnak hitelekhez. A probléma elsõsorban az, hogy nem gondolkodnak több évre elõre.
Az újabb kölcsön felvételénél csak arra figyelnek, hogy a bank által megadott törlesztõrészlet belefér-e még a havi jövedelmükbe, de a szemre kicsi törlesztõrészlet fogyasztási hitel
esetében is 6–7 éves eladósodáshoz vezet. A tartalékok azonban egyre inkább csökkennek,
a kölcsönnel élõk nagyobb része már havi jövedelmének jelentõs részét fordítja adósságtörlesztésre.
A hitelállomány növekedésének folyamata mindenképpen a bankrendszer hitelkockázatának növekedésével jár együtt, tehát a lakossági hitelezés gyors felfutása nagy kockázatokat hordozhat a bankrendszer számára, hiszen a bankok kevesebb tapasztalattal rendelkeznek még ebben az üzletágban.
A hitelkockázat felmérésében és kezelésében azonban nagy segítséget nyújthatnak az
adós- és hitelinformációs rendszerek, amelyek a hitelpiacok hatékonyabb mûködését
eredményezik és fegyelmezõ erõvel hatnak a hitelfelvevõkre is. Azonban a hatékony kockázatkezelést és scoring rendszer kialakítását jelentõs mértékben akadályozza nálunk, Romániában az, hogy a természetes személyek fizetõképességérõl és készségérõl, valamint
eladósodottsági szintjérõl a bankok nem rendelkeznek megfelelõ információval.
Mindezek után elmondhatjuk, hogy a bank hitelkockázata az információhiány
csökkentésérõl és az információk helyes értékelésérõl szól. A bank feladata, hogy a hitelügyletek teljes kockázatát felmérje és a lehetõ legteljesebb mértékben lefedje.
Nem a kockázat vállalása veszélyes, hanem az, ha figyelmen kívül hagyjuk meglétét. A
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hitelkockázat kockázati tényezõje pedig maga az adós, az adós nem fizetése, a hitelkockázat-elemzés tehát adóselemzést jelent.
A bank által vállalt hitelkockázat nagyságáról egyedül ügyfélportfóliójának összetétele
és minõsége ad jelzést. A hitelkockázat vállalásának nagyságát, az ügyfélportfólió milyenségét, összetételét, az ügyletek megoszlását pedig a BCR felsõ vezetése által elfogadott hitelpolitika határozza meg.
Irodalomjegyzék
Árvai Zsófia – Dávid Zsuzsanna – Vincze Judit: Hitelinformációs rendszerek. Hitelintézeti Szemle, elsõ
évfolyam 5. szám, 2002.
Dobák Péter – Sági Judit: Fogyasztási hitelek: növekvõ eladósodottság? Hitelintézeti Szemle, negyedik évfolyam 1. szám, 2005.
Gellért Andor: Banküzletek. Bankárképzõ könyv, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1993.
Georgescu Florin: Stadiul pregãtirii pentru aplicarea reglementãrilor Basel II în sistemul bancar românesc, emis de cãtre BNR, Bucureºti, 22 Februarie 2006.
Ilie Mihai: Tehnica ºi managementul operaþiunilor bancare. Editura Expert, Bucureºti, 2003.
Jorion Philippe: A kockáztatott érték. Panem Könyvkiadó Kft., 1999.
Soós Tamás: A retail kategória hitelkockázatának szabályozása. Hitelintézeti Szemle, harmadik évfolyam
5. szám, 2004.
Trenca Ioan I.: Metode ºi tehnici bancare. Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2004.
*** Általános bankszakmai ismeretek. A Nemzetközi Bankárképzõ Központ alkotóközösségének tananyaga, Budapest, 2002.
*** An Introduction to Credit Risk Management. Price Waterhouse, 1992.
*** Bankmenedzsment. Bankárképzõ kiadványa, Budapest, 1997.
*** The New Basel Capital Accord. Basel Committee on Banking Supervision, April 2003.

Törvénykezések:
Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancarã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Norma nr. 10 din 27 iulie 2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice
Regulament nr. 4 privind organizarea ºi funcþionarea la Banca Naþionalã a României a Centralei
Riscurilor Bancare.
Raport anual 2005 al BNR

Internetes oldalak:
www.bcr.ro
www.bnr.ro

Folyóiratok:

BCR folyóirat, XII. év, 3. szám (47), 2002. szeptember
Gândul folyóirat
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Vegyesvállalatok a szovjet érdekszférában 1945–1956 között,
különös tekintettel a szovjet tulajdonra1
CSUKA GYÖNGYI – KOVÁCS TAMÁS

A Kölcsönös Gazdasági Segítségnyújtás Tanácsa tagországaiban az államosítás hasonló
módon zajlott le, mégis találunk országokat, többek között Magyarországot és Romániát,
ahol a korábban magántulajdonban lévõ vállalatok kis része vegyesvállalati formában mûködött tovább, azaz valamilyen szinten megmaradt vagy esetleg keletkezett külföldi tulajdon. A vegyesvállalatok meghatározó tulajdonosi struktúrája a szovjet–magyar, illetve a
szovjet–román vegyesvállalati forma volt 1945 és 1956 között. Az ötvenes évek közepére
azonban ezen vállalatok is fokozatosan állami tulajdonba kerültek. Célunk annak bemutatása, hogy milyen történelmi és politikai kontextusban, miként jöttek létre, hogyan mûködtek, illetve szûntek meg ezen cégek. Az 1945 után a szovjet érdekszférában mûködõ
vegyesvállalatokat az alábbi kategóriákba lehet besorolni:
– szovjet résztulajdonú vegyesvállalatok,
– nyugati résztulajdonú vegyesvállalatok és
– az egyes országok állampolgárainak tulajdonában, résztulajdonában lévõ vegyesvállalatok.
A második és harmadik kategóriába sorolható vegyesvállalatokra ebben a tanulmányban csupán – amennyiben az szükséges – utalunk.
Kutatásunk kezdetén a következõ kérdéseket tettük fel:
– A Szovjetunió miért hozott létre ezen országokban szovjet résztulajdonú vegyesvállalatokat?
– Mi volt ennek a jogi háttere?
– Miért csak Magyarországon és Romániában léteztek ilyen vegyesvállalatok?
– Az 1950-es évek derekán miért kerültek ezen vállalatok teljesen magyar, illetve román állami tulajdonba?
Történelmi háttér
1943-ban2 még javában tartott a második világháború, amikor a „három nagy” –
Churcill, Sztálin és Roosewelt – Teheránban hivatalosan is felvette egymással a kapcsola1 Jelen tanulmány egy hosszabb kutatási projekt elsõ eredményeit, hipotéziseit és megállapításait tartalmazza.
2 Ez év január 14–26. között Casablancában már tárgyalt egymással a brit miniszterelnök és az amerikai el-

nök. A teheráni értekezletet pedig megelõzte Moszkvában egy angol–amerikai–szovjet külügyminiszteri
egyeztetés.
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tot, és megköttettek az elsõ nagyhatalmi megállapodások. A késõbbi konferenciákon (Jalta, Potsdam3) egyre jobban kirajzolódtak a szövetségesek közötti mély ellentétek4, mind a
háborút, mind pedig a háború utáni Európát illetõen.5
Az 1945 januárjában tartott jaltai, majd a júliusi potsdami konferenciákon már a háború utáni Európa politikai és gazdasági berendezkedésérõl vitatkoztak a résztvevõk. Az új
európai határok meghúzása mellett a német jóvátétel kérdése dominált a tárgyalásokon.
A Sztálin vezette Szovjetunió fõ céljának tûzte ki, hogy Közép-Kelet-Európa a saját érdekszférájává váljon katonai, politikai és gazdasági értelemben. A háború után az egyszerre
felszabadított és megszállt országokban – a katonai közigazgatás felszámolása után – a politikai fõhatalmat igyekeztek az adott ország politikusaira bízni, de sokáig a Szövetséges
Ellenõrzõ Bizottságok (SZEB) komoly befolyással bírtak az egyes országok belpolitikájára.
Bár ezekben a bizottságokban valamennyi gyõztes nagyhatalom képviselõje helyet foglalt,
a jaltai megállapodás következtében egyértelmû volt, hogy az egyes országokban melyik
nagyhatalom jut döntõ szerephez. A térségünkben létrejött SZEB-ekben a Szovjetunió játszott meghatározó szerepet. A szovjet politika a SZEB-eket eszközének tekintette, hogy az
adott ország politikáját alapvetõen befolyásolja, ami a helyi kommunista pártok erõteljes
támogatásában nyilvánult meg. Gondoljunk csak arra, hogy az 1945-ös magyar országgyûlési választásokon a Független Kisgazdapárt ugyan 57%-os eredményt ért el, mégis koalíciós kormányzásra kényszerült, amelybe a Magyar Kommunista Pártot – a Kliment
Vorosilov szovjet marsall vezette SZEB nyomására – be kellett vonnia, sõt a kulcstárcákat
neki kellett adni. Ne feledjük, a szovjet vezetés attól tartott, hogy a Nyugat destabilizálni
akarja azon országokat, amelyeket a Vörös Hadsereg szállt meg.
A Kölcsönös Gazdasági Segítségnyújtás Tanácsa
Az USA és a Szovjetunió között fokozódó viszony, a hidegháború „kitörése” felgyorsította a régióban a kommunista hatalomátvételt, ami 1948-ig szinte mindenhol lezajlott. Miután a Szovjetunió politikai befolyása vitathatatlanná vált, elérkezettnek látta az idõt, hogy
gazdasági befolyását is növelje, illetve megerõsítse. Ennek eredményeként született meg
1949 januárjában a Kölcsönös Gazdasági Segítségnyújtás Tanácsa (KGST). A szervezet alapítói a Szovjetunió, Albánia6, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, Ro3 Ezen a konferencián már Truman amerikai elnök és Attlee brit miniszterelnök tárgyalt Sztálinnal.
4 Az ellentétek a három nagy esetén kölcsönösek voltak, de 1944–1945-re az alapvetõ törésvonal a nyugati

szövetségesek és a Szovjetunió között húzódott.
5 A témáról részletesen lásd: John Lukacs: 1945: year zero. New York, Doubleday, 1978.
6 Albánia azonban késõbb, a szovjet és a kínai pártvezetés vitájában az utóbbi mellé állt, ezért 1961-ben kilépett a szervezetbõl.
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mánia. Természetes volt, hogy a Szovjetunió valamennyi európai szövetségesének, így a
Német Demokratikus Köztársaságnak (NDK) csatlakoznia kellett a szervezethez, ami
1950-ben meg is történt. Késõbb a Szovjetunió világméretûvé óhajtotta alakítani a KGST-t,
ezért számos harmadik világbeli ország csatlakozott a szervezethez (Mongólia 1962-ben, a
Vietnámi Demokratikus Köztársaság 1978-ban, Kuba 1973-ban), vagy kapott társult tagságot (Jugoszlávia 1964-ben), illetve több országgal kötött külön szerzõdést, például Finnországgal, Irakkal és Mexikóval.
A KGST mûködése is kifejezte a szervezet valódi célját: a Szovjetunió érdekeinek érvényesítése a tagországok gazdaságában. Valamennyi lényeges döntéshozatali fóruma Moszkvában székelt, a kulcspozíciókat csak szovjet – legtöbb esetben orosz nemzetiségû – szakemberek tölthették be.7
A szervezeten belüli munkamegosztás is a szovjet érdekeknek volt alárendelve, vagyis:
országra lebontva meghatározták, hogy kinek mit kell termelnie. Az eredeti elképzelések
szerint az országok közötti elszámolás barterrendszerben zajlott. Késõbb azonban szükségessé vált, hogy az elszámolás pénzben történjen, ezért került sor 1964. január 1-jén a
transzferábilis rubel bevezetésére. Az esetleges tõkeáramlás csak a KGST keretein belül valósulhatott meg, ebben változás csak a hetvenes évek közepétõl volt lehetséges.8
Bár a KGST egy nagyon jól körülírt keretet adott és tett kötelezõvé a tagországok számára, mégis megfigyelhetõ, hogy az egyes országokban a gazdasági rendszer eltérõ volt. Ez
nagymértékben függött az adott állam politikai vezetésétõl. Például míg a Todor Zsivkov
regnálása alatt Bulgáriában, vagy a Gustav Husak vezette Csehszlovákiában elképzelhetetlen lett volna bármiféle gazdasági nyitás vagy reform, addig a kádári Magyarországon számos reformkísérletnek és gazdasági nyitásnak lehettünk szemtanúi. A cseh – és
alapvetõen az NDK-beli vezetés is úgy vélekedett, hogy a rendszer alapvetõen jó, csak azt
jobban, hatékonyabban kell(ene) mûködtetni. Ebbõl a szempontból érdekes kivételt képez Románia és az NDK, elõbbi számos esetben szembekerült a hivatalos szovjet politikával, így a rendszer fenntartásának finanszírozása csak a külföldi (nyugati) tõke bevonásával volt lehetséges. Az NDK, melynek vezetése ortodox kommunista és erõsen nyugatellenes volt, sokáig megtûrte a magánvállalatokat, illetve a német kettéosztottságból
következõen kénytelen volt elfogadni bizonyos magán/vegyesvállalatok mûködését.

7 Mindez hasonló az 1955-ben létrejött Varsói Szerzõdés mûködéséhez, ahol szintén valamennyi vezetõ
poszton szovjet tábornok található.
8 Az egyes tagországok között a munkaerõ sem mozoghatott szabadon, sõt még a turizmust is korlátozták.
A transzferábilis rubel hosszú távon nem tudta betölteni a neki szánt szerepet.
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Eddigi kutatásaink során megállapítottuk, hogy a Szovjetunióban, Csehszlovákiában,
Bulgáriában, illetve Albániában nem mûködtek sem nyugati, sem szovjet vegyesvállalatok.
Ezzel szemben viszont Magyarországon, Lengyelországban, Romániában és az NDK-ban
számos példát találunk erre. A négy ország közül kettõben mûködtek szovjet résztulajdonú vegyesvállalatok (Magyarország, Románia), kettõben viszont nem (Lengyelország,
NDK). Az utóbbi két országban a bevezetõ gondolatokban jelzett másik két formájú vegyesvállalatokra találunk példákat.
A II. világháborúban Lengyelország, az egyik legtöbbet szenvedett ország státusza és politikai berendezkedése komoly vitákat generált a különbözõ konferenciákon, végül azonban a szovjet érdekszféra része lett. Az államosítások után sokáig kizárólag állami tulajdonú cégek mûködhettek Lengyelországban.9
A változás az 1980-as évek közepén következett be, amikor a lengyel vezetõk a gazdasági válságból való kilábalás egyik lehetõségét vélték felfedezni a külföldi tulajdonú vegyesvállalatokban.10 Ezeknek az úgynevezett Polonia vállalatoknak – a törvény értelmében – csak
külföldi állampolgárságú lengyelek lehettek résztulajdonosaik. A törvényt azonban – tekintettel az egyre mélyülõ gazdasági válságra – rugalmasan értelmezték. A Polonia vállalatok
jellemzõen egyszerû összeszerelõ üzemek voltak, amelyek célja az import kiváltásában merült ki, de néhány közülük a tengeri hajózásban, illetve a fuvarozásban vett részt.11
A „német kérdés(ek)”és következménye(ik)
1945-re eldõlt, hogy a „legfõbb bûnös” Németország nagyhatalmi megszállás alá kerül.
Eredetileg három (angol–amerikai–szovjet), majd a francia tiltakozás hatására négy
(angol–amerikai–szovjet–francia) megszállási övezet jött létre. Bár a hivatalos politika
szintjén a gyõztes nagyhatalmak is az egységes Németország mellett érveltek, valójában látható volt, hogy egyik fél sem hajlandó engedni az érdekeibõl. Németországra gazdasági
szempontból egységként kívántak tekinteni, és ennek megfelelõen a különbözõ gazdasági
tervek is egész Németországra vonatkoztak. Mindezek végrehajtását azonban a politikai el-

9 Ez

azonban nem zárta ki, hogy a lengyel állam – mint tulajdonos – részt vegyen külföldön vegyesvállalatban. Erre példa, hogy a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal közösen birtokoltak egy tengerhajózási céget. Helyszíni útmutatás. Heti Világgazdaság (HVG), 1985. január 26. 15.
10 A válságról és a kilábalásról részletesen lásd: Kozminski, Andrzej K.: Le développement économique et la
politique industrielle en Pologne (le défi des années 1990), in: Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest,
1986/4.
11 A hiány kritikája. HVG, 1985. március 30. 16.; Miklós Gábor: ZX Spectrum Polski. Egy sikeres Polonia cég.
Uo., 1985. június 8.; László József: Jöjjön, aminek jönnie kell. Lengyel vegyesvállalati törvénytervezet. Uo.,
1986. február 13. 13.
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lentéteken túl az is nehezítette, hogy az ország katonai közigazgatás alatt állt, vagyis a végrehajtó hatalmat egészen 1949-ig a megszálló hadseregek parancsnokai gyakorolták.12
Ekkorra már egyértelmûvé vált, hogy egyelõre nincs esélye egy egységes Németország
létrejöttének, így ebben az évben a nyugati megszállási zónákból hivatalosan is megalakult
a Német Szövetségi Köztársaság (NSZK), míg a szovjet zónából a Német Demokratikus Köztársaság. Évtizedekig nem ismerte el egymást a két német állam, enyhülés csak az 1970es évektõl volt tapasztalható. Ennek egyik kézzel fogható megnyilvánulása volt, hogy az
NDK-ban gyártott termékek az NSZK-n keresztül jutottak be a nyugati piacra. Ez az NDK
számára létfontosságú kereskedelmi tétel azonban nem szerepelt a hivatalos német statisztikákban, volumenét csak felbecsülni lehet: elérte a 15–20 milliárd amerikai dollárt az
1980-as években.13
A német gazdaság szempontjából is alapvetõ súllyal bíró kérdés a jóvátétel kérdése volt.
Akárcsak az I. világháború végén, 1945-ben is felmerült, hogy Németország kinek és mekkora jóvátételt fizessen az okozott károkért. A nyugati hatalmak azonban tanultak az 1919-es
Párizs környéki békék tapasztalataiból, és nem kértek számottevõ jóvátételt, sõt a Marshalltervvel az USA segítette talpra állítani a szinte teljesen megsemmisült német gazdaságot. Ez
azonban csak az ország nyugati, tehát angol–amerikai–francia megszállási övezeteiben történhetett így. A Szovjetunió viszont – mint a következõkben olvashatjuk – jelentõs hadisarcot követelt, mondván, hogy a gyõztesek közül õ szenvedte el a háborúban a legnagyobb
pusztítást. Ennek részeként egyrészt a potsdami konferencián megszerezték a német vállalatok közép- és kelet-európai befektetéseit, másrészt tapasztalható volt „spontán” hadizsákmányszerzés is, amely kiterjedt nemcsak a mûkincsekre és nemesfémekre, hanem különbözõ gyárak berendezéseire, vállalatok részvénycsomagjaira is. A potsdami konferencia
megteremtette a magyar–szovjet és szovjet–román vegyesvállalatok jogi alapját.
„A krími konferencia [értsd: jaltai konferencia – Cs. Gy. és K. T.] és ama döntésének
megfelelõen, hogy Németországgal a lehetõ legnagyobb mértékben meg kell téríttetni az általa az Egyesült Nemzeteknek okozott károkat és szenvedéseket, s hogy a német népnek ezért
viselnie kell a felelõsséget, a jóvátételre vonatkozólag a következõ egyezmény született:
1. A Szovjetunió jóvátételi igényeit a Szovjetunió által megszállt németországi övezetbõl
történõ elszállításokkal, valamint a megfelelõ külföldi német befektetésekbõl elégítik ki.
…
4. A Szovjetunió a saját megszállási övezetébõl kapott jóvátétel kiegészítéseként a nyugati övezetekbõl is kap jóvátételt.
12 A témáról részletesen lásd: Németh István: Németország története. Budapest, Aula Kiadó, 2002.

13 Dr. Török Ádám szóbeli közlése alapján. Az 1980-as évek NDK–NSZK kereskedelmérõl lásd: Kettõs könyvelés. HVG, 1985. szeptember 7. 10–11.
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…
8. A szovjet kormány jóvátétel címén nem támaszt semmiféle igényt a Németország
nyugati megszállási övezeteiben levõ német vállalatok részvényeire, sem pedig a bármely
más országban levõ külföldi német aktívákra, kivéve a 9. pontban felsorolt országokat.
9. Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság kormánya jóvátétel címén nem támaszt
semmiféle igényt a Németország keleti megszállási övezetében levõ német vállalatok részvényeire, sem pedig a Bulgáriában, Finnországban, Magyarországon, Romániában és Kelet-Ausztriában levõ külföldi német aktívákra.
10. A szovjet kormány nem tart igényt a szövetséges csapatok által Németországban
zsákmányolt aranyra.”14
Az NDK-ban 1952 áprilisában indult meg az államosítások folyamatának hosszú láncolata, ami az 1960-as évek végéig húzódott el.15
A keletnémet állam egyik biztos államosítási módszere volt, hogy évrõl évre folyamatosan egyre jobban emelte a vállalat által fizetendõ adót, így végül a tulajdonos szinte maga kérte cége államosítását. Az ipari üzemek mindegyike ún. népi tulajdonba került. Júniusban elkezdõdött a mezõgazdasági üzemek kollektivizálása, sok helyütt a helyi parasztság erõszakos megfélemlítése. A két folyamat eredményeként, valamint az 1953-as berlini felkelés leverését követõen minden addiginál több menekült özönlött át a még nyitott
berlini belnémet határon.16 Az 1970-es évek közepén azonban jelentõs változás következett be az NDK gazdaságpolitikájában, sõt 1976-tól kezdve egyesek egyenesen
„maszekösztönzésrõl” beszéltek.17
Magyarország
A II. világháborúban vesztes Magyarország szovjet katonai-politikai befolyás alá került,
amely csakhamar kiegészült a gazdasági befolyással is, mivel az 1945-ös választások után
a magyar kormány kulcspozícióiba a Magyar Kommunista párt jórészt Moszkvából hazatért emberei kerültek. Az ország súlyos gazdasági helyzetét a fizetendõ jóvátétel, valamint
a külföldön lévõ magyar tulajdonok elvesztése tovább fokozta. Ehhez hozzájárult, hogy a
Szovjetunió Magyarországon is birtokba vette az egykori német befektetéseket. A jelentõs
kormányzati pozíciókkal bíró kommunista párt pedig kezdetektõl az államosítás elkötelezett híve. 1945 és 1948 között a magyar országgyûlés mintegy tíz államosítási törvényt fo14

A tanácskozás teljes dokumentációját közli: Teherán, Jalta, Potsdam. Budapest, Kossuth Könyvkiadó,
1972. 399–419.
15 A háború után a nyugati szövetségesek által megszállt területen, a késõbbi Német Szövetségi Köztársaságban mûködõ pártok is – a kereszténydemokratáktól a kommunistákig – az államosítás hívei voltak.
16 A menekültek száma 1961-ig, a berlini fal felépüléséig elérte a 3 millió fõt.
17 Nemes Gábor: Csendes reneszánsz. NDK magánkereskedelem. HVG, 1985. december 21. 14–15.
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gadott el, amelyek eredményeképpen szinte valamennyi kis- és középvállalat állami tulajdonba került.18
Ugyanakkor számos stratégiai szektorban mûködõ fontos vállalat vegyesvállalatként
funkcionált tovább. Ezek kisebb része nyugati érdekeltségû maradt (Gyõr–Sopron–
Ebenfurti Vasút Rt. – GYSEV)19, de a többség, Romániához hasonlóan, magyar–szovjet
vegyesvállalattá alakult át (MASZOVLET20, MESZHART21, MASZOLAJ22, MASZOBAL23). A
GYSEV talán azért is kerülhette el az államosítást, mert Ebenfurt, ahol a szerelvények végállomása található, 1955-ig szintén szovjet megszállás alatt állt. Így ezt a társaságot is fel
tudták használni a Vörös Hadsereg Ausztriában állomásozó egységeinek ellátására. Eddigi
kutatásaink alapján kijelenthetjük, hogy ezek a vegyesvállalatok elsõsorban a szovjet érdekeket képviselték a jóvátétel zavartalan lebonyolódása érdekében. Másrészt a vállalatok
egyértelmûen valamilyen gazdasági szempontból stratégiai fontosságú területhez (közlekedés, nyersanyag-kitermelés) kapcsolhatóak. Mindez arra is utalhat, hogy a szovjet fél
komolyan készült a III. világháborúra.
Magyarországon az ötvenes évek derekán ezen vállalatok a magyar állam tulajdonába
kerültek. Az adásvétel azonban majdnem kútba esett. A szovjet fél aránytalanul magas
áron kívánta eladni részvényeit Magyarországnak.24
A magyar fõtárgyaló, Antos István megvizsgálta a cégek fõkönyveit, illetve az abban
szereplõ befizetett adóösszegeket is. Ezek alapján kiszámította, hogy az utólag befizetendõ
adókülönbözet nagyjából a szovjet fél által kért vételárral egyenlõ. Így szinte ingyen kerültek vissza magyar tulajdonba ezek a részvénycsomagok.25
A két fél errõl szóló közös közleménye 1954. november 6-án jelent meg. Bár a szovjet–magyar vegyesvállalatok teljesen állami tulajdonba kerültek, az államosítás mégsem
érintett számos magántulajdonban lévõ vállalatot (pl. a GYSEV-t), az állam csak különbözõ
rendeletek, elõírások és ellenõrzések útján szólt bele ezek mûködésébe.
18 Az államosítás jogi és politikai véghezvitelének nehézségét mutatja az államosítási törvények és törvénymódosítások nagy száma.
19 Ez a vasúttársaság már a dualista korban is különleges helyzetû volt, amelyet késõbb nemzetközi
szerzõdések – például mind az elsõ, mind a második világháborút lezáró békék, illetve azok bilaterális záradékai – is garantáltak.
20 1946. március 29-én írják alá a Magyar–Szovjet Polgári Légiforgalmi Rt.-t alapító egyezményt.
A MASZOVLET hivatalosan 1954. november 26-ig mûködött.
21 A Magyar–Szovjet Hajózási RT. 1946 tavaszán jött létre.
22 A Magyar–Szovjet Olaj Rt.-t 1950-ben hozták létre.
23 A Magyar–Szovjet Bauxit-Alumínium Rt.-t 1946-ban hozták létre, és hivatalosan 1954. október 1-jén szûnt
meg.
24 A részvényekért cserébe termékeket kért a szovjet fél, de ellenértéküket, illetve a rubel árfolyamát irreálisan állapította meg.
25 Bácskai Tamás közlése, 2006. szeptember 13.
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Románia
Bár Románia 1944. augusztus 23-án átállt az antifasiszta koalíció oldalára és azonnal
fegyverszünetet kötött a Szovjetunióval, a Szovjetuniónak okozott háborús károkért mégis
300 millió USA dollár jóvátétel megfizetésére kötelezték. Ennek egyik módja volt, hogy az
1945. január 16-án Bukarestben aláírt szovjet–román egyezményben a szerzõdõ felek
rögzítették, hogy a háborús jóvátétel fejében Románia évente milyen és mennyi árut szállít a Szovjetuniónak. A szovjet–román viszonyt ugyanakkor erõsen beárnyékolta
Besszarábia kérdése, amely pontosan a náci Németország és a Szovjetunió megállapodását követõen került szovjet fennhatóság alá. Sztálin a háború után hallani sem akart a terület visszaadásáról.
Az államosítás Romániában is hosszabb folyamat eredménye. 1945-ben a román országgyûlés elfogadta az úgynevezett CASBI26- törvényt, amelynek értelmében sor került az
elsõ állami tulajdonbavételre. A törvény kimondta, hogy aki 1944 szeptemberéig elhagyta
az országot, illetve 1944 szeptemberétõl távol volt Romániától, annak vagyona automatikusan a román államra szállt, mivel az a törvény értelmében „ellenséges javaknak”
minõsült. A törvény az elmenekült németeket és magyarokat egyaránt érintette, rajtuk kívül pedig a deportált zsidókat.27
1945 folyamán a Szovjetunió a német jóvátétel fejében Romániában is átvette a német
tulajdonú vállalatokat, és szovjet–román vegyesvállalatokat, szovromokat hozott létre. A
többi megszállt országhoz hasonlóan, Romániában is a stratégiai szempontból fontos ágazatokban, ipari szektorokban került sor a szovromok létrehozására (SovromTransport28,
SovromPetrol, SovromBanc, SovromLemn, SovromMetal, SovromChim, Sovrom
Construcþii, SovromMetale Neferoase, SovromCãrbune, SovromAsigurare). Romániában
az elsõ ilyen vállalatokat az ország természeti kincseinek kiaknázására hozták létre,
késõbb már az ipari jellegû beruházások domináltak. E vonatkozásban a szovjet–román
viszony eltér a többi KGST országétól, hiszen itt román szempontból nem nyersanyagok
importjáról, hanem romániai nyersanyagok szovjet exportjáról beszélhetünk.29
A Szovjetunió a német részesedés mellett a magyar vállalatokat, részvénycsomagokat is
tulajdonába vette. Ez történt a Brassói Gumigyárral és a Magyar Vasútforgalmi Rt.-vel is. A
26 Casa pentru Administrarea ºi Supravegherea Bunurilor Inamice – Ellenséges Javakat Kezelõ és Felügyelõ

Pénztár.
A témáról részletesen lásd: Tibori Szabó Zoltán: Az erdélyi zsidóság identitástudatának alakulása
1945–1948 között a sajtó tükrében c. disszertációját. A szerzõk ezúton köszönetüket fejezik ki Tibori Szabó
Zoltánnak, hogy kéziratban lévõ munkáját elolvashatták.
28 A tengerhajózással foglalkozó vegyesvállalatot elsõként alapították.
29 Magyar vagyon román kézen. A második világháború utáni magyar–román vagyonjogi vita, különös tekintettel a romániai magyar vállalatok, pénzintézetek kérdésére. 45.
27
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nagyváradi Dreher–Haggenmacher Sörgyár és a Carmen Cipõgyár esetén a magyar részvények – még Budapest ostromakor – szovjet kézbe kerültek, de nem jóvátételként, hanem
hadizsákmányként.
1953-tól folyamatosan csökkent a szovjet fél érdeklõdése Románia természeti kincsei
és iparosítása iránt, ennek egyik jele volt, hogy a szovromokba irányuló tõkeberuházások
csökkentek, majd leálltak, míg végül 1956 szeptemberében valamennyi vegyesvállalat román tulajdonba került.30
Román vegyesvállalatok ezek után csak az úgynevezett „harmadik világban” – elsõsorban Észak-Afrikában – mûködtek, igaz, ekkor a partner már nem a Szovjetunió, hanem
valamely nyugat-európai állam volt.
Összegzés
A háború után a vesztesek által fizetett jóvátétel csupán a rövid távú szovjet igényeket
tudta kielégíteni, ezért szükség volt egy perspektivikusabb elképzelésre, szervezetre. A
szovjet vezetés gondolkodását és elképzeléseit alapvetõen meghatározta a III. világháború
kitörésétõl való félelem és a hagyományos orosz/szovjet geopolitikai gondolkodás.31
Utóbbi már-már paranoiásan attól félt, hogy ellenségei, az USA és európai, valamint
ázsiai szövetségesei 1945 után körbekerítik. Emiatt a szovjet határokat minél inkább kijjebb kellett tolni. Ez európai perspektívában azt jelentette, hogy a határoknak Moszkvától
minél nyugatabbra kell húzódniuk. Sztálin a kelet-európai államokat egyfajta „pufferállamnak” vagy még inkább ütközõzónának32 tekintette egy esetleges háborúban.
Összegzésként megállapíthatjuk azt is, hogy a szovjet érdekszféra országaiban hasonló
gazdasági folyamatok zajlottak le a II. világháborút követõen. A KGST megalakulásával ezen
országok egységes gazdasági irányítás alá kerültek. A Szovjetunió kezdeti célja ezzel is a minél nagyobb befolyás megszerzése volt a megszállt országokban. Ez gazdasági szempontból elsõsorban a stratégiai iparágakban való pozíciószerzést jelentette, azaz sorra születtek
meg a szovjet vegyesvállalatok. Hosszú távon azonban a szovjeteknek egyszerûen nem érte meg a vegyesvállalatok fenntartása, illetve a rendszer minden olyantól való félelme, ami
külföldi – még a szövetséges keleti országokkal szemben is –, kiirthatatlannak bizonyult.
30

Dénes István: Román gazdaságstratégia. In: Dénes Judit – Dénes István: Sepsiszentgyörgy Gazdaságának
Stratégiai Fejlesztése.
31 Az elgondolás lényege, hogy egyrészt Oroszországnak/Szovjetuniónak léteznek természetesen határai; valamint hogy biztonsági megfontolásokból nyugati határait minél nyugatabbra kell tolnia. A témáról részletesen lásd: Zbigniew Brzezinski: A nagy sakktábla. Európa, 1999. 314.; Paul Kennedy: A nagyhatalmak tündöklése és bukása (Gazdasági változások és katonai konfliktusok 1500–2000). Akadémiai Kiadó, Budapest,
1992. 640.
32 Gondoljunk csak arra, hogy mi lett volna a Magyar Néphadsereg feladata egy esetleges háborúban!
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A szovjet pártvezér halála azonban megváltoztatta a történelem folyamát. Mindkét fél –
az USA és a Szovjetunió is – elfogadta a másik létezését, illetve azt a tényt, hogy a másikkal együtt kell élni. Az is egyértelmûvé vált, hogy az európai status quo megváltoztatása
egyik fél politikai – nem is beszélve a katonaiakról – terveiben sem szerepelt.
A szovjet vezetés így nem tartotta feltétlenül szükségesnek, hogy vegyesvállalatokon keresztül közvetlen is jelen legyen a különbözõ országokban, hiszen a KGST-n keresztül a
gazdasági függés, illetve a Varsói Szerzõdésen keresztül a katonai ellenõrzés de facto egészen 1990-ig biztosítva volt.
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Új követelmények a vállalati teljesítménymérésben1
FEKETE HAJNALKA – KLAUSZ MELINDA – SIPOS ESZTER

Ön törõdik vállalata vagyonával? Elsõ pillantásra evidensnek tûnik a válasz.
Nyilvántartásokat vezetünk az eszköz- és forrásállományról, figyeljük a cash-flow-t,
ellenõrizzük a gépparkot és megelõzõ, vagy éppen javító lépéseket teszünk. De mi a helyzet
a munkavállalóink fejében lévõ tudással, az adatbázisokkal, a licencekkel, a szabadalmakkal, a vevõk vállalkozásunk termékeibe vetett bizalmával? Ezen tényezõket gyakorta
elhanyagoljuk, holott ezen elemek is a vállalat vagyonát – talán legfontosabb elemét –,
intellektuális tõkéjét képezik. Ráadásul gyakran versenyelõnyt is jelenthet olyan vállalkozásokkal szemben, amelyek nem foglalkoznak ezen vagyonelemmel.
A vállalati teljesítmény mérésének módszerei
A vállalkozások céljaiknak és lehetõségeiknek megfelelõen sokféle teljesítménymérési
módszer közül választhatnak. Nagy részük ma is ROE (Return on Equity – sajáttõkearányos nyereség) alapú mutatószámrendszert használ, de egyre nagyobb mértékben
veszik figyelembe a pénz idõértékét, a tõkeköltséget és a kockázatot. Egyre több vállalat
használ értékorientált csúcsmutatókra épülõ mutatószámrendszert, ennek legfontosabb
oka a tulajdonos értékmaximalizáló elvárása. A nem pénzügyi mutatószámokon alapuló
eljárások – pl. a Balanced Scorecard is – egyre népszerûbbek. A vállalati teljesítmény
többféle szempont szerinti értékelését az a felismerés hívta életre, hogy a pénzügyi eredményesség nem elegendõ mércéje a teljesítménynek. Egy vállalat alapvetõ célja minél
nagyobb tulajdonosi érték létrehozása, amihez a fogyasztói értéken keresztül vezet az út,
amit a vállalat folyamatai, tevékenységei és humántõkéje hoznak létre. Ez a logikai lánc
több stratégiai teljesítménymérési rendszerben is megjelenik. Bár a legfõbb vállalati célok
pénzügyi célok formájában jelennek meg, kizárólag pénzügyi mutatók alapján, az értékteremtés folyamatainak vizsgálata nélkül nem lehet vállalatot irányítani.
Teljesítménymérési módszert a vállalati sajátosságoknak megfelelõen kell választani és
azokhoz igazítani, mivel a vállalat mûködését, a döntéseket, az érintettek cselekvéseit is
befolyásolja. Fontos, hogy minden módszer esetén a vállalatnak magának kell
meghatározni a számára kulcsfontosságú teljesítményelemeket.
1 Veszprémi Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Számvitel és Controlling .
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A pénzügyi jellegû teljesítménymérés
A hagyományos számviteli alapú teljesítménymutatók
A tõkelekötés és az eredmény viszonyát vizsgálják. Ezek a legelterjedtebb
mutatószámok, nagy elõnyük, hogy a számviteli nyilvántartások adatai alapján gyorsan és
egyszerûen kiszámolhatók. A megtérülési return on… mutatószámok alkalmasnak
bizonyultak a költségek leszorítására, használatuk alapján a fejlesztési források ahhoz az
üzleti egységhez irányíthatók, ahol legnagyobb a megtérülés, leépíthetõk a kevésbé
hatékony területek. Nagy hátrányuk, hogy a mutatók értéke jelentõs mértékben növelhetõ
a lekötött tõke csökkentésével, ami úgy érhetõ el, hogy nem ruházunk be. Ez a rövid távú
szemlélet a vállalat jövõjét veszélyezteti.
A nyolcvanas évektõl a hagyományos költséggazdálkodási és teljesítménymérési rendszerek hiányosságainak felismerése gyors fejlõdést eredményezett a vállalati teljesítmény
mérésének módszereiben. Ezen hiányosságok közül kiemelnénk:
– a megváltozott költségszerkezet (közvetett költségek arányának növekedése) és az
egyre nagyobb jelentõségû nem anyagi javak kezelésének hiányosságait;
– az utólagos, késõi információi nem támogatják az operatív döntéshozatalt, a
mûködési döntéseket, inkább az utólagos igazolást és nem a döntések támogatását szolgálják;
– a stratégiai szemlélet hiányát, nem közvetítik a célokat a vállalati hierarchia alacsonyabb szintjei felé, nem kezelik az értékteremtési folyamatot;
– a mûködési döntések pénzügyi következményei nehézkes nyomon követhetõségét;
– a funkcionális-vertikális szemléletet, a vállalati funkciókat átszelõ szemlélet helyett;
– módszereik rugalmatlanságát, nem követik a stratégia, a folyamatok és a környezet
változásait.
A számviteli mutatók elsõdleges célja a külsõ érintettek egységes formában történõ
tájékoztatása a múltbeli tevékenységek eredményérõl, ezek hatékonyságának és eredményességének mérése a teljesítmény növelésének fontos támogatója is lehet.
A kritikák új követelményekhez vezettek a teljesítménymérési módszerekkel szemben,
ami több területen is éreztette a hatását. Kiterjedt a számviteli információk használhatóságának növelésére a vezetõi számvitel és a költséggazdálkodási rendszerek továbbfejlesztésével2. A pénzügyi mutatók mellett egyre nagyobb szerepet kaptak a mûködéshez
kapcsolódó mutatószámok, a termelési és az anyagi folyamatok. Elõtérbe került a pénzügyi és a mûködési teljesítmény közötti kapcsolat vizsgálata, a döntések pénzügyi hatá-

2 Pl.: tevékenység alapú költségszámítás, célköltség-számítás.
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sainak fokozottabb figyelése és a fõ vállalati céloknak a mûködés szintjére való lebontása,
a különbözõ vállalati funkciók összehangolása az értékteremtés folyamatának támogatása
érdekében. Az egész vállalati tevékenységet átfogó, többszempontú stratégiai teljesítménymérési rendszerek terjedtek el. A fejlõdés legfontosabb momentuma azonban az a
szemléletváltás, ami a teljesítménymérést, a vezetõi számvitelt és a költséggazdálkodást az
értékteremtõ folyamatok és a stratégia megvalósításának szolgálatába igyekszik állítani úgy,
hogy ezzel támogassa a döntések meghozatalát is, ne csak az ellenõrzést és a beszámoltatást.
Tulajdonosi értékmaximalizáló koncepciók
A befektetõk a diszkontált hosszú távú cash flow-t tekintik értékmérõnek. A hagyományos szemlélet szerint egy vállalkozás pozitív mérleg szerinti eredmény elérése esetén
nyereségesnek tekinthetõ, a tulajdonosi szemlélet szerint viszont csak akkor, ha a tulajdonosok által elvárt hozamnál magasabbat tud produkálni. A tulajdonosi érték forrása, a
fogyasztói érték, önmagában még nem növeli a tulajdonosi értéket, ahhoz a ráfordításoknál nagyobb bevételek szükségesek. A tulajdonosiérték-szemlélet követõi általában
nem foglalkoznak részletesen a pénzügyi, gazdasági értékelésen túl az operatív, mûködési
célok mint az értéket alapvetõen befolyásoló tényezõk részletes meghatározásával.
A tulajdonosi értékmaximalizáló koncepciók két nagy csoportra oszthatók aszerint,
hogy a jövõbeli pénzjövedelmek3 vagy a gazdasági értékek4 testesítik meg a jövõbeli
hozamokat. Mindkét módszer a tõkeköltség felhasználásával állapítja meg az értékeket. A
számvitel az eredmény megállapításakor csak az idegen tõke költségét veszi figyelembe
fizetett hitelkamatok formájában, ellentétben a gazdasági eredménnyel, ami a saját tõke
költségét is, mint a befektetett tõke elvárt hozamát, vagyis a tõke alternatív költségét. Ezek
a koncepciók a vállalat három nagy pénzügyi jellemzõjét kombinálják: a létrehozott cash
flow-t, az elõállításához szükséges tõkét és ennek a tõkének a költségét. A tulajdonosi érték
elemzése a vállalatot annak alapján ítéli meg, hogy a jövõben milyen teljesítményt képes
nyújtani, nem pedig múltbeli teljesítmények alapján. A 90-es évek elején a tulajdonosi
érték meghatározása fõleg a befektetések értékelésére és vállalatfelvásárlások árának
megállapítására volt használatos. Ma már a vállalatok teljesítménye tervezésének és
értékelésének is fontos eszköze.
A DCF-módszer kiterjesztése az egyedi beruházások szintjérõl az egész vállalatra problémákat vet fel, hiszen eredetileg befektetési döntések támogatására dolgozták ki. A
3 Discounted Cash Flow – DCF.
4 Economic Value Added – EVA.
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pénzáramok becslése sokkal szubjektívebb, mint egy egyedi projekt esetében, mivel a
pénzáramlások sokféle forrásból származnak. Egy termelõeszköz élettartama sokkal könynyebben felbecsülhetõ, mint egy vállalaté. A megfelelõ diszkontfaktor kiszámítása is
körülményesebb. Ezek mind hatnak az értékelés végeredményére. Számítása idõ- és szaktudásigényes. A számos szubjektív elem miatt a módszer erõsen vitatott a vállalati gyakorlatban. Az EVA-mutató leginkább a teljesítmények és a termelt értéktöbblet éves mérésére,
értékelésére, tervezésére és a felsõvezetõkkel szembeni követelmények felállítására alkalmas. Alapja lehet egy olyan ösztönzési rendszernek, ami a felsõvezetõk javadalmazását az
értékteremtéshez köti, így abban teszi érdekeltté õket, hogy minél inkább túlteljesítsék a
tõke elvárt hozamát. Segítségével értékközpontú teljesítményirányítási és követelményrendszer állítható fel. A módszert külsõ elemzõk is növekvõ mértékben használják
fel. Azt a hozzáadott értéket határozza meg, amelyet a vállalat a tõkeköltség felett, a tulajdonosok által elvárt minimális hozam felett termel. Ez az, ami valójában értéket jelent és
hozzájárul a részvényesek vagyonának növekedéséhez.
Az értékközpontú megközelítésmódok sokszínûek, nem alakult ki olyan egységes koncepció belõlük, amely a stratégiai és operatív szintet, a pénzügyi, a piaci és a mûködési
döntéseket egyaránt átfogná. A tulajdonosi érték középpontba állítása még nem ad útmutatást a mûködési célok kijelöléséhez, viszont a tulajdonosi értéket befolyásoló tényezõk
meghatározása, lebontása a mûködés szintjére alapul szolgálhat egy integrált teljesítménymérési és ösztönzési rendszer kialakításához.
A nem pénzügyi jellegû teljesítménymérés sajátosságai
Napjaink értékteremtõi a nem anyagi javak5. Sok vállalat számára fontosabbak, mint
az anyagi javaik. Több iparágban ezek a fenntartható versenyelõny forrásai, mivel nehéz
utánozniuk a versenytársaknak – az anyagi és pénzügyi befektetésekkel ellentétben. Ha a
menedzserek képesek lennének megállapítani vállalatuk nem anyagi javainak értékét, a
leglényegesebb információkra tehetnének szert a vállalat versenyhelyzetének felmérése és
befolyásolása szempontjából. Azonban ez sajátosságaik miatt nem egyszerû feladat,
hiszen:
5 Pl.: a munkavállalók tudása, informatikai rendszerek, a folyamatos megújulást támogató vállalati kultúra.
A nem anyagi javak fontosságát érzékelteti a vállalat szempontjából a következõ pár kérdés:
– A vállalat stratégiájának megvalósítására milyen mértékben felkészültek munkavállalói, rendszerei,
kultúrája?
– Mennyire értékes a vállalati kultúra, amely képessé teszi a munkavállalókat, hogy megértsék és befogadják a szervezet küldetését, vízióját, legmélyebb értékeit?
– Mennyire térül meg a tudásmenedzsment-rendszerbe vagy az adatbázisokba (amely pl. az új vevõk adatait
tartalmazza) fektetett összeg?
– Fontos az összes munkavállaló képzése, vagy elegendõ a kulcspozíciókra koncentrálni?

ujforum_59.qxp

12/14/2006

12:46 PM

Page 41

Új követelmények a vállalati teljesítménymérésben

41

– különbözõ emberek szemében más-más értéket képviselnek,
– önmagukban nem hoznak létre értéket, más eszközökkel is szükséges kombinálni,
– a pénzügyi teljesítményt komplex ok-okozati összefüggések láncolatán keresztül
befolyásolják.
Lépésrõl-lépésre meg kell határozni, hogyan vezetnek értékteremtéshez. Pénzügyi
rendszerben ezeket a folyamatokat lehetetlen leírni, mivel pillanatfelvételeket mutatnak,
nincsenek abban a helyzetben, hogy az idõbeli logikát, az okokat és a hatásokat bemutassák, hogy a különbözõ eszközöket a stratégiába integrálják. Pl. a munkatársak
képzésérõl nem lehet közvetlenül kimutatni, hogy nõtt az értékesítés vagy csökkentek a
költségek. Ehelyett csak azt lehet állítani, hogy minõségjavulást eredményezett, ami
javíthatja a fogyasztói hûséget, illetve az értékesítési mutatókat.
Az érték, amit létrehoznak, a vállalat által követett stratégiába illeszkedik. Pl. ha a
stratégia a munkafolyamat folytonos tökéletesítésére és az alacsony költségszintre épít,
érték keletkezik a Six Sigma és a TQM oktatásából. Viszont az integrált megoldásokat
kínáló stratégia azt követeli meg a munkatársaktól, hogy a hosszú távú vevõi kapcsolatok
megteremtésében és fenntartásában nyújtsanak jó teljesítményt. A motivált és képzett
munkaerõ mint érték csak a stratégia kontextusában értelmezhetõ.
Intellektuálistõke-kkutatások
Ha megnézzük a tõzsdére bejegyzett vállalkozások piaci és könyv szerinti értékét – lásd 1.
ábra –, jelentõs mértékû különbségeket észlelhetünk, melyet – a spekulációs hatást és a természetes ingadozást leszámítva – a mérlegben ki nem mutatott intellektuális tõke okozza. Az
intellektuális tõke a piaci érték akár 92%-át is kiteheti, ahogyan azt Erik Sveiby, a témában
alapmûnek számító Szervezetek gazdagsága – A menedzselt tudás szerzõje kimutatta.

1. ábra Vállalkozások piaci és könyv szerinti értéke
Forrás: Julia Hoffmann: Die Bewertung des intellektuellen Kapitals eines Unternehmens (2004. 02. 02)

1997-ben végzett elemzésében az Oracle 92%-os, az SAP 90%-os, míg a Reuters
esetében 88%-os arányú, kézzel meg nem fogható részesedést állapított meg a piaci
értékhez viszonyítva. A dán kormány 2003-ban napvilágot látott, Intellectual Capital
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Statements – The New Guideline címû, az új vagyonelemmel való foglalkozást népszerûsítõ kiadványában felhívta a figyelmet az intellektuális tõke menedzselésének
fontosságára is. Kutatásuk szerint ezen vagyonelemre való figyelem a vállalkozás tõkéjét
igen hatékonyan növeli, emellett – a megkérdezettek több mint 90%-a szerint – támogatja a vállalati stratégiát, elõsegíti a szisztematikus tudásmegosztás biztosítását, valamint
növeli az innovációs kedvet (80%).
1998-ban Arthur Andersen nemzetközi kutatást végzett az intellektuális tõke
mérésének területén. 368 európai, észak-amerikai és ázsiai szervezetet kérdezett meg, s
a kutatás eredményeként számos érdekes következtetésre jutott. A megkérdezettek többsége úgy vélte, hogy az intellektuális tõke jelentõsége növekedni fog, a legtöbben egyetértettek abban, hogy a tudás mérése hosszú távon fejleszti a szervezeti teljesítményt, ezért a
megkérdezettek háromnegyede már végzett két, illetve több vizsgálatot a témában. A
megkérdezettek közel fele vélte úgy, hogy a mérési folyamat már önmagában is olyan
fontos információkat hordoz, mint a mérés eredménye. Hasonló kutatási eredményekre
jutott Waterhouse és Svendsen is, akik ugyanezen évben publikálták tanulmányukat. Õk
65 CEO-t és 49 jelentõs kanadai vállalkozás vezetõjét kérdeztek meg a témában.
De mit is értünk tulajdonképpen az intellektuális tõke fogalma alatt? Magát a kifejezést
John Kenneth Galbraith használta elõször 1969-ben. Galbraith úgy gondolta, hogy az
intellektuális tõke többet jelent, mint tisztán intellektus, magában foglal egyfajta szellemi
cselekvést is. A fogalom megszületését követõen hosszú csend következett, s csupán az
1980-as évek folyamán került újra elõ, amikor is Hall, Itami és Teece foglalkozott a megfoghatatlan tényezõk vizsgálatával. Ekkor készítette el Sveiby is „láthatatlan mérleg”
elméletét, amely ma is az intellektuálistõke-meghatározás egyik alapjának tekinthetõ.
Magát a meghatározást Peter Drucker (1993) terjesztette ki, s ma már ott tartunk, hogy
számos megközelítés verseng egymással. Az elnevezésbeli különbségek ellenére az
összetevõk alapvetõen három csoportba sorolhatók: humán (emberi), strukturális
(szervezeti) és vevõi (külsõ, vagy kapcsolati) tõke. A humántõke a vállalatnál dolgozó
egyének tudását fogja össze, tartalmazza a vállalkozás munkavállalóinak képességeit,
ismereteit, innovációs képességeit, tehetségét, tudását, információit, innovációs
képességét. A strukturális tõke a vállalat tulajdonát képezõ struktúrák, rendszerek,
folyamatok összessége, amely támogatja a termelõ, szolgáltató tevékenységét, s kiegészülnek olyan elemekkel is, mint a márka, az imázs, vagy éppen a vállalati kultúra. Idetartozik
például a vállalkozás információs rendszere, adatbázisai, a szervezeti kutatás-fejlesztés és
a piac ismerete. A kapcsolati tõke elsõsorban a külsõ kapcsolatokat, az érintettekkel való
együttmûködést tartalmazza, de ide soroljuk a fogyasztók, a szállítók, az állami szervek
tudását is.
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Mérhetõség vs. hasznosság...
Ahogy az említett példákból is látszik, az intellektuális tõke nem a legkönnyebben
mérhetõ vagyonelemek közé tartozik. Mégis elengedhetetlen a fontosságának felismerése,
hiszen segítségével versenyelõny érhetõ el. Az a vállalkozás, amely teljes mértékben
tisztában van vagyonával, munkavállalóinak tudásával, kapcsolati tõkéjével, jobban
kiaknázhatja azokat, hatékonyabb fejlesztéseket, gyorsabb beavatkozásokat, hathatósabb
üzleti eredményeket érhet el az imázsjavítás mellett. Azon vállalat ugyanis, amely az
ügyfelek, hitelezõk és részvényesek elõtt is a lehetõ legpontosabban tudja magát jellemezni, erõsítheti a vele szembeni bizalmat. A vagyonelem mérésére és menedzselésére
pedig ma már számos módszer kínálkozik, csupán a vállalatvezetésnek kell(ene) kiválasztania a számára szimpatikusat.
Példák intellektuálistõke-bbeszámolókra
A beszámolók összeállításában Svédország és Dánia áll az élen. Ma már a svéd vállalatok beszámolói elképzelhetetlenek 1–2 oldalas intellektuális tõkét bemutató összefoglaló
nélkül. A WM-Data és a Skandia 1989-ben, illetve 1990-ben publikálta elsõ ilyen témájú
beszámolóját. A Leif Edvinsson által kifejlesztett Skandia Navigátor a vállalat értékteremtõ
folyamatait mutatja be, mégpedig úgy, hogy egymással kapcsolatba hozza az általa definiált
területeket, s a tényezõk idõsíkját is meghatározza ilyetén: a vállalkozás múltbeli pénzügyi
helyzete határozza meg a jelenbeli vevõi, munkavállalói, illetve folyamat területek
kialakítását, fenntartását, ezen jelenbeli tényezõk pedig a jövõbeli újítás, folyamatos
fejlesztés alapját, bázisát adják.
A dán PLS-Consult alapvetõen a hozzáadottérték-kimutatással dolgozik (ld. 2. ábra),
amely a nettó értékesítések és a vállalati kiadások különbségeként az egy alkalmazottra esõ
hozzáadott értéket is meghatározza.

2. ábra. Hozzáadottérték-kimutatás, PLS-Consult
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A Celemi immateriális vagyonfigyelõje – ahogyan az a 3. ábrán látható –, az Erik Svieby
által definiált növekedés/megújulás, hatékonyság, stabilitás dimenziókat figyelembe véve,
konkrét mutatószámokat rendel az egyes intellektuálistõke-elemekhez. Így például kimutatásra kerül az IT-beruházások, vagy éppen a K+F a hozzáadott érték százalékában, az
igazgatási személyzet cserélõdése, az öt legnagyobb ügyfél aránya az összes ügyfélhez viszonyítva, ahogyan a szakértõk vállalatnál eltöltött éveinek száma is.

3. ábra. Példa a Celemi immateriálisvagyon-figyelõ tényezõire
A 17 vállalat közremûködésével, a dán kormány javaslatára kidolgozott Danish
Guideline, az intellektuális tõke fontosságát hangsúlyozandóan, egy jelentési rendszer. A
rendszer elsõ eleme a tudásbeszámoló (knowledge narrative), amely kifejezi a vállalkozások ambícióját arra vonatkozólag, hogy a vállalkozás javait, szolgáltatásait fejlesszék.
Megmutatja, hogy mely tudástõkeelemet kell támogatni. Második eleme a menedzsmentkihívások, amely azt világítja meg, hogy a tudástõkeelemeket fejleszteni kell. A harmadik
elem az akciók, kezdeményezések, amely megmutatja, hogyan lehet és kell fejleszteni a
tudáselemeket és hogyan figyeljük hatékonyságukat, illetve hatásukat. Negyedik elemként
pedig indikátorokat tartalmaz a rendszer, amelyek mérhetõvé teszik a folyamatokat.
Annak ellenére, hogy az intellektuálistõke-beszámolóval számos kézzelfogható és
forintosítható elõny érhetõ el, ma még nem sok vállalat foglalkozik ezzel. A beszámolók
hiányát az újtól való félelem, az ismeretlennel járó túlzott idõ- és energiaráfordítás okozza elsõsorban, s számos vezetõ attól is fél, hogy túl sok információt árulnának el vállalatáról a mutatók. Ám ezen félelmek alaptalanok, hiszen a vállalkozás konkrét megismerése alapot adhat a lehetõségek kiaknázásához, a vállalati tudásbázis erõteljes
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aktivizálásához, s ezáltal kiugrási lehetõséget jelent minden egyes, infrastrukturálisan
esetlegesen hátrányban lévõ vállalkozás számára.
Balanced Scorecard (kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszer)
A Balanced Scorecard újdonsága az, hogy a vállalkozásoknak elõször van meg a
lehetõségük stratégiájukat a nem anyagi javak figyelembevételével leírni és a pénzügyi
eredményekkel kapcsolatba hozni, amit így már menedzselni is tudnak.
A BSC a szervezet jövõképét és stratégiáját egy mutatószámrendszerré fordítja le, amely
egyben egy teljesítményértékelési és vezetési keretet is kijelöl. Lényege a komplex
értékelés. Az egész vállalati tevékenységet átfogja, a pénzügyi teljesítményt, a vevõket, a
mûködési folyamatokat és a tanulás-fejlõdést egymással összefüggésben vizsgálja.
Tartalmazza azokat a teljesítménymutatókat is, amelyek a pénzügyi célok eléréséhez
vezetnek: a jövõbeni növekedéshez szükséges új képességek, nem anyagi jellegû erõforrások kialakításának és megszerzésének folyamatát. A mutatószámrendszer kialakítása és a
teljesítések figyelemmel kísérése által ellenõrizhetõ a stratégia megvalósításának folyamata. A vállalati célokat kifejezõ mutatók tervezett értékeinek elérése a vállalati célok megvalósításának irányába mutat. Fontos az összefüggések felismerése: a mutatók összekapcsolása a pénzügyi teljesítménnyel. A pénzügyi teljesítmény a vállalat eredményességének
alapvetõ jelzõszáma, hosszú távú biztosítása ok-okozati összefüggések láncolatán keresztül
valósítható meg. Pl.: a tanulás és fejlõdés nézõpontban szereplõ alkalmazotti képességek
befolyásolják a mûködési nézõpontban szereplõ folyamatok minõségét, átfutási idejét,
amelyek nagy hatással vannak a fogyasztók vásárlásaira, valamint a fogyasztói hûség
kialakulására. A pénzügyi nézõpont céljainak elérése a fogyasztói vásárlások eredménye.
A nem pénzügyi jellegû teljesítménymérés hiányosságai
A nem pénzügyi jellegû mutatók tükrözik azokat az értékállományokat, amelyeket a
számviteli szabályok nem ismernek el eszközként. Mérésük hathatósan kiegészítheti a
tradicionális könyvelést, általuk a menedzserek elõre megítélhetik a vállalat fejlõdését, a
befektetõk pontosabb összképet alkothatnak a vállalat összteljesítményérõl. A nem anyagi
javak mérésére és menedzselésére napjainkban már számos szabványos, nem pénzügyi
mérési keretrendszer létezik6. Alkotóik hangsúlyozzák, hogy tág kereteikben a vállalatoknak kell megkeresniük és nyomon követniük a teljesítményüket valóban befolyásoló
tényezõket. Ezzel szemben a vállalatok nagy része alig tesz kísérletet a stratégia meg-

6 Balanced ScoreCard, Performance Prism, Intellectual Capital Navigator.
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valósítását elõmozdító nem pénzügyi területek meghatározására, valamint a pénzügyi
mutatókkal való kapcsolat meghatározása is hiányos.
Ittner és Larcker kutatásai szerint az általuk vizsgált 157 vállalat 23%-a fejlesztett ki
széles körû okozati modellt a stratégiai siker kiválasztott mozgatórugói és az eredmények
között. Ezen vállalatok 2,95%-kal magasabb ROA-t és 5,14%-kal magasabb ROE-t produkáltak, mint az okozati modellt nem használó vállalatok. Kutatásaik alapján arra a
következtetésre jutottak, hogy a vállalatok hajlamosak ugyanazokat a hibákat elkövetni a
nem pénzügyi teljesítmény mérésénél. Ezek a következõk:
„A nem pénzügyi jellegû mutatók és a stratégia összekapcsolásának elmulasztása”: A
keretrendszerek alkalmazása sem segít konkrétan meghatározni, hogy a teljesítmény mely
területei járulnak leginkább hozzá a pénzügyi teljesítmény javulásához.
„Az összefüggések megerõsítésének elmulasztása”: A vizsgált vállalatok mindössze
21%-a bizonyította a nem pénzügyi teljesítménymutatók hatását a jövõbeli pénzügyi eredményekre. Meg kell állapítani az egyes mutatók relatív súlyát is.
„A helyes teljesítménycélok kijelölésének elmulasztása”: Mikor és mennyire térül meg
a nem pénzügyi teljesítmény javítása? „A kimagasló nem pénzügyi teljesítmény nem
mindig elõnyös. Valójában sokszor csökkenõ, sõt negatív hozamot eredményez.”7 Pl.: a
fogyasztói elégedettség bizonyos szint után megszûnik hozzájárulni az eredmény
növeléséhez. Optimális szintjének meghatározása az idõtényezõ miatt is rendkívül nehéz
feladat. Javításuk csökkenti a rövid távú hozamokat, idõ kell ahhoz, hogy pozitív hatást fejtsenek ki az eredményre.
„Helytelen mérés”: Gyakran az adatgyûjtést követõen döntik el, mit akarnak
kideríteni, így az összegyûjtés és rendszerezés során alkalmazott módszerek korlátozzák a
vizsgálatot. A mért jellemzõk természete is problémát okoz, pl. beszállítói kapcsolatok,
vezetés értékelése. A Balanced ScoreCardot használók nagy része nehezen tudja mennyiségileg meghatározni a minõségi eredményeket.
A nem anyagi javak menedzselése során a legnehezebb feladat a gazdasági teljesítményre hosszú távon legnagyobb hatást gyakorló nem pénzügyi tényezõk meghatározása
és az összefüggések sorozatára épített döntési mechanizmus kidolgozása. A nem pénzügyi
jellegû teljesítménymutatók megfelelõ felhasználása a következõ lépéseken keresztül valósulhat meg:
– Okozati modell kifejlesztése a stratégiai terv hipotézisei alapján. (Ehhez világos stratégia, konkrét cselekvési tervek kellenek, nem csupán küldetés- vagy víziónyilatkozatok.)
7 Ittner–Larcker: Coming Up Short on Nonfinancial Performance measurement. Harvard Business Review,

2003. november, 89–95.
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– Adatok összegyûjtése, konzisztens mutatók kifejlesztése.
Az adatok információvá alakítása: Okozati modell tesztelése (korrelációanalízis,
regresszió). A regressziószámítás segítségével meghatározható az a néhány tevékenység,
amely valóban hatással van a teljesítményre. Kvalitatív elemzéssel, pl. fókuszcsoportokkal
és személyes interjúkkal vizsgálható, hogy mi fontos a vásárlóknak, alkalmazottaknak,
beszállítóknak, befektetõknek és a többi érintettnek.
A modell folyamatos tökéletesítése: az okozati modellt a versenykörnyezet változásával
folyamatosan újra kell értékelni. A stratégia változása marginalizálhatja a teljesítmény
egykor fontos területeit. Stabil környezetben is segíti a vállalatot gazdasági teljesítménye
mozgatórugóinak alaposabb megismerésében.
A következtetéseken alapuló lépések megtétele: ahhoz, hogy a nem pénzügyi teljesítménymutatók javítsák a pénzügyi eredményt, a legnagyobb pénzügyi ígéretekkel kecsegtetõ tervek alapján kell cselekedni.
Az eredmények értékelése: az akciók és a befektetések valóban a kívánt eredményhez
vezettek-e? A beruházások megtérültek-e, esetleg negatív eredményeket eredményeztek?
A nem pénzügyi teljesítménymutatók akkor képesek a számvitel által nyújtott kép
kiegészítésére, ha kiválasztásuk és elemzésük folyamatát a gazdasági eredményekhez
ténylegesen hozzájáruló tényezõk kvantitatív és kvalitatív vizsgálatára alapozzuk.
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Az érintettek és munkatársak elégedettsége mint a sikerességet
meghatározó tényezõ
NAGY ZSUZSANNA 1 – DANCSEZ GABRIELLA1

Bevezetés
A gazdasági élet évtizedek óta foglalkozik azzal, hogy milyen cselekvés által, mely
tényezõk irányításával lehet sikeres egy vállalkozás. A gazdasági fejlõdés és az információs
robbanás következtében a kemény tényezõk, a pénzen megvehetõ, kialakítható rendszerek, erõforrások ma már mindenki számára elérhetõk, mely által megszûntek
versenyelõnyt, azaz megkülönböztetõ sikertényezõt képezni. A figyelem ezért egyre inkább
a lágy, emberi tényezõkre terelõdött, és most már tudjuk, hogy a sikerhez a két oldal együttes, magas fokú mûködtetése, összhangja szükséges. Pontosan ezen személetet testesíti
meg az EFQM2 önértékelési modell, és az ennek analógiájára kidolgozott Projekt
Excellence modell. A modellek mûködtetése azonban az említett lágy tényezõk gyakorlatban történõ nehézkes kezelése okán problémákba ütközik, melyek közül egy, a dolgozói
elégedettség kezelésének problémájára teszünk javaslatot.
Az elégedettség sikerességet befolyásoló hatása – EFQM és Projekt Excellence
Az EFQM modell alapgondolata, hogy a vevõi és dolgozói elégedettséget, a pozitív társadalmi hatást a vezetés megalapozott üzletpolitikával és stratégiával a dolgozók, az erõforrások és a folyamatok menedzselésén keresztül éri el, ami kiváló üzleti eredményekhez
vezet (Sugár).

1. ábra: Az EFQM modell felépítése (Kalapács J., 2001)
1 Ph.D-hallgatók, Pannon Egyetem GSDI, Veszprém.
2 European Foundation for Quality Management.
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A modell alapján a szervezet önértékelést végez, mely során szembenéz jelenlegi állapotával: értékeli az alkalmazott módszereket, a munkavállalók bevonásának mértékét, a
vevõkre való odafigyelést, a tervek, célok megvalósításának mikéntjét a folyamatok kézbentartása által. Az alkalmazott módszerek és azok rendszeres felülvizsgálata, finomítása
hozza magával az eredményeket. Az eredményeket trendek, összehasonlítások segítségével értékeli, elemzi arra vonatkozólag, hogy a szervezetrõl milyen véleménnyel vannak a
közvetlen érintettek – a külsõ vevõk és a belsõ vevõk, az alkalmazottak –, a szervezet mûködése milyen hatást gyakorol a társadalomra, a környezetre, és milyen üzleti (pénzügyi
és nem pénzügyi) eredményeket tud felmutatni. Az eredmények alapján pedig képes a
szervezet korábbi céljai megvalósulási mértékének értékelésére, más szervezet eredményeivel való összevetésére, valamint a szükséges beavatkozási pontok meghatározására. Az
önértékelést rendszeresen – évente, kétévente – elkészítve, az EFQM szabályozó körként
mûködik, állandóan továbbfejlesztve a szervezetet és a benne munkálkodó egyéneket.
Azonban ez az önfejlesztõ, tökéletesítõ mechanizmus, amit az EFQM képvisel, nemcsak a
teljes szervezet szintjén használható kiválóan, hanem rövid idõtávon, operatív szinten, kisebb munkafeladatok, munkafázisok végzése során is folyamatosan alkalmazható.
A Projekt Excellence modell
A szervezetek az utóbbi évtizedekben a komplex, bonyolult, nagy újdonságtartalmú feladataikat projektek keretében hajtják végre, azaz a vállalaton belül egy külön projektszervezetet hoznak létre a feladat elõkészítésére, megvalósítására és értékelésére. Ezen projekteknek illeszkedniük kell a vállalat hosszú távú célkitûzéseihez, és eredményeikkel támogatniuk kell a vállalati stratégia megvalósulását. A projektek eredményének értékelésekor
ma már nem kielégítõ módszer az ún. „mágikus háromszög” hármas peremfeltételének
– költségkeret és határidõ betartása, minõségi paramétereknek való megfelelés – teljesítése (Turner 1993), mivel az utóbbi évek tapasztalatai alapján több olyan projekt hozott
hosszú távon kiemelkedõ üzleti sikert, amelyeket jelentõs határidõ- és költségtúllépéssel
valósítottak meg (Huszti 2002). Ennek megfelelõen napjainkban a szakemberek már a
projektek sikerességét igyekeznek többdimenziós, több célkitûzést tartalmazó, kvantitatív,
és kvalitatív jellegû kritériumokat egyaránt alkalmazó modellekkel mérni. Éppen ezért a
projektsiker minél hatékonyabb megítélése, az értékelés mérhetõvé tétele érdekében a
projektmenedzsment területén elterjedt az EFQM modell mintájára kifejlesztett Project
Excellence („Kitûnõ projekt”) modell.
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A Project Excellence modellt 1996-ban a Német Projekt Menedzsment Szövetség
(GPM3) dolgozta ki az EFQM modell alapján. A modell célja, hogy egységes szempontrendszer szerint lehessen a különbözõ projektek értékelését elvégezni. A Német Projekt Menedzsment Szövetség, a Nemzetközi Projekt Menedzsment Szövetséggel (IPMA4) együttmûködve, a modell értékelési rendszere alapján évente díjjal jutalmazza azokat a projektszervezeteket, amelyek bizonyítottan kiváló teljesítményt nyújtottak a projektmenedzsment területén. Az IPMA Nemzetközi Projekt Menedzsment Díj ezáltal ösztönzi a projektszervezeteket, hogy kiemelkedõ teljesítményt nyújtsanak, megtalálják, és minél jobban
hasznosítsák erõsségeiket.
A „Kitûnõ projekt” modellben az értékelés 9 kritérium alapján történik, amelyeket két
nagy csoportba osztanak: projektmenedzsment (500 pont) és projekteredmények (500
pont). A projektmenedzsment területén belül a projekt megvalósításához szükséges tevékenységek bemutatása, míg a projekteredmények kategóriájában a projekt által létrehozott eredmények, az elért elégedettség a mérvadó szempont.

2. ábra: A Project Excellence modell felépítése (www.pm-mesterseg)
Projektmenedzsment
– A projekt célkitûzései: A projektek értékelésénél a célkitûzések kialakításánál fontos
szempont a projekt érintettjeinek teljes körû azonosítása, elvárásaiknak megismerése és
a célokba történõ beépítése.
– Vezetés: A projektvezetés tekintetében lényeges értékelési kritérium a projektben
4 Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement.
5 International Project Management Association.

ujforum_59.qxp

52

12/14/2006

12:46 PM

Page 52

NAGY ZSUZSANNA – DANCSEZ GABRIELLA

résztvevõk ösztönzése, elkötelezettségük elérése, valamint a folyamatos és hatékony kommunikáció a résztvevõkkel, illetve a projekt érintettjeivel.
– Résztvevõk: A projektek értékelésénél a résztvevõkkel, dolgozókkal kapcsolatosan
meg kell vizsgálnunk, hogy figyelembe vették-e a dolgozók képességeit a projektcsapat kialakításakor, alkalmaztak-e valamilyen ösztönzési rendszert, továbbá hogy támogatták-e a
dolgozók ötleteit, javaslatait a felmerült problémák megoldásakor.
– Erõforrások: A projekteknél a határidõk és a költségkeretek betartása miatt különösen fontos terület az erõforrások hatékony és eredményes felhasználása, ezért itt figyelembe kell vennünk, hogy mennyire tudták biztosítani a folyamatos erõforrás-ellátást, a beszállítók közremûködését, mennyire tudták kézben tartani a pénzügyi erõforrásokat és az
információk felhasználását.
– Folyamatok: A folyamatok tekintetében fontos értékelési tényezõ a projekt tevékenységi struktúrájának és felelõsségrendszerének részletes kidolgozása, a projektmenedzsment-technikák alkalmazása, valamint a kitûzött célok megvalósulásának folyamatos felülvizsgálata, az eltérések, illetve a váratlan események kezelése.
Projekteredmények
– Ügyfelek elégedettsége: A projektek közvetlen érintettjeinek (Például: megrendelõ
cég) elégedettségét egyrészt közvetlenül a létrehozott projekteredménnyel kapcsolatos véleményükön keresztül tudjuk mérni, másrészt pedig közvetett módon a hosszabb távú
együttmûködéseken, újabb megrendeléseken keresztül.
– Projekttagok elégedettsége: A projektben részt vevõ dolgozók és vezetõk elégedettségét tükrözi, hogy mennyire voltak elégedettek a saját munkájukkal, a létrehozott eredménnyel és a kommunikációval, vezetõi támogatással és értékeléssel, illetve az, hogy szívesen dolgoznának-e még egyszer hasonló projektben, esetleg ugyan ebben a projektcsapatban.
– Egyéb résztvevõk elégedettsége: A projekt által közvetlenül érintett felek (például a
beszállítók) elégedettségének vizsgálatakor mérvadó szempont, hogy mennyire voltak elégedettek elvárásaik teljesítésével, a kommunikációval, a felmerült problémák kezelésével,
illetve mennyire alakult ki jó viszony, hosszú távú együttmûködés az érintettekkel.
– A projekt elsõdleges céljainak elérése: A célkitûzések értékelésénél lényeges kritérium a projekt elõkészítésekor kitûzött hármas peremfeltétel (költségkeret, határidõ,
minõségi paraméterek) teljesítése, valamint a további kötelezettségek, partnerekkel kötött
szerzõdések feltételeinek betartása.
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Az elégedettség hatása a projektek sikerességére
A projektek sikerének és az érintettek elégedettségének kapcsolatát vizsgálva elõször is
meg kell különböztetnünk a projektsiker-tényezõ, illetve a projektsiker-kritérium fogalmakat. A projektsiker-tényezõk ugyanis azon tények, körülmények, amelyek befolyásolják a
projekt megvalósítását, míg a projektsiker-kritériumok olyan elvek és követelmények,
amelyek alapján értékelni tudjuk a projekt eredményét (Lim-Mohamed 1999). Az elégedettség és a projektsiker kapcsolatát tekintve az elégedettség – legyen szó a projektben
részt vevõ munkatársak vagy az ügyfelek megelégedettségérõl – a projektsiker megítélésében szerepet játszó sikerkritériumok közé sorolható, hiszen a projekt sikerességének értékelésénél kulcsfontosságú szerepet játszó tényezõ a dolgozók és érintettek elégedettsége.
Több, a projektsikerrel foglalkozó szerzõnél elõfordul a projekt érintettjeinek és
résztvevõinek elégedettsége, mint a projektsikert befolyásoló tényezõ. Wateridge-nál
(Wateridge 1998) például a szakirodalmi elemzések alapján azonosított hat sikerkritérium
között szerepel a projekt érintettjeinek (ügyfél, felhasználók, projektcsapat) elégedettsége
a projekt megvalósítása alatt és a projekt eredményével. Ezt a megfigyelést támasztják alá
a kutatás során elvégzett kérdõíves felmérések is, ahol maguk az ügyfelek a legfontosabb
tényezõnek a vevõi igények kielégítését és a felhasználók elégedettségét tartották. Shenhar,
Dvir (Shenhar–Dvir–Levy–Maltz 2001) és munkatársaik pedig az általuk meghatározott
négy sikerdimenzió közül az egyiket a fogyasztóra gyakorolt hatásként jelölik meg, amely
dimenzióban a projekt sikerét a megfelelõ funkcionalitás és mûszaki adottságok mellett
az ügyfél igényeinek kielégítése, problémáinak megoldása, valamint elégedettsége jelenti.
Az elégedettség és a projektsiker kapcsolatát tekintve azonban azon túl, hogy fennáll a
kapcsolat a két terület között, fontos kérdés, hogy milyen jellegû is ez a kapcsolat, hogy
miként hat a projekt érintettjeinek megelégedettsége és a projekt résztvevõinek véleménye
a projektek sikerességének a megítélésére.
Lim és Mohamed (Lim and Mohamed 1999) a projektsiker két fõ komponensének a
feladat elvégzését és az elégedettséget, mégpedig az érintettek, felhasználók és a projektcsapat elégedettségét tekintik. Ezen túllépve, Terry Cooke-Davies (Cooke-Davies 2004),
amellett, hogy a projektsiker legfõbb kritériumaként az érintettek elégedettségét határozza meg, azt is megjelöli, hogy mely tényezõkkel – az érintettek elkötelezettségének elérésével és hatékony érintett menedzsmenttel – lehet ezt elérni. Atkinson (Atkinson 1999)
ugyanakkor a projektben érintettek rendkívül széles körét azonosította – ügyfél, felhasználó, projektrésztvevõk, tõkebefektetõk, szerzõdõ partnerek, állami szervek, média és lobbiszereplõk, természeti és környezeti mozgalmak –, ahol az ügyfél, a felhasználók és a
projektcsapat elégedettsége és fejlõdése, a befektetõk és beszállítók profitja, valamint a
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kedvezõ szociális, környezeti és gazdasági hatások eredményezik a projekt sikerességét.
A projektmenedzsment best-practice területén pedig Robert Loo (Loo 2002 és Loo
2003) foglalkozott az elégedettség kérdésével, ahol a legfontosabb projektmenedzsment
best-practice („Top best PM practice”) között említi a humánorientáció feladatain belül az
érintettek aktív részvételét, a hatékony kommunikációt és az ügyfelek elégedettségét, mint
a projektek sikeres megvalósítását elõsegítõ tényezõket.
Mindkét „kiválóságmodell” szerint tehát a siker, a teljesítés elõidézõje, jelzõje a külsõ
és belsõ érintettek elégedettsége. Ez a külsõ érintettek esetében egyszerûbben értékelhetõ,
hiszen értékelésük pozitivitása, illetve negativitása közvetlenül és azonnal megnyilvánul
döntésükben, viselkedésükben. A belsõ érintettek, azaz a munkatársak véleménye azonban a szervezettel való hosszú távú és alárendelt kapcsolatukból fakadóan már bonyolultabb kérdés, hisz értékelésük nem közvetlenül, nem azonnal, és nem teljesen a maga valójában jelenik meg döntéseikben, viselkedésükben.
A dolgozói elégedettség kérdésköre
A munkavállalói státuszból fakadó elégedettség jelenségével foglalkozó források nagyjából két álláspont köré való csoportosulást sugallnak. Az egyik az elégedettséget a nevébõl
adódóan a jelenség pozitív értékével azonosítja. Ezen álláspontot képviseli Locke, aki általános értelemben úgy határozza meg a munkával való elégedettséget, mint olyan „kellemes vagy pozitív érzelmi állapotot, amely az egyén munkájának vagy munkatapasztalatainak értékelésébõl származik” (Locke 1969). Megfogalmazásában egyértelmûen megjelenik, hogy az elégedettséget nem különbözõ értékeket felvehetõ változóként, hanem kizárólag pozitív értékként, állapotként értelmezi.
Szintén az elégedettség és az elégedetlenség szétválasztása jelenik meg az elégedettségkutatások mérföldkövének tekintett, Herzberg nevéhez fûzõdõ kéttényezõs elméletben
(Herzberg 1966). Ezen elmélet szerint ugyanis az egyéneknél különbözõ „tényezõk”
felelõsek az elégedetlenség kialakulásáért – hiányuk elégedetlenséget, meglétük viszont
csak az elégedetlenség megszûntét, nem pedig elégedettséget vált ki – és a motiváló hatású elégedettségi állapot megjelenéséért. Elméletét azonban gyakorlati kutatások nem támasztották alá.
Locké-hoz hasonló pozitív érzetû álláspontot jelez Csíkszentmihályi katartikus jellegû
megközelítése, mely az általa megfogalmazott áramlat-élményt (flow) a munka világába
átemelve magyarázza a munkával való elégedettséget. Az õ sajátos értelmezésében az az
egyén elégedett a munkájával, aki megtalálja benne az áramlatot, vagyis a tökéletes élmények forrását, és képességeit teljes mértékben kibontakoztathatja (Csíkszentmihályi
1997). Ezen értelmezés veszélye azonban, hogy végletessé teszi az elégedettség fogalmát,
és kihagyja a Locke által hangsúlyozott egyéni értékítélet fontosságát. Minden egyénnél
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más az a szint, amitõl saját magát elégedettnek érzi, nem feltétlenül a „legmagasabb szintû szükséglet” kielégítése vezethet elégedettségi érzéshez.
Ezzel szemben a másik értelmezés a munkával való elégedettséget folyamatjellegû,
több értéket felvehetõ változóként kezeli. Ezt az álláspontot képviseli például Papp és
Perczel, akik mindazon tényezõk tudati reprezentálódásaként értelmezik az elégedettséget,
amelyek a munkakör jellemzõibõl adódnak, és amelyek tudati tükrözõdés útján a konkrét munkakörrel szembeni állásfoglalást befolyásolják (Papp–Perzcel–Völgyesy 1976,
244), vagy Vroom, aki a munkával való elégedettséget a beosztottaknak a munkájuk során
játszott szerepre adott válaszaként értelmezi (Vroom 1964, Klein 2001).
A változóként való értelmezés egy sajátos megközelítését adja az az „iskola”, mely az
elégedettséget mint attribúciót kezeli. A megközelítés alapjául az érzelem-elméletek szolgálnak. Ezt képviseli Sachter és Singer (1962, Landy, 1989) elgondolása, miszerint bizonyos környezeti események arousalt (indulatot) idéznek elõ az egyénben, melynek hatására az egyén megpróbálja környezetében fellelni azokat a kulcsingereket, amivel ezt az
arousalt magyarázni tudja. A téma vonatkozásában ez azt jelenti, hogy – alapvetõen
Herzberg elméletének ellentmondva – nincs lényegi különbség az elégedettséget, illetve az
elégedetlenséget kiváltó ingerek között, a létrejövõ érzelmi állapot az inger, a hatás
értelmezésétõl (attribúciójától, tulajdonításától) függ.
A munkával való elégedettség változó jellegû felfogását a pszichológia felõl megközelítõ
kutatók – Blum, Naylor, Gyökér Irén, Klein Sándor – az attitûd fogalmához társítják, beállítódásként értelmezik. Elfogadva ezt a megközelítést az attitûd általános mûködési mechanizmusára (Triandis 1971; Bakacsi–Bokor, 1998; Klein 2001) alapozva, érthetõvé válik, hogy az egyén munkához kapcsolódó viszonyulása miként határozza meg viselkedését.

3. ábra: Az attitûd mûködési mechanizmusa (Triandis 1971)
Az irányzatot képviselõ kutatók elgondolása szerint a munkával való elégedettség a dolgozók olyan általános beállítódása, amely az egyének munkabérhez, munkafeltételekhez,
munkájuk irányításához, elõrehaladásához, szociális kapcsolataikhoz való viszonya alapján alakul ki.
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Értékelve, végiggondolva az elégedettség különbözõ aspektusok szerinti megközelítését
a gazdálkodási és menedzsment szempontból lényeges egyéni hozzáállás egyéni teljesítménynövelésre, ezen keresztül pedig a vállalati teljesítmény-növelésre, a sikerességre gyakorolt hatása szempontjából, úgy vélem, hogy az egyéni elégedettség jelenségét a nevébõl
adódó kifejezetten pozitív állapottal való kizárólagos azonosítása nem célravezetõ, hiszen
egy elégedett állapot nem sarkall további teljesítményre. Ezért úgy vélem, hogy meg kell
különböztetni az attitûd jellegû munkához, munkaszervezethez való viszonyulás jelenségét a pozitív állapot jellegû elégedettségtõl. Az elégedettség a munkavégzés által és során
érkezõ ingerek egyéni értékelésével keletkezõ, kifejezetten kedvezõ, pozitív érzelmi állapot,
melynek jelenléte azonban idõleges. Ebbõl adódóan az átlag munkavégzõ egyénben él a
motiváció saját elégedettségi állapotának ismétlõdõ elérésére. Ezek az elégedettségi, elégedetlenségi értékelések pedig többszöri ismétlõdés során összeadódva kialakítanak az
egyénben egy általános állásfoglalást a munka irányába, mely az egyéni beállítódást adja,
azaz attitûd jelleggel mûködve befolyásolja az egyéni viselkedést.
A pozitív munkához való viszonyulás elõsegítése
Mindezek alapján tehát a szervezeteknek összteljesítményük, azaz sikerességük növelése érdekében arra kell törekedniük, hogy munkavállalóikban pozitív viszonyulást érjenek el mikroszinten saját munkájuk, makroszinten a munkaszervezet irányában olyan
munkaszituáció megteremtésével, mely lehetõvé teszi és ösztönzi az egyéni elégedettségi
állapot többszöri elérését.
Az elégedettség, a motiváció, mint emberhez kötõdõ jelenségek irányítása, menedzselése, képlékeny területnek számít, ezért rendkívül nagy körültekintést igényel. Nem véletlenül hangsúlyos a menedzselés szó használata, hiszen pontosan ezen tevékenység fejezi
ki a területek állandó, folytonos fejlõdését, fejlesztését ciklikus folyamatok által. A vállalati sikert, kisebb léptékben a projektsikert célul tûzõ „kiválóságmodell” önfejlesztõ mechanizmusának megfelelõen az elégedettség vizsgálatában is célravezetõ egy visszacsatoló,
magát spirálszerûen fejlesztõ folyamat kialakítása – szemben a gyakorlati példák névlegesen ciklikus, tényleges, többször lineárisan lefutó megoldásaival.
A gyakorlati megoldások, visszásságok és a szakirodalom ajánlásai alapján a javasolt
körfolyamat a következõ elemekbõl áll:
1. A vizsgálat elõfeltételeinek megteremtése. A munkaszervezetek jelentõs része a
minõségügy felõl közelítve valamely minõségi díj megpályázásának alapjául szolgáló
EFQM-modell miatt kezd el foglalkozni a dolgozói elégedettség fejlesztésével. A vállalatok
azonban hajlamosak ezt oly módon kezelni, hogy – kissé öncélúan – csak a pályamunkához szükséges eredmények meglétéig foglalkoznak érdemben a dolgozói elégedettséggel.
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Így pont a modell által ösztönzött folyamatos fejlõdés marad el. Ezt kiküszöbölendõ, alapos elõkészítésre van szükség. A vizsgálat elkezdéséhez mindenekelõtt vállalati döntésnek
kell születnie. Meg kell határozni továbbá a vizsgálat célját: mit várnak ettõl, mit szeretnének elérni (a cél), és tisztázniuk kell, hogy náluk pontosan mit jelent az elégedettség, milyen „ismertetõjegyei” vannak az elégedett dolgozónak.
Ezzel párhuzamosan meg kell szerezni a vállalatvezetés teljes egyetértését, támogatását a
dolgozói hozzáállás fejlesztésével kapcsolatban, melyhez stratégiai fontosságú a mindenre
kiterjedõ tájékoztatás, homályos pontok tisztázása. A meggyõzésben segítséget az elégedettség, a pozitív hozzáállás sikerre gyakorolt hatását igazoló konkrét adatok jelentenek, melyek
származhatnak például olyan cégektõl, akik ezt a tevékenységet „mesterfokon ûzik”.
A vizsgálat elkezdéséhez természetesen meg kell teremteni a szervezeti lehetõségeket,
keretet: meg kell határozni azt az embert, aki a pozitív viszonyulás kifejlesztését felelõsen
koordinálja (humánerõforrás-menedzser), azt az apparátust (HR-szervezet), aki az operatív feladatok végrehajtásában segítségére lesz, illetve ki kell választani a cég számára
megfelelõ megkérdezési, vizsgálati módszert.
Az elégedettség vizsgálatára jellemzõen két módszert alkalmaznak: a kérdõíves és az
interjús megkérdezést. Ezek közül a kérdõívkitöltetés a gyakoribb, de a fejlõdés már elindult az interjúk, mélyinterjúk, illetve a két módszer együttes alkalmazásának irányába. A
kérdõív jelenlegi nagyobb térhódítása abból ered, hogy egyszerre tömegeket lehet megkérdezni viszonylag kevés idõ- és energiaráfordítással, hátránya viszont, hogy az elégedettségvizsgálat tekintetében inkább az elégedettség-elégedetlenség területeinek azonosítására
szolgál, mintsem az okok feltárására. Ezzel szemben az interjú alaposabb feltárást tesz
lehetõvé – azonnal fényt lehet deríteni az elégedetlenség okaira is –, viszont idõ- és költségigényesebb módszer.
2. A vizsgálati módszer vállalatra szabása. A vizsgálati módszer kiválasztását követi a
konkrét vizsgálati folyamat kidolgozása, mely nem nélkülözheti az elõzetes tájékozódást:
már létezõ, más cégeknél jól mûködõ rendszerek vizsgálatát tapasztalatszerzés céljából. Az
alapvetõ kérdõív- és interjúkészítési szabályokon túl fontos, hogy mindkét módszer esetében gondosan válasszuk meg a kérdéseket, kérdéstípusokat (a cél, hogy elõhívjuk azokat
a válaszokat, melyekre a vállalat kíváncsi), és megfelelõ legyen a kérdések rákövetkezési
relációja. Az összeállításnál figyelni kell a vállalatnál dolgozó különbözõ rétegek (fizikai,
szellemi dolgozók, vezetõk) eltérõ képességeire, eltérõ informáltságára a megkérdezett területekkel kapcsolatban. Ezért célszerû nem egy, a vállalat egészére vonatkozóan egységes
megkérdezést kidolgozni, hanem a különbözõ rétegekhez igazítani a megkérdezés „tartalmát”, stílusát, nyelvezetét, esetleg eszközét.
Az egész folyamat során kulcsfontosságú a dolgozók folyamatos tájékoztatása: miért kí-
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váncsi a cég a véleményükre, hol kerül felhasználásra, mi a vállalat célja, hol tartunk a folyamatban. Oda kell figyelni és meg kell válaszolni minden, a dolgozókban felmerülõ kérdést, hisz csak így lehet õket a vizsgálat mellé állítani (változások megfelelõ menedzselése), ami pozitívan befolyásolja a válaszadás hatékonyságát.
3. Az elégedettség mérése. Ez a tényleges megkérdezés folyamata: kiosztják, kitöltetik
a kérdõíveket, lefolytatják az interjúkat, összesítik az ereményeket. A vizsgálat kezdeti szakaszában – a dolgozói bizalmatlanság idején – kérdõíves megkérdezés esetén célszerû az
információgyûjtést az anonimitás megõrzése mellett végrehajtani, mivel így nagyobb valószínûséggel számíthatunk a valódi érzéseket tükrözõ véleményekre.
4. Javító akciók. A kapott eredmények kiértékelése, elemzése a következõ lépés, mely
kifejezetten a vállalatvezetés feladata. Ennek eredményeként – a lényeges kevés kiemelésének elve alapján – azonosításra kerülnek az elégedetlenséget okozó problémák.
Herzberg elméletét követve, érdemes elõször rövid távon a vállalatnál megjelent elégedetlenség csökkentésére, megszüntetésére törekedni, majd ezt követõen lehet közép- és
hosszú távon a pozitív hozzáállást elõsegíteni, a motiváltságot növelni. Figyelni kell azonban a különbözõ rétegek esetében megjelenõ hatásokra is: ott, ahol az alkalmazottak
kontroll alatt dolgoznak, szakmai tevékenységükben minimális szabad mozgásteret kapnak, az elõírt célok elérése szempontjából a szakmai-munkahelyi motiváció alig játszik
szerepet, ezért az elégedetlenség megszüntetése az elsõdleges cél; míg ott, ahol a szakmai
követelmények között fontos helye van a mozgástérnek, az önálló döntéseknek, a cselekvés a teljesítményre épül, a munkatársak szakmai motivációja kiváltképp fontos, így annak növelésére kell törekedni (Schuler–Frintrup 2002).
A célok meghatározása után a csoportmódszerek alkalmazásával – természetesen figyelembe véve ezek alkalmazási sajátosságait – kidolgozzuk a lehetséges megoldási alternatívákat, a jelenlegi megvalósíthatóság szempontjából értékeljük azokat, majd döntünk a
szükséges beavakozásról. Mind az eredményekrõl, mind pedig a tervezett beavatkozásokról a változások sikeres végrehajtása és elfogadása érdekében folyamatosan tájékoztatni
kell az érintetteket. Majd ezt követi a tervezett javító akciók véghezvitele, melynek következtében várhatóan valamilyen irányú változás megy végbe a dolgozói hozzáállás területén.
5. Ettõl kezdve feladatunk az, hogy a kimenet megfelelõségének vizsgálata alapján irányítsuk a folyamatot: a cél a hozzáállás javítása, melynek érdekében megvizsgáljuk, hogy
az elért állapot megfelel-e elvárásainknak. Ha megfelel, akkor egy visszacsatolás útján a
vizsgálati eszközt a megváltozott „elégedettségi állapothoz” igazítva (például átalakítjuk a
kérdéseket, más területekre kérdezünk rá stb.) kezdõdhet a vizsgálat és a javítás (8). Ha
azonban a hozzáállás változása nem felel meg az általunk elvártnak, akkor joggal feltéte-
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lezhetjük, hogy valamely lépést nem megfelelõen hajtottuk végre, vagyis felül kell vizsgálnunk eddigi lépéseink megfelelõségét.
6. A cégek által elkövetett legjellemzõbb hiba, hogy nem hajtanak végre javító akciókat,
illetve nem megfelelõen kommunikálják mindezt a munkatársak felé. Pedig pontosan ez
a két leglényegesebb elem: tettek nélküli beszéddel nem lehet javítani a dolgozói hozzáálláson, a szervezet megítélésén, illetve egy érzelmi állapotot a tulajdonosa figyelmen kívül
hagyásával nem lehet megváltoztatni.
Az elõzõekben bemutatott lépéseket egymás után kötve megkapjuk az említett önfejlesztõ körfolyamatot:
4. ábra: Önfejlesztõ folyamat a dolgozói viszonyulás vizsgálatára, fejlesztésére

Véleményem szerint a gyakorlati példákkal ellentétben ezen körfolyamat rendszeres
„lefuttatásával” lehetõvé válik a dolgozói viszonyulás pozitivitásának tényleges fejlesztése,
mely hozzájárul a vállalati teljesítmény növekedéséhez, a szervezet sikerességéhez.
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Turizmus és területi versenyképesség
Empirikus kistérségi kutatás
MADARÁSZ ESZTER – PAPP ZSÓFIA

Manapság a versenyképesség egy nagyon gyakran használt, divatos kifejezés. Úgy tûnik,
hogy a vállalatok számára ez az új „nirvána” – és néha igaz ez másokra is, legyen az egy
régió, egy ország vagy akár egy turisztikai desztináció. A versenyképesség napjainkban
meghatározó eleme a sikerességnek és a hosszú távú fennmaradásnak. De a szakirodalomból és a gyakorlati példákból is az derül ki, hogy a régióknak szembe kell nézniük az
együttmûködés szükségességével is – nem kimondottan a versenyt helyettesítve, hanem e
két fogalom párhuzamos jelenléte lehet olyan tényezõ, mely a sikeresség elérésében segítheti a régiókat.
A szerzõk által kivitelezett kutatás a versenyképesség különbözõ aspektusait vizsgálja a
magyar kistérségekben. Kvalitatív mélyinterjúk segítségével a kistérségi megbízottaktól
gyûjtöttek információkat a következõ fõ témakörökre vonatkozóan: a versenyképesség fogalmának értelmezése a kistérségek mindennapjaiban, az általános gazdasági helyzet, a
turizmus és együttmûködés, a partnerség szerepe a régió szereplõi között.
1. A módszer
A bemutatásra kerülõ kutatás elsõsorban a turisztikai szolgáltatások és a turizmus területi versenyben betöltött szerepének vizsgálatára irányult. A fõ cél az volt, hogy egy könynyen kezelhetõ területi egység segítségével a következõket vizsgáljuk meg:
– A verseny, versenyképesség fogalma mennyire játszik szerepet egy terület mindennapi menedzsmentje/marketingje során?
– Milyen szerepe van a turizmusnak a területi egységek versenyképességében?
– Léteznek-e, és ha igen, milyen jellegûek azok a szervezetek, melyek a turizmusfejlesztésben, területfejlesztésben, illetve a versenyképesség javításában szerepet játszhatnak?
– Az adott kistérségek életében milyen jelentõséget tulajdonítanak a turizmusnak,
mennyire ítélik meg azt reálisan?
– Milyen jelentõséget tulajdonítanak a térségek gazdasági életében az együttmûködésnek, mennyiben tartják a versenyképességet, a sikerességet befolyásoló tényezõnek?
– Milyen szintû együttmûködések tapasztalhatóak jelenleg a térség gazdasági szereplõi
között?
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A kutatás során a vizsgált területi egységet (a könnyebb kezelhetõség érdekében, illetve a meglévõ rendszer elõnyeit kihasználva) Magyarország kistérségei képezték. A felmérés kvalitatív volt; mélyinterjú készült a kistérségi megbízottakkal. Nem valószínûségi, takarékos mintavételi módszert alkalmazva 45 fõ adta a teljes mintát.
A mintában szereplõ kistérségek a turizmusban betöltött szerepük szerint három kategóriára bonthatók. A csoportosítás alapját két statisztikai mutatószám (kereskedelmi
szálláshelyek férõhelyeinek száma és annak 1000 fõre jutó nagysága), illetve a kutatók saját tapasztalata adta.
Turisztikailag jól teljesítõk: Balatonalmádi, Balatonföldvár, Keszthely, Mezõkövesd,
Pécs, Szombathely
„Középmezõny”: Ajka, Baja, Celldömölk, Csongrád, Gödöllõ, Kalocsa, Kistelek,
Komló, Kõszeg, Lenti, Õriszentpéter, Pilisvörösvár, Salgótarján, Sárvár, Tatabánya,
Vác, Veszprém, Zalaszentgrót
Turisztikailag gyengébb kistérségek: Aszód, Csorna, Csurgó, Dorog, Dunakeszi,
Dunaújváros, Hódmezõvásárhely, Kisbér, Körmend, Marcali, Mórahalom, Nagykáta,
Pannonhalma, Pécsvárad, Polgár, Sárrét, Szentgotthárd, Szentlõrinc, Tab, Vasvár,
Várpalota
1. ábra: A vizsgált kistérségek csoportosítása
Forrás: saját szerkesztés

2. A kistérségek rendszere Magyarországon
A statisztikai kistérségek rendszere az ország egész területét átfogó, megyehatárokat át
nem lépõ rendszer. A kistérség a települések között létezõ funkcionális – lakóhelyi, közlekedési, középfokú ellátási (oktatás, egészségügy, kereskedelem) – kapcsolatrendszerek
összessége alapján behatárolható területfejlesztési-statisztikai egység. A kistérségi rendszerben a települések kapcsolataik révén egy központi településhez vonzódnak, megnevezésük is a központi település neve alapján történt.
A kistérségek a területfejlesztés alapegységeinek, illetve a közigazgatás területi feladatainak ellátásához szükséges illetékességi területek megállapításának is alapja. Egy település
közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozhat. Jelenleg összesen 168 kistérség fedi
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le Magyarország területét. A kistérségek élére a kormány az Országos Területfejlesztési Hivatal által kistérségi megbízottakat állít, illetve ezzel párhuzamosan a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium kistérségi (vidékfejlesztési) menedzsereket alkalmaz.
A kistérségek a régiókhoz és megyékhez képest különleges helyzetben vannak a területfejlesztési intézményrendszert tekintve, hiszen esetükben ez nem létezik.
Tevékenységükrõl a 2004. IX. 29./271. kormányrendelet intézkedik, mely szerint a kistérségi megbízottak hálózatának mûködtetését megyei szervezõk és regionális területfejlesztési koordinátorok segítik, azonban a munkavégzésük helyszínérõl már nem rendelkezik
konkrétan, tehát a kistérségek szereplõinek hozzáállásától, lehetõségeitõl is nagymértékben függ a munkavégzésük minõsége. A megbízottaknak így igen sajátos körülmények között kell a rendeletben meghatározott feladatokat ellátniuk:
– együttmûködést kell kialakítaniuk a kistérségben mûködõ társulásokkal, közigazgatási, gazdasági és civil szervezetekkel, amelyek tevékenysége kapcsolódhat a területfejlesztés bármely eleméhez;
– fontos, hogy közvetítõ szerepet lássanak el a térség meglévõ szervezetei között: a tapasztalatok szerint sok esetben a kistérségi projektgenerálás legfõbb akadályozó tényezõje
a szereplõk közötti együttmûködés hiánya;
– a megbízottak kiemelt feladata a területfejlesztési önkormányzati társulások tevékenységének segítése. Közremûködnek a hazai és nemzetközi források felkutatásában, a
térségi programok elõkészítésében, s figyelemmel kísérik ezek megvalósítását;
– fontos feladatuk a kormányzati és kistérségi szint közötti kétoldalú információáramlás elõsegítése: az önkormányzatok, a helyi vállalkozások, a gazdasági és civil szervezetek
tájékoztatása azokról a lehetõségekrõl, kormányzati döntésekrõl, illetve elképzelésekrõl,
amelyek a körzet gazdasági, infrastrukturális, egészségügyi, oktatási és egyéb fejlesztéseihez kapcsolódnak, illetve a helyi vélemények és kezdeményezések továbbítása, amelyek
kormányzati szinten értékelhetõ információt jelentenek.
3. Kutatási eredmények
A verseny fogalmának értelmezése, a versengés „szintjei”
Elõször arra kértük a megbízottakat, hogy sorolják fel mindazt, ami elsõre a verseny
kifejezés hallatán eszükbe jut. A válaszadó megbízottak túlnyomó többsége (60%) pozitív
asszociációt társított a fogalomhoz, olyan fogalmak hozzákötésével, mint a lehetõség, a
fejlõdés vagy a lehetõségek kihasználására való alkalmassá tétel, de sokan az ösztönzõ
erõt, a jobbra törekvés motivációjának kiváltóját látják a versenyben, illetve néhány megbízott a sportszerûséggel, a megmérettetéssel vagy a piacképességgel magyarázta a fogal-
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mat. Akadt azonban a válaszadók között, aki negatív felhanggal értékelte a verseny létét,
elsõsorban a harccal, küzdelemmel, kemény munkával, mások legyõzésével asszociálva
azt. Többen rögtön hozzákapcsolták a kérdéshez a saját helyzetüket, és hangot adtak azon
véleményüknek, hogy a kistérségek, települések között nem a versenyt, hanem az összefogást, együttmûködést kellene erõsíteni. Csupán egyetlen megkérdezett kötötte össze a
két fogalmat és nyilatkozta, hogy véleménye szerint térségek szintjén a versenyt az együttmûködve fejlõdés jelenti.
A kérdésre, hogy milyen „szinteken”, vagyis kik, avagy mik között folyhat verseny, viszonylag sokan felelték, hogy minden és mindenki között elképzelhetõ, az élet minden területén – ám a többség azonnal a saját helyzetére gondolt és a kistérségekre vetítette a fogalmat.
Ennek megfelelõen azt, hogy a kistérségek között is lehet verseny, a válaszadók 80%-a
állította egyértelmûen. Megítélésük szerint a verseny fõként pályázati vagy egyéb forrásokért folyik, de sokan kiemelték a beruházókat/befektetõket, a betelepülõ vállalatokat, a turistákat, illetve néhányan kiemelték a szakemberekért, munkahelyekért, információért való harc fontosságát is. Összesen csupán két kistérség tért ki arra, hogy a végsõ cél a terület vonzóbbá, „élhetõbbé” tétele kell, hogy legyen, vagyis elsõsorban a helyi lakosok számára minél magasabb szintû életminõség biztosítása – természetesen olyan köztes versenyhelyzeteken keresztül, melyekben a forrásokért és más pozitív hatást kiváltó
tényezõkért folyik a harc. Világos tehát, hogy a versennyel, versengéssel a kistérségi megbízottak többsége napi szinten foglalkozik, tisztában van jelentõségével, valamint (ha nem
is tudatosan, de) azzal is, hogy különféle célcsoportok, így különféle versenyhelyzetek vannak, melyekkel a területnek szembe kell néznie.
Érdekességnek számít, hogy éppen a turisztikailag jelentõs kistérségek nem említették
a turisták célcsoportját, illetve a turistákért való versenyt. Ez valószínûleg annak tudható
be, hogy adottságaiknak, hírnevüknek köszönhetõen nem feltétlenül kell szó szerint küzdeniük a látogatókért. További sajátosság az élenjáró kistérségeket tekintve, hogy az anyagi forrásokért való versengés sem kap hangsúlyt (mindössze egyetlen ebben a kategóriában szereplõ kistérség említette meg).
A verseny létét „tagadók” közül többen gondolták úgy, hogy egyelõre még nincs, de a
jövõben lehet verseny. Volt, aki ezt a kistérségi struktúra kiforratlanságával, újdonságával
indokolta. Néhányan teljesen elvetették a verseny fontosságát, helyette az együttmûködést,
egymás segítését hangsúlyozták.
Ezek után megkértük a megbízottakat, hogy próbálják meghatározni a versenyképesség fogalmát. A válaszokból kiderül, hogy a megkérdezetteknek – hét válaszadótól eltekint-
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ve – nem okoz gondot, hogy körülírják, mit jelent számukra a kifejezés. A legtöbben a
meglévõ adottságok kihasználását, a lehetõségekkel való élni tudást, illetve az alkalmazkodás képességét emelték ki. Többen kísérletet tettek arra, hogy megadják, mi minden szükséges egy kistérség versenyképességéhez – a többség szerint ez pedig nem más, mint egyrészt a megfelelõ mértékû forrás, másrészt pedig a megfelelõen felkészült emberi erõforrás. A korábbi válaszokkal összhangban alig néhányan kötötték ehhez a fogalomhoz az
együttmûködést és az összefogást – ezek a válaszadók viszont kiemelték ennek fontosságát. Egy-egy válaszban megjelent a minõség, a tervezés, a fenntartható fejlesztés fontossága is, de volt olyan – általunk pesszimistának ítélt – megbízott is, aki úgy véli, hogy a versenyképesség azon múlik, a kistérség eredendõen milyen helyzetbõl indul, milyen
elõnyökkel rendelkezik a többiekhez képest.
Mindezek alapján úgy véljük, hogy a megbízottak többsége – bár nem tankönyvi definíció szintjén, de – viszonylag pontos elképzelésekkel rendelkezik a versenyképesség fogalmát, illetve tényezõit illetõen.
Információk más kistérségekrõl, egymás megítélése
A vizsgált kistérségek többsége (közel fele) nem foglalkozik más kistérségek vizsgálatával. Ha mégis, jobbára a KSH adatai alapján teszik ezt, illetve gyakori, hogy a pályázati források elnyeréséhez a központi besorolás bizonyos szintje szükséges – így a legtöbb kistérség ezzel is tisztában van, bár elsõsorban csak a saját helyzetére vonatkozólag. Azok a kistérségek, amelyek valamelyest is gondot fordítanak arra, hogy más kistérségek helyzetére
figyeljenek, jobbára a szomszédos, ugyanazon megyében/régióban lévõ kistérségekre koncentrálnak – vagyis nem az alapján választják ki a „figyelendõ versenytársat”, hogy az hasonló adottságokkal rendelkezik-e (akár az ország másik végében), hanem a közelség a
döntõ. (Természetesen bizonyos célcsoportokat tekintve ez is jó támpont lehet, hiszen két
szomszédos alföldi kistérség hasonló arculattal bír például a turisták szemében – ám
adódhatnak olyan helyzetek, amikor mondjuk a Gyulai kistérség versenytársa nem a Békéscsabai, hanem a hasonló gyógyszolgáltatásokat nyújtó Sárvári lesz.)
Arra kértük az egyes megbízottakat, hogy nevezzék meg a véleményük szerint legsikeresebb vagy legsikertelenebb kistérséget – szándékosan a versenyképesség kifejezés helyett
a sikerességet használtuk, tekintve, hogy a megbízottak eltérõ képzettségük miatt nem feltétlenül vannak tisztában a versenyképesség fogalmával. A válaszokat vizsgálva nem tapasztalható meglepõ eredmény; várakozásainknak megfelelõen a válaszokat általánosságban az alábbiak jellemezték:
– Több megbízott nevezett meg sikeres kistérséget, mint sikertelent. Az is jellemzõ,
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hogy többféle sikeres kistérséget neveztek meg, mint sikertelent. A válasz gyakran volt az,
hogy nem szívesen nevezik nevén a sikertelennek ítélt kistérséget.
– Sikertelen kistérségek megnevezésekor több megbízott is inkább megyét, térséget
vagy régiót nevezett meg (pl. „az Alföld kistérségei” vagy „szabolcsi”, „Szolnok megyei” kistérségek) – az általános sztereotípiáknak megfelelõen.
– A megnevezett kistérségek jobbára a válaszadók közelébõl kerültek ki – ahogyan az
már korábban látható volt, ami fõleg annak köszönhetõ, hogy a környezõ kistérségek jobban „figyelik”, ismerik egymást.
A legtöbbet említett, sikeresnek ítélt kistérség a kõszegi, a szombathelyi, a gyõri, a
szentgotthárdi, a szegedi és a miskolci volt. A miskolci kivételével mindegyik kistérséget kizárólag a közelében élõ megbízottak „szavazták be”. Olyan kistérség nem akadt, amely saját magára szavazott volna.
Érdekességnek számít, hogy a sikertelen kistérségek megnevezésekor viszont négy kistérség is önmagát jelölte meg a legsikertelenebbként (csurgói, gödöllõi, salgótarjáni, várpalotai). Ráadásul ezek közül került ki az egyik legtöbbet említett kistérség is, a gödöllõi,
melyet önmagán kívül a környezõ kistérségi megbízottak jelöltek. A másik sok szavazatot
kapott kistérség a szobi és õriszentpéteri volt – ugyancsak a környezõk által jelölve.
Ha megvizsgáljuk a turisztikai szerep szerint kialakított kategóriákat, meglehetõsen vegyes képet kapunk. Azt tapasztalhatjuk, hogy a legfelsõ kategória kistérségei közül csupán
a szombathelyi szerepel a legsikeresebbnek kikiáltott térségek között – igaz, igen elõkelõ
helyen. Ezen túl azonban nincs fellelhetõ következetesség: például a turisztikailag kevésbé sikeres szentgotthárdi kistérség a sikeresek közötti említések számában „remekelt”,
míg a jobbnak számító középmezõnyben szerepelõ õriszentpéteri kistérséget többen is a
legkevésbé sikeresek közé sorolták. Vagyis a turizmus sikeressége önmagában legfeljebb az
elsõ szinten elegendõ ahhoz, hogy az általános megítélés is kirívóan pozitív legyen.
A sikeresség vagy sikertelenség okát nagyon kevés válaszadó próbálta meghatározni. A
sikertelenséget többnyire abban látták, hogy nincs meg a kistérségen belüli összefogás, hiányoznak a megfelelõ anyagi források – illetve gyakran az átfogó, hosszú távú tervezés,
aminek hatására a pályázatokon elnyert anyagi források is „tûzoltásra” mennek el az átgondolt, késõbb jól jövedelmezõ fejlesztések helyett.
A sikeresség esetében viszont érdekes módon elsõsorban a kedvezõ adottságokkal (infrastruktúra, ipar megléte stb.) magyarázták a jó teljesítményt, ami mellett természetesen
itt is megjelentek az anyagi erõforrásbeli elõnyök, illetve az összefogás és a helyi hozzáállás (pl. az egyik megbízott jó példaként említette, hogy az általa „favorizált” gyõri kistérségben „mernek a fiatalokra építeni”).
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Meg kell jegyezni, hogy több megbízott eleve nem értett egyet a „sikeres-sikertelen” kategorizálással, és ezért nem említett példát. Jobbára az volt a fõ magyarázat, hogy az egyes
kistérségek annyira eltérõ adottságokkal rendelkeznek, hogy lehetetlenné válik az objektív
összehasonlítás; illetve kevés olyan mutatószám vagy adattípus létezik, mely megfelelõ és
biztos összehasonlítást tesz lehetõvé.
A saját versenyhelyzet megítélése
Ebben a tekintetben sem született meglepõ eredmény. A megbízottak jobbára realisták,
így a mások által sikeresnek, sikertelennek mondott kistérségek megbízottai jobbára
egyetértettek, és saját magukat hasonlóan ítélték meg. Mind az elõnyök, mind a hátrányok
forrásának általában a helyi adottságokat látták (infrastruktúra, elhelyezkedés). A megkérdezettek 55%-a érzi a versenyhelyzetet szorosnak, erõsnek, 20% pedig egyáltalán nem tudta megítélni, vagy úgy érezte, nincs is verseny.
A turisztikai ágazat súlya és hatása
A megkérdezett kistérségek többsége fejlõdõ ágazatként értékelte a turizmust az adott
területen, és úgy nyilatkozott, hogy gazdasági ágazatként adott feltételek biztosításával
jelentõs hatással lehet a kistérség versenyképességére, versenyhelyzetére. Pozitívan értékelendõ, hogy megtalálható a válaszok között az a vélemény, miszerint ez az állapot csak
megfelelõ koordinációval, menedzsmenttel érhetõ el, és nem csak azon múlik, hogy a térségnek mennyi anyagi erõforrás áll rendelkezésére.
A turizmus által generált hatások számbavételénél a multiplikátor hatások közül a legtöbb megbízott a turizmus munkahelyteremtõ hatását emelte ki, illetve a bevételszerzés
lehetõségét és a helyi lakosság életszínvonalának javulását. Többen említették más ágazatokra gyakorolt hatását, imázsteremtõ erejét, mely például az ipar, kereskedelem letelepülését, az általános infrastruktúra fejlõdését segítheti elõ az adott térségben. További hatásként a periférikus, elszigetelt területek gazdasági, társadalmi vérkeringésbe való bekapcsolását, a terület népességmegtartó erejének növekedését említették.
Mindezek mellett arról is szót kell ejteni, hogy néhány interjú esetén érezhetõ volt:
csak a turizmus kapcsán gyakran hallható hangzatos elõnyöket emlegették, ahelyett, hogy
az adott területen reálisan szóba jöhetõ hatásokat értékelték volna.
Azokon a területeken, ahol jelentéktelennek mondható a turizmus gazdaságban
betöltött/betöltendõ szerepe a nem megfelelõ adottságok miatt, általában ott is látnak benne lehetõséget, foglalkoznak vele, bár többnyire reális képet alkotnak, és csak kiegészítõ
ágazatként, jövedelemforrásként veszik számításba.
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Arculat, imázs, ezek formálása
A kistérség turisták felé közvetítendõ arculatával foglalkozó szervezetet az esetek nagy
részében (kb. egyharmad arányban) a kistérségi megbízottak nem tudtak megnevezni, a
többi esetben pedig döntõen a térségben található Tourinform Irodákat, Kistérségi Irodákat és Társulásokat, esetenként önkormányzati irodákat említették, amelyek közvetlenül
vagy közvetett módon befolyásolják az arculatot. Két kistérség vonatkozásában került említésre konkrét szervezet, melyek kiemelt feladatként foglalkoznak arculattervezéssel,
imázsformálással: a Veszprémi kistérségben a Bakony-Balaton Turisztikai Egyesület, illetve a Keszthely-Hévízi kistérségben a Nyugat-Balatoni Térségmarketing Kht.
Negatív tapasztalatként említhetõ, hogy az arculat, imázs alakítása alatt az interjúalanyok, és ezáltal feltehetõen a kistérségek más szereplõi is, kiadványok készítését értik, néhány esetben az utazási vásárokon, kiállításokon való részvétel is megjelent a válaszok között, míg arculattervrõl egyetlen esetben beszéltek (Csurgó).
A hosszú távú tervezés és jellemzõi
A turisztikai terv, koncepció meglétét illetõen szintén kb. egyharmad arányban nyilatkozták azt a megbízottak, hogy általános kistérségi fejlesztési terv létezik, melyen belül kisebb-nagyobb mértékben foglalkoznak a turizmussal is. Idetartoznak a turisztikailag jól
teljesítõ kistérségek is, amely azt is jelentheti, hogy komplex módon akarják a térséget fejleszteni, integráltan kezelik a turizmus fejlesztését. Azok a kistérségek, ahol rendelkeznek
turizmusfejlesztési tervvel, koncepcióval, többnyire az elmúlt 1–2 évben készítették/készíttették azokat, és egyelõre úgy néz ki, hogy megpróbálják õket hasznosítani, alkalmazni a lehetõségeikhez képest. Pozitív tapasztalat, hogy csak 1–2 esetben mondták: nem
hasznosítják az elkészült terveket, illetve kizárólag csak egy külsõ cég készítette más érintett és érdekelt bevonása nélkül. Tehát a legtöbb esetben már megvalósult, hogy több térségi szereplõ (polgármesterek, vállalkozók, civil szervezetek, helyi lakosság, kistérségi menedzser, kistérségi megbízott, kistérségi társulások stb.) bevonásával alakították ki a koncepciókat, és az objektivitás miatt külsõs cégeket, illetve szakembereket is felkértek a kidolgozásra.
A koncepciókban megvalósított feladatokat illetõen a kistérségek a turisztikai és általános infrastruktúra fejlesztésére helyezik a hangsúlyt, illetve kiadványok megjelentetése is
sok esetben megjelenik a válaszok között.
A megvalósítás akadályaként legtöbbször a pénzhiány (50%) hangzott el a válaszokban,
továbbá gyakori vélemény volt (25%), hogy nincsen megfelelõen képzett szakember a térségben, illetve az együttmûködés nem megfelelõ mértékét is hasonlóan sokan említették,
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ami fontos lépés lehet az együttmûködés szemléletének tudatosulásában. Az interjúalanyok szerint az általános hozzáállás sem megfelelõ, közömbösség figyelhetõ meg sok térségben, és a feladatok megvalósítását pályázatok hiánya is nehezíti.
Együttmûködések a turizmusban
A kistérség vállalkozói közötti viszonyt illetõen elmondható, hogy a megbízottak (ellenséges) versengésérõl nagyon alacsony számban tettek említést, jellemzõbb volt az izoláltan való mûködés, az egymás iránti közömbösség a vállalkozói viszonyra vonatkozóan. Hasonlóan nagy arányban említették, hogy ugyan nem ellenségesek egymással a térség vállalkozói, de jelentõsebb kapcsolatok, együttmûködések nem tapasztalhatóak közöttük.
Nem volt túl jelentõs a tényleges kooperációról, partnerségrõl nyilatkozók mértéke, a turizmus és a falusi turizmus területét említették olyan területként, ahol valamilyen mértékben jelen van a szereplõk összefogása. A fentiekbõl következik talán az is, hogy az interjúalanyok esetenként félreértették a kérdést, és nem csak a turizmus területén tapasztalható véleményüket osztották meg a kérdezõvel.
Az elõzõekben tapasztalhattuk, hogy az együttmûködésnek többnyire csak kezdetleges
formáival találkozhatunk, amibõl az következik, hogy döntõen az együttmûködést gátló
tényezõkrõl kaptunk információt az interjúk következõ részében. A válaszokban legnagyobb hangsúllyal a közös érdekek hiánya, az egyéni érdekek ütközése, az önérdek
elsõdlegessége jelent meg gátló tényezõként, illetve a nem megfelelõ anyagi háttér volt még
jellemzõ válasz. A vélemények között pozitív megnyilvánulásokat is tapasztalhatunk: három helyen említettek már meglévõ kezdeményezéseket (közös tréningek, workshopok,
projektek, Vállalkozói Kódex készítése), melyek eredményes kivitelezése tovább erõsítette
az együttmûködési kedvet („a jó példa ragadós”).
A térség turisztikai vállalkozói között létezõ formális és nem formális együttmûködésekre vonatkozó kérdésre nagyon alacsony számban kaptunk választ, és az interjúalanyok
sajnos gyakran félre is értették a kérdést, mert sok esetben nem csak kifejezetten turisztikai vállalkozókat tömörítõ együttmûködéseket, szervezeteket említettek.
A nem formális együttmûködésekre vonatkozó kérdés esetében jellemzõ válasz volt,
hogy pályázatok benyújtásakor jelennek meg „ad hoc” jellegû összefogások a szereplõk
között, illetve ez a kooperációs forma szponzori tevékenység kapcsán és különbözõ rendezvényeken való önkéntes részvétel formájában volt tapasztalható.
A formális együttmûködések a legtöbb esetben az önkormányzatok kezdeményezésével, részvételével megvalósuló szervezõdések, de gyakran a gazdasági élet egészét vagy más
területeit érintõ szervezetek. Kifejezetten a turizmus területén leginkább borutak formájá-
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ban jelenik meg formális kooperáció, de többször említették a pályázatok miatti összefogásokat (pl. Leader), illetve turisztikai egyesületek, csoportosulások is megtalálhatók a válaszok között: Vendégváró Egyesület (Fót), Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület, BakonyBalaton Turisztikai Egyesület. Megemlítettek tervezett együttmûködést is, éspedig a
mikroszintû idegenforgalmi társulást Bogácson.
Összegzés
A kutatást – a kapott eredmények helyenként következetlen volta ellenére – sikeresnek ítéljük. A kistérségi megbízottak segítségével egy olyan kör véleményét, hozzáállását ismertük meg, akik nem csupán érzik bõrükön a területi verseny és versenyképesség, illetve az együttmûködések fontosságát (avagy hiányát), hanem aktív résztvevõi, alakítói is
azoknak.
A felmérésbõl kiderült, hogy a verseny szerepet játszik egy terület mindennapi életében, melyet a kistérségi megbízottak többsége inkább pozitív, mint negatív hatásként értékel. Jobbára tisztában vannak a fogalom jelentésével, de tudatosan nem foglalkoznak a kistérségek közötti versenyhelyzet felmérésével, megítélésével – annak ellenére, hogy a többség belátja: van verseny ezen a területi szinten is.
Hipotézisünknek megfelelõen a kistérségek többségében a turisztikai ágazatot inkább
a versenyképességet javító tényezõnek ítélték, de belátva azt is, hogy a turizmus sem „csodaszer” önmagában.
Az együttmûködésekre vonatkozóan elmondható, hogy maga a fogalom egyre több térségi szereplõ számára ismert tényezõ és elérendõ cél, de a jelenlegi helyzetben még sok
akadályozó tényezõvel kell a kistérségeknek megküzdeniük azért, hogy ez a szemléletmód
általánosan elterjedt és alkalmazott gyakorlat legyen az érintettek körében.
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A Bolyai Tudományegyetemen utolsókként 42-en
1952 tavaszán, hasonlóan az ezt megelõzõ évek gyakorlatához, a Jog és Közgazdaságtudományi Kar lelkes tanárai sorra látogatták Erdély magyar nyelvû középiskoláit, hogy az
érettségizõ diákok körében népszerûsítsék és hirdessék a jogi és közgazdász szakma szépségeit és fontosságát.
Ennek a lelkes és mozgósító tevékenységnek a hatásaként is az 1952/53-as egyetemi
oktatási év I. évfolyamára a Közgazdaságtudományi szakra mintegy 46-on felvételiztünk sikeresen.
Akkor még nem is sejtettük, hogy velünk elindul annak a nagyszerû folyamatnak az elsorvasztása, amely az erdélyi magyarság kulturális és szellemi felemelkedése és megtartása szempontjából oly fontos szerepet töltötte be. Ez a folyamat 1872-ben a Kolozsvári Magyar Királyi Egyetem megnyitásával kezdõdött és 1959-ben a Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem beolvasztásával ért véget. Úgy vélem – ez alkalommal is –, szükséges említést tenni az egyetem múltjában végbement, történelmi mérföldkövekkel megjelölt drámai változásokról, ilyenképpen követve a közgazdaság-tudományi oktatás útját, indulásától egészen
a megszüntetéséig. Ez idõ alatt a nagyhírû Kolozsvári Magyar Királyi Egyetem – 1881-tõl
„Ferenc József Tudományegyetem” –, amely 1872. november 10-én a mintegy huszonhatezer lakosú városban nyitotta meg kapuit, a történelmi Magyarország – Budapest után –
második egyetemeként, igen hányatott sorsot élt meg.
Az elsõ szakaszban, 1872 és 1918 között, az egyetemet a fejlõdés, a mûszaki-anyagi és
szellemi felemelkedés jellemezte, amely magas képzettségû értelmiséget adott az erdélyi
magyarságnak, és nem csak: ezen idõszak alatt 59 774-en végeztek, ebbõl közel 15 ezren
doktoráltak, továbbá 110 esetben adományoztak tiszteletbeli doktori címet neves hazai és
külföldi tudósoknak.
Ezután jött az ominózus 1919-es esztendõ, a katonai megszállás, majd az ezt követõ
21 évben az „I. Ferdinand Tudományegyetemen” gyakorlatilag megszûnt a magyar nyelvû
oktatás, s vele együtt erõsen megcsappant azoknak a magyar anyanyelvû hallgatóknak a
száma, akik vállalták román nyelven is a továbbtanulást. Ebben az idõszakban csak a
Kristof György által vezetett Magyar Nyelv és Irodalom oktatása jelentett gyertyafénynyi útmutatót a sötét útvesztõben.
Következett az 1940-es fordulat, amikor az egyetem Szegedrõl Kolozsvárra visszatért, és
85 tanszékkel – ezúttal, elõször, egy közgazdaság-tudományi karral, amelyhez hasonló az

ujforum_59.qxp

12/14/2006

12:46 PM

Page 72

72
akkori Magyarországon még csak a budapesti Mûszaki Egyetemen mûködött – kezdte meg
tevékenységét.
A háborús összeomlás utáni új helyzetben, 1944. szeptember 12-én következett az
Egyetemi Tanács nagy helytállása, melynek értelmében az egyetem bármilyen körülmények között, az erdélyi magyarság érdekében és annak kérésére, tovább folytatja tevékenységét. Ezt a határozatot emlékiratban rögzítették, amelyet 49 kiváló személyiség írt alá. Ehhez a határozathoz a megszálló szovjet csapatok parancsnoksága támogatását nyújtotta.
Az egyetem megnevezése „Kolozsvári Magyar Tudományegyetem” lett. Ezt követõen 1945.
május 28-án a 407-es számú királyi rendelettel, június 1-jei hatállyal, új, magyar anyanyelvû állami tudományegyetem létesült, elveszítve ezáltal a Királyi Egyetem feletti utódlási jogot.
Ez az egyetem 1945. december 11-én a 347 101-es számú rendelettel a Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem nevet kapta, melynek élére rektorként Csõgör Lajos került.
Ezt követte az 1948-as tanügyi reform, amely a magyarság számára számos kedvezõtlen változást hozott a Bolyai Tudományegyetem életében, úgymint a karok összevonása, a
közgazdaság-tudományi tagozat pedig csak egyetlen szakkal folytathatta mûködését.
Tizennégy évvel alapítása után, 1959-ben, az önálló Bolyai Tudományegyetemet, a
Babeº Tudományegyetembe való beolvasztásával, a román kormány megszüntette.
Az 1945-ben megalakult Bolyai Tudományegyetemen a jogtudományi és a közgazdaság-tudományi képzés Kolozsváron a Bástya utca 15. szám alatti épületben, az összevont
Jog és Közgazdaságtudományi Karon folyt. 1951 és 1953 között, a román nyelvû jogtudományi karral történõ egyesítés nyomán, önálló oktatási intézménnyé vált, „Jog és Közgazdaságtudományi Intézet” néven. Megszüntetésével 1953 õszétõl a Kar visszakerült a Bolyai
Tudományegyetemhez, és a Horea úti 3-as számú épületben (Mariánum) kapott elhelyezést, ahol megszüntetéséig mûködött.
A Bolyai Tudományegyetem Jog és Közgazdaságtudományi Karán 1945–1959 között közel 2000-en szereztek diplomát, ebbõl 699 közgazdász, akik közül 1956-ban utolsókként
42-en végeztünk.
Végzésünk 50. évfordulóját 2006. október 7-én a Horea úti épületben (Mariánum) tartottuk meg, a kolozsvári kollégák gondoskodásával, akiknek a nagyszerû szervezésért ezúton is köszönetünket fejezzük ki. A szervezõk beszámolójából megtudtuk, hogy a 42 végzõs közgazdászból ma 29 vagyunk életben, sajnos 13-an már nem lehettek közöttünk. A
végzett közgazdászok közül 8-an élnek külföldön, Magyarországon, Németországban, Franciaországban, Ausztriában és Izraelben. A találkozón 16-on voltunk jelen, közülük 2-en
külföldiek, míg 13-an távol maradtak fõként betegség és egyéb okokból.
A 11 órakor kezdõdõ találkozón, az általános tájékoztatót követõen, elhunyt tanáraink
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és kollegáink emlékének adóztunk, következett az egyéni beszámolók sora, ahol sorsokról, ezen belül sikerekrõl, kudarcokról és családon belüli örömökrõl, gondokról esett szó.
Megjegyzem, hogy ugyanazon a napon tartotta a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) a XV. országos vándorgyûlését Félix-fürdõn, amelyet a találkozó résztvevõi innen üdvözöltek, és kifejezték köszönetüket, hogy a Társaság ebbõl az alkalomból jelképes
aranydiplomával tüntette ki azokat, akik jelen voltak a találkozónkon.
A beszámolók méltatták az egykori Bolyai Tudományegyetem szellemiségét, azt az igényes és magas szintû oktatási munkát, amelyet tanáraink az egyetemi évek alatt nyújtottak. Mintha most is hallanánk volt tanáraink intelmeit, melynek kicsengése a következõ
volt: „Azért, amit önök 4 év alatt itt az egyetemen megtanulnak, egy diplomát kapnak, de
ez a diploma annyit fog érni, amennyit a tanultakból a gyakorlatban alkalmazni tudnak”.
Néhai Kerekes professzor úr, a mi igen tisztelt Jenõ bácsink szokta mondani: a „Bolyai diploma márkát jelent”. Ma már mindenki tudja, hogy a Bolyai Tudományegyetemen diplomát szerzõk, jóllehet tanulmányaikat magyar nyelven végezték, döntõ többségükben megállták a helyüket és kimagasló szakmai munkát végeztek.
A beszámolókból az is kitûnt, hogy a diploma mellé kapott munkahelyi kinevezést, a
munkahelyek elfoglalásakor, a helyi kiskirályok sok esetben nem szívesen fogadták, nyilván féltékenységbõl. Azonban az a tudás, amivel az egyetem felvértezett, és az a becsületes
helytállás a szakmai tevékenységünkben, amire oktattak, mindannyiunk számára meghozta a siker gyümölcsét. A kollégák a társadalmi tevékenység minden területén, a gazdaságban, a közigazgatásban, médiában, vagy akár az oktatásban jelentõs szerepet töltenek
be az elmúlt sok év folyamán. Többen közülünk vállalati igazgatók, fõkönyvelõk, osztályvezetõk, fõszerkesztõk, vagy éppen tanárok lettek.
A hosszúra nyúlt személyes beszámolók befejezését követõen a szervezõk a jelenlevõknek átnyújtották az RMKT által adományozott „Arany Diplomákat”. Az ünnepi ebédet az
Egyetem utcai hangulatos kis vendéglõben rendezték. Az utat a Mariánumtól a vendéglõig
gyalog tettük meg, hogy emlékeztessen arra az idõre, amikor, diákként, ezt az utat naponta kétszer is megjártuk.
Ami a várost illeti, visszagondolva 50 év távlatából, két Kolozsvár láttunk: gondolatban
egy hajdani barátságos, csendes, szellõs és tiszta várost, és valójában egy mai túlzsúfolt, zajos és levegõtlen Kolozsvárt.
A bõséges és ízletes ünnepi ebéd fogyasztása közben és után tovább folytattuk a társalgást, most már ki-ki saját asztaltársaságában, miközben a vendéglõ fiatal és csinos énekesnõje, kellemes hangján, korabeli magyar slágereket énekelt.
Miközben egyesek táncra perdültek, mások gyerekeikrõl, unokáikról meséltek. Többen
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számoltak be arról, hogy a jobb megélhetés reményében gyerekeik külföldön kerestek
munkalehetõséget. Van olyan kolléga, akinek egyik gyereke itthon, míg a másik a tengeren
túl él családjával. Egy másik esetben a két gyerek közül az egyik Magyarhonban, míg a másik Görögföldön keresett megélhetést, ez utóbbi esetben a szülõk, nagyszülõk ingáznak
Erdély–Magyarhon és Görögföld között, hogy találkozhassanak és élvezhessék gyerekeik és
unokáik szeretetét. Hála a technika csodálatos vívmányainak, a lerövidült idõ és összezsugorodott rohanó világunk korlátait áttörve lehetõvé válik számunkra, hogy az é-teren át
kommunikálni tudjunk szeretteinkkel.
A találkozó végeztével, amely az esti félhomályba torkollott, a Bolyai Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Karának utolsó végzõsei búcsúztak egymástól, egyesek közülük lemondtak gyors hazautazási lehetõségeikrõl is, hogy még egy ideig együtt lehessenek volt
kollégáikkal.
A Szabadság-tér sarkáig sétálva nemcsak egymástól, hanem Kolozsvártól, a Fõtértõl, a
Szent Mihály templomtól és a Mátyás szobortól is búcsúztunk, amelyekhez oly sok kellemes emlék fûz. Így történt, így volt szép.
Elekes Károly,
egy a Bolyai Tudományegyetem
utolsónak végzett közgazdász hallgatói közül
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A közgazdász Brassai Sámuel
GAAL GYÖRGY

Brassairól írtak már vagy tíz könyvet. Életérõl minden adatot összegyûjtöttek, ami csak
fellelhetõ volt, s már alig van remény, hogy ifjúkora pár bizonytalan mozzanatára valaha is
fény derül. Mégis Brassai pályafutása napjainkig meglepetéseket tartogat. A XX–XXI. század szakemberei beleolvasnak tanulmányaiba, s megállapítják, hogy a nagy polihisztor ennek vagy annak a tudományágnak az elõfutára, elsõ mûvelõje volt tájainkon, egy vagy más
tételt világviszonylatban is elsõként hangoztatott. Így kerül bele Brassai neve a magyar s kiváltképpen az erdélyi tudománytörténeti munkákba, néha még távolabb élõ kutatók is hivatkoznak rá. Tudtuk eddig róla, hogy jelentõs mint pedagógus, módszertani szakember,
maradandót alkotott a nyelvtudomány, a természettudomány, az összehasonlító irodalom
terén, a hazai földrajz, filozófia, esztétika, zenekritika elõfutárai közt emlegetik. A közgazdász Brassairól azonban még említést is alig tettek. Ezt a hiányt pótolta most könyvével Somai József. Harmadfélszáz oldalon vizsgálja, hogy milyen szerepet játszottak a gazdaságtudományok Brassai Sámuel életmûvében.
A szerzõ kötetét hét fejezetre osztja, s ezekben nem csak a közgazdászok érdeklõdésére számot tartóan, tehát tágabb keretben mutatja be, hogy miért tekinthetjük Brassait tájaink elsõ gazdaságtudományi írójának is.
Az elsõ fejezet bevezetõnek született, s így több célt is tûz maga elé. Egyrészt számba
veszi az eddigi gazdag Brassai-irodalmat, s megállapítja, hogy alig történik utalás közgazdasági munkásságára. Másrészt hat érvet sorakoztat fel annak bizonyítására, hogy miért is
tekinthetõ Brassai közgazdásznak. Ilyen irányú érdeklõdését Bölöni Farkas Sándor biztatásának és Széchenyi mûvei olvasásának tulajdonítja. A szerzõ még beiktat ide egy alfejezetet, amelyben röviden összegezi Brassai életpályáját, bár ez a kötetvégi kronológiából is
részletesen megismerhetõ. A második fejezet Brassai indulásának korszakába, a reformkorba vezet el, s fõleg Széchenyi eszméinek erdélyi visszhangját ecseteli. Rámutat, hogy
Brassai ismertette és védelmezte Széchenyi gazdasági tételeit. A Hitel és a Világ fõbb gondolatait tíz pontban összegezve tárta a Nemzeti Társalkodó olvasói elé, s a szerkesztésében
megjelenõ Vasárnapi Újság hasábjain is Széchenyi téziseit népszerûsítette: „közös teherviselés, az alkotmányosság kiterjesztése mindenkire, köznevelés és kötelességérzet”.
Brassai gazdasági szempontból fõ mûve, a Bankismeret szintén Széchenyi hatására szüle-
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tett, s neki szóló ajánlással indul. „Brassai érdeme nem egyszerûen csak a Széchenyi iránti hódolat, amely valójában nézetazonosságukból fakad, hanem az a tény is, hogy minden
alkalmat és lehetõséget megragad a Széchenyi-eszmék és hazafias cselekedetek minél szélesebb körû terjesztésére, s azt a tiszta hazafiságot szándékszik sugallni, amely közös volt
bennük, s amely a haza felemelkedésére irányult” – összegez a szerzõ.
A könyv „törzsanyaga” a következõ három fejezetben található. Ezek Brassai témakörünkbe vágó mûveit elemzik. Elsõ, s talán legnagyobb visszhangot kiváltó alkotása a Vasárnapi Újság tizennégy évfolyamának a szerkesztése, részben megírása. Ez a hetilap „igazi
népfõiskola” volt, állapítja meg Somai József: „terjeszt, tanít és hasznos tanácsokkal látja
el a gazdákat, iparosokat, kereskedõket, gazdasszonyokat stb.” Több mint 60 oldalon át ismerkedhetünk meg e lap gazdasági vonatkozásaival.
Tizenkét cikket, cikksorozatot kiemelten elemez a szerzõ, többségüket maga Brassai írta. Ezek a bankokról, banktípusokról, a tõkérõl, takarékpénztárakról, a munkamegosztásról, a váltójogról, a gyárak szerepérõl s a nemzetgazdaság fogalmáról szólnak. Rendszerint
népszerû, könnyen érthetõ formában és nyelvezettel. Egy másik alfejezet az erdélyi gazdasági gondok tükrözõdését vizsgálja a lap hasábjain. Szó esik itt az erdõket pusztító „székely
gazdálkodásról”, a gyárak szükségességérõl és az iparosítás akadályairól, a gazdaságos
háztartás aranyszabályairól, a váltógazdaságról és a gyümölcstermesztésrõl. Aztán a külföldi tapasztalatok népszerûsítése következik: a gazdák oktatásának szükségessége, a mintagazdaságok szerepe, az állatóvás népszerûsítése. Végül a szerzõ már csak bibliográfiai felsorolással folytatja: beszélni hagyja magukat a címeket. Átveszi az egyik 1838-as számból
az európai országok gazdasági erejét bemutató többoldalas statisztikát. A gazdasági híreket, találmányok bemutatását megint inkább bibliográfiaként tárja elénk.
Tanulságosabb a gazdasági szervezõdésekrõl szóló alfejezet. Itt az Erdélyi Gazdasági
Egylet elõzményeirõl, megalakulásának részleteirõl s 1848-ig terjedõ mûködésérõl olvashatunk a lap beszámolói alapján. A szerzõ a híradásokat összeveti más lapok, folyóiratok
tudósításaival is. A Vasárnapi Újság ír továbbá a pesti Iparegyesület mûködésérõl, a magyar
Kereskedelmi Társaság megszületésérõl s több más szervezet, intézet megalakulásáról. Az
utolsó alfejezetben igen röviden olvashatunk arról is, hogy Brassai 1848-ban bekapcsolódott a Berde Áron szerkesztette Természetbarát címû folyóirat összeállításába, s a címet
rögtön Ipar- és Természetbarátra változtatta. E lap sem élte túl a forradalmat.
Brassai második nagy alkotása, amellyel méltóvá válik a közgazdász minõsítésre, a
Bankismeret címû 359 oldalas kötete (1842). A bevezetõben a szerzõ kitér e tudományág
erdélyi elõzményeire, oktatására. Hiszen Brassai ezzel a mûvével is tanítani akart, s rávezetni, „hogy a polgári átalakuláshoz iparra van szükség, az ipar fejlesztése pedig csak úgy
válik lehetõvé, ha bank is alakul, amely a beruházásokra kölcsönt folyósít” – állapítja meg

ujforum_59.qxp

12/14/2006

12:46 PM

Page 77

77
Somai. Brassai széleskörû nyelvismerete tette lehetõvé, hogy fõleg külföldi munkák alapján összeállítsa ezt a terjedelmes kötetet. Elsõ része a banktípusokat tárgyalja 20 paragrafusban, a második rész a „bankok históriáját” részletezi, s bemutatja Európa és az Egyesült Államok legfontosabb bankjait nem kevesebb, mint 25 paragrafusban. A szerzõ szorgalmasan kivonatolja az egyes paragrafusokat, s így a mai olvasónak is közvetíti a könyv
érdekes tartalmát. Csakhogy többnyire megmarad a Brassai használta régies szókincs mellett, ahelyett hogy rögtön átváltana a mai magyar vagy akár nemzetközi szóhasználatra. „A
Bankismeret a tudományos kutatás, gazdasági gondolkodás példaértéke mellett ismeretterjesztõ munka is, de emellett gyakorlati javaslatokat is tartalmaz arra vonatkozólag, hogyan lehetne a hiteléletet hazánk táján is nyugati mintára megszervezni” – összegez a
szerzõ. Rámutat, hogy a kötet fõleg Skócia példáját ajánlja az erdélyiek figyelmébe, mert
hasonlóságot lát Skócia Angliához való viszonya, s Erdélynek Ausztriától való függõsége között. A Brassait emlékbeszédben megidézõ Concha Gyõzõvel együtt állapítja meg Somai a
Bankismeretrõl, hogy „1848 elõtti közgazdasági irodalmunk egyik legjobb terméke”.
A harmadik közgazdasági mûve Brassainak egy németbõl készített 144 lapos tankönyvátdolgozás: A’ fiatal kereskedõ arany ABC-je (1847). Öt „szakaszban” világosít fel a kereskedelmi alapismeretekrõl. A pénzrõl és bankokról, az árukereskedelemrõl, a kereskedés
típusairól, a könyvvitelrõl, biztosításról, valamint bukásról, s végül a kereskedelmi jogról
és politikáról tájékoztat. Két függeléke a külkereskedelem történetét, valamint hasznos intelmeket tartalmaz. Ez utóbbiakból nem egy máig megszívlelendõ. A szerzõ így jelöli ki a
kötet helyét: „Brassai ezt a könyvét nem a tudományos világnak szánta, hanem az ismeretekben szegény kereskedõ társadalomnak, hogy segítse azok kibontakozási lehetõségét.
Azonban mint egyedüli forrásmunka abban az idõben, nagy szolgálatot tett magának a
közgazdaságtan kialakulásának is azzal, hogy az akkor alig ismert közgazdasági fogalmakat eljuttatta a köztudatba, s fogalomhasználata a szakmában gyorsan elterjedt”.
A könyv hatodik fejezete az „egyéb” gazdasági vonatkozású munkákat igyekszik összeszámlálni, górcsõ alá venni. Rövid életû folyóiratok, földrajzkönyvek, hosszabb-rövidebb
tanulmányok, cikkek gazdasági vonatkozásaira mutat rá. Még a kéziratos hagyatékban is
talál ide vágó írásokat. Az esztétikai és módszertani értekezések ugyancsak rejtegetnek kiemelendõ utalásokat. E fejezet végén négy pontban összegezi a Brassai mûveibõl levonható tanulságokat:
– „az ország, s különösen Erdély társadalmi alakulásának meghatározó tényezõje maga a gazdasági fejlõdés;
– korát megelõzve hívta fel a figyelmet a hitelrendszer bevezetésére, amely az iparosodás, polgárosodás kialakításának elõfeltétele;
– szakadatlan ismertetni, népszerûsíteni kell a hazai és külföldi technikai újdonságo-
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kat és a gazdasági élet fejlesztése érdekében bátorítani kell azok gyors alkalmazását;
– a tudás közelvitele a gyakorlati élethez minden társadalomban a haladás mozgatóereje”.
A Zárszó címû hetedik fejezet Brassai életrajzíróival mondatja el, miért is jelentõs a polihisztor munkássága. S vallomással zárja: „Brassai szakmámhoz kötõdõ rejtelmeinek
megismerése számomra is hatalmas örömet és boldogságot jelentett”.
A könyvet a „szerzõ szorgos munkásságát” és a kötet jelentõségét értékelõ Elõszó vezeti be, a nem rég elhunyt dr. Kerekes Jenõ tollából, s hat függelék zárja. Ez utóbbiak: Brassai
Sámuel életrajz- és életmûírói; Felhasznált forrásmunkák; Brassai gazdasági jellegû munkái; Névmutató; Kivonat Brassai könyvtárának lajstromából; Brassai Sámuel életpályája
években. A Képek és levelek jegyzéke kerül az utolsó oldalra. Ez utóbbi 28 tételt sorol fel:
a kötet szinte valamennyi ismert és kevésbé ismert Brassai-képet reprodukál, s néhány
címlap, kézirat hasonmását is megtaláljuk. Mind a képek, mind pedig a kronologikus életrajz kétségtelenül a szélesebb olvasóközönséget célozza meg, akiknek talán ez lesz az elsõ
Brassairól szóló könyve. Az elsõ függelékbe, az életrajzok közé, több mérlegeléssel lehetett
volna a címeket összeválogatni. Kõváry László úttörõ mûve föltétlenül oda illik. A forrásmunkák sorából a közelmúlt, a tíz évvel ezelõtti évforduló dolgozatait hiányoljuk. A Névmutatónak a függelék legvégén lett volna a helye.
Somai József helyes úton indult, amikor Brassainak egyetlen munkássági pászmáját
tette vizsgálata tárgyává, s az is dicsérendõ, hogy ezt nem csak a tudományosság szûk keretei között tette. Boros György volt az utolsó, aki még megpróbált teljes Brassai-képet adni, Mikó Imre ezt már csak az anekdoták és kedves történetek szintjén közelítette meg. Gál
Kelemen viszont az 1920-as években csak a humán vonatkozásokhoz mert közelíteni.
Szakterületenként kell majd ítéletet mondani Brassai munkásságáról. Somai József ezt
most úttörõként megtette a közgazdasági vonatkozásokkal kapcsolatban. Egy fontos téglát
helyezett a Brassai-kultusz oltárára. Könyve a lényeges ismereteket összegyûjtötte, s rendszerint értékeli is. Az elsõ kötetes szerzõ szép és jó könyvvel gazdagította tudománytörténeti irodalmunkat.
Somai József: Gazdaság és gazdaságtudományok Brassai Sámuel életmûvében.
Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Kolozsvár, 2006. 256 o.
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Újdonságok a gazdasági és pénzügyi jogszabályozásban
XLIII. rész

PÁSZTOR CSABA

A Hivatalos Közlöny l. részének 2006/906–2006/951. 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 pénzkiegyenlítések, tõzsdepiaci normák;
6. pénzügyi auditálás, könyvvizsgálás;
7. nyugdíjak, ösztöndíjak;
8. könyvviteli normák, hitelszövetkezetek mûködése;
9. ingatlanok és földterületek visszaigénylése, tûzoltósági kötelezettségek, fiskális
kasszagép-használat;
10. külföldi utazás, helységnevek, fogyasztóvédelem, a kereskedelmi társaságok bejegyzése.
1.1. A 2006/1514-es sz. kormányhatározat (2006/935-ös sz. H. K.) szabályozza az adózandó alapok azon értékeit, amelyek alapján a helyi adókat és hasonlóakat, valamint a
büntetéseket 2007-ben számítani fogják.
3.1. A 2006/88-as sz. sürgõsségi kormányrendelet (2006/941-es sz. H. K.) alapján
2008-tól a nyugdíjasok pénzkiegyenlítésben részesülnek a fel nem használt vonatjegyeik
értékében. 2007-tõl az egészségügyi alapba a fizetés 6%-át kell utalni.
4.1. A 2006/1939-es sz. pénzügyminiszteri rendelet (2006/936-os sz. H. K.) jóváhagyja a vámolásban keletkezett fiskális tartozások kiegyenlítését, valamint visszaszolgáltatását, elõzetes kérvényezés esetén.
5.1. A 2006/1581-es sz. kormányhatározat (2006/936-os sz. H. K.) megváltoztatja a
2005/1853-as sz. kormányhatározat 6 (2)-es sz. cikkelyét, amely alapján 2006. 11. 01-tõl
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az állami segélyek értéke 1,40 lej/db Broiler-húscsirke tenyésztéséért, ha ennek súlya
meghaladja a minimum 1,75 kg/db-ot.
5.2. Az Országos Értékpapír-bizottság 2006/15-ös sz. szabályzata (2006/943-as sz. H. K.)
javaslatokat tartalmaz az értékpapírok használatát illetõen a jövedelmezõség területén.
6.1. A Pénzügyi Auditorok Kamarajának 2006/73-as sz. (2006/909-es sz. H. K.) rendelete tartalmazza a pénzügyi auditorok mûködésére és a szolgáltatásaik minõségi ellenõrzésére vonatkozó módszertani normákat.
6.2. A 2006/86-os sz. sürgõsségi kormányrendelet (2006/944-es sz. H. K.) a 2006/85ös sz. törvény alapján szabályozza a csõdeljárók munkáját.
8.1. A Román Nemzeti Bank 2006/6-os sz. szabályzata (2006/927-es sz. H. K.) tartalmazza az elektronikus fizetési eszközök kibocsátására és használatára vonatkozó utasításokat.
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RMKT-hírek
A Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) elnökségi gyûlése,
Kolozsvár, 2006. november 18.
A gyûlésen részt vettek: Colþea Tibor, Vincze Mária, Ciotlãuº Pál, Somai József,
Debreczeni László, Szécsi Kálmán, Zemba Orsolya.
Colþea Tibor, az RMKT elnöke, bevezetõjében köszöntötte az elnökség tagjait, bemutatta a napirendi pontokat és a jövõre vonatkozó elképzeléseit.
A gyûlés napirendi pontjai:
1. A 2007-es tevékenységi terv
2. Az RMKT belsõ mûködési szabályzata
3. A XV. Közgazdász Vándorgyûlés elszámolása
Döntések:
– Hírlevél készítése – felelõsök: Ciotlãuº Pál, Szécsi Kálmán, Zemba Orsolya
– Adatbázis készítése, mely felméri a romániai magyar közgazdász társadalmat. Kérdõív elektronikus úton való terjesztése, az RMKT honlapján való megjelentetése – felelõs:
Zemba Orsolya
– Zsebnaptár kiküldése azon személyeknek, akik kitöltik és továbbítják a kérdõívet –
felelõs: Zemba Orsolya
– RMKT tagsági díj: 100 RON/év, nyugdíjasok és diákok számára: 50 RON/év. Tagsági
díj megszervezéséért felelõsek: Debreczeni László és Zemba Orsolya – terv kidolgozása és
beterjesztése a következõ elnökségi gyûlésen (2007. február 3.)
Az RMKT 2007. február 3-án elnökségi gyûlést tart Kolozsvárott.
***
Dr. Bokros Lajos, a Central European University professzora, vezérigazgatója 2006. november 24-én a Babes–Bolyai Tudományegyetem Szenátusától megkapta a Doctor
Honoris Causa kitüntetõ címet. Ebbõl az alkalomból laudációt mondott a Közgazdaság- és
Gazdálkodástudományi Kar dékánja. A kitüntetett prezentációját román nyelven tartotta.
***
A BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kara (Teodor Mihali u., 58–60. sz.) a
következõ elõadásokat hirdeti meg hallgatói és minden érdeklõdõ számára:
* dr. Bakucs Zoltán, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének munkatársa
Ökonometria címmel a 321-es teremben tart elõadást a következõ idõpontokban:
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2006. november 30., 1410–1900
2006. december 4., 900–1900
2006. december 5., 900–1900
* dr. Görög Mihály, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, Projektmenedzsment témakörben a 321-es teremben tart elõadásokat a következõ idõpontokban:
2006. december 8., 910–1400, 1550–1900
2006. december 9., 910–1400, 1550–1720
2006. december 15., 910–1400, 1550–1720
2006. december 16., 910–1455
* dr. Barancsuk János, a Pécsi Tudományegyetem docense Gazdasáági elméletek címmel elõadást tart 2006. december 4–9. között. Az elõadásról további pontosítást a késõbbiekben közlünk a Kar harmadik emeletén található hirdetõtábláján.
***
2007. január 19-én hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Kolozsvári Magyar Üzletember Est a Romániai Magyar Közgazdász Társaság Ifjúsági Frakciójának (RIF) szervezésében, mely immár Kolozsvár üzleti életének szerves részét képezi. A rendezvény az elmúlt években töretlenül növekvõ érdeklõdésnek örült. Helyszín: Kolozsvár, Chios étterem.
Ezen esemény elsõdleges célja a kolozsvári és egyben az erdélyi üzleti élet pozitív befolyásolása. Véleményünk szerint azáltal, hogy egy informális környezetet biztosítunk a vállalkozók számára, új értelmet adunk az üzletkötés fogalmának. Tapasztalataink szerint a
találkozó folyamán lezajló eszmecserék gyakran olyan potenciális együttmûködések csíráját képezték, melyek utólag megkötött szerzõdésekben konkretizálódtak.
A rendezvény eddigi résztvevõi között tisztelhettük a kolozsvári üzleti élet képviselõi
mellett a RIF helyi szervezeteinek képviselõit (maguk is közgazdászok, üzletemberek),
társszervezetünk, a Magyar Közgazdász Társaság képviselõit, valamint neves meghívottainkat, védnökeinket. Ez utóbbiak között említeném az OTP Románia vezérigazgatóját, a kolozsvári Magyar Konzulátus Gazdasági képviselõjét, az ITD Hungary romániai vezetõjét
vagy a MOL Románia Rt. vezérigazgatóját.
Az idei rendezvény védnöke Boros János, Kolozsvár alpolgármestere.
Az Üzletember Est egyik kulcselemét képezi a borkóstoló, mely a résztvevõk borkultúrájának bõvítése mellett nem elhanyagolható hangulatoldó és ugyanakkor hangulatteremtõ jellemzõkkel is bír. A tombola is hasonlóan fontos elemét képezi a találkozónak, emellett pedig minden évben változatos, színes, minden ízlésnek megfelelõ programot próbálunk felajánlani a résztvevõknek, így az évek során fellépett már humortársulat, moderntánc-együttes, illetve különbözõ zeneegyüttesek.
További információk igényelhetõk az RMKT-nál az rmkt@from.ro e-mail címen, illetve a 0264-431488 telefonszámon.
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Rezumatul revistei
Determinarea valorii Bãncii Comerciale Române
pe baza concepþiei SHV
MARGIT NÉMETI

Vânzarea celui mai mare bancã din România era una dintre subiectele cele mai
analizate, din cauza mãrimii preþului plãtit.
Lucrarea de faþã are ca temã determinarea valorii Bãncii Comerciale Române,
cumpãratã de Erste Bank, la sfârsitul anului 2005. Modelul folosit este o combinaþie a
concepþiei clasice Shareholder Value ºi a modelului Rappaport de Value Drivers. Scopul
analizei este demonstrarea valabilitãþii preþului de 6,15 P/BV, contravaloarea BCR, ºi
prezentarea motivaþiei Bãncii Erste pentru cumpãrare.
Ipoteza propusã este urmãtoarea: contravaloarea plãtitã este consideratã mare, dar
rezonabilã, luând în considerare potenþialul de dezvoltare a sectorului regional bancar,
mai ales cel românesc ºi al Bãncii Comerciale Române.
***

Credite de consum ºi analiza riscului de credit
HAJNAL CSERGÕ

Scopul lucrãrii mele a fost sã prezint cele zece tipuri de credite de consum pe care BCR
le acordã persoanelor fizice, sã studiez cheltuielile percepute de cãtre bancã în urma
creditãrii clienþilor retail, sã analizez creditele de consum ºi sã evaluez riscul de credit
asumat de cãtre bancã.
Prudenþa este caracteristica comportamentului BCR împotriva riscului de credit, iar
managementul riscului de credit înseamnã reducerea lipsei de informaþie ºi evaluarea
corectã a acestei informaþii. Analiza riscului de credit înseamnã o analizã fãcutã asupra
debitorului însuºi, iar riscul de neplatã în cazul persoanelor fizice este datã de cãtre
instabilitãþile veniturilor ºi/sau averii acestora. În evaluarea riscului de credit ajutã ºi
unele sisteme de informare, cum ar fi CRB, CIP, Biroul de Credite.
***
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Naþionalizãri la nivel de microîntreprinderi,
experienþele maghiare ºi române aduse în centrul atenþiei
GYÖNGYI CSUKA – TAMÁS KOVÁCS

Þãrile membre în Consiliul pentru Întrajutorare Economicã Mutualã au avut în
general aceleaºi experienþe în ceea ce priveºte naþionalizarea. Totuºi existã în acest grup
câteva þãri, printre acestea Ungaria ºi România, unde o micã parte din întreprinderile care
au avut capital privat în trecut, au funcþionat cu capital mixt dupã naþionalizare, adicã
capitalul strãin a fost prezent în continuare într-o mai micã mãsurã. Între 1945 ºi 1956
cea mai frecventã structurã de proprietariat în aceste întreprinderi cu capital mixt a fost
capitalul mixt sovieto-ungar, respectiv sovieto-român. Însã pe la jumãtatea anilor ’50, ºi
aceste întreprinderi au fost treptat naþionalizate. Scopul prezentei lucrãri este de a
prezenta contextul istoric ºi politic în care aceste întreprinderi au fost înfiinþate, modul în
care ele au funcþionat, au supravieþuit ºi au fost desfiinþate.

***

Noile cerinþe vizavi de evaluarea performanþei în întreprinderi
HAJNALKA FEKETE – MELINDA KLAUSZ – ESZTER SIPOS

În aceastã lucrare vom prezenta instrumentele folosite în practica curentã la evaluarea
ºi managementul patrimoniului ºi performanþei unei companii, vorbind totodatã ºi
despre avantajele ºi dezavantajele fiecãrui instrument. Scopul principal al acestui rezumat
este sã facem înþeles faptul cã, pe lângã alegerea unui sistem cadru care sã se potriveascã
cu caracteristicile întreprinderii, în interiorul acestui cadru, ales ºi predefinit,
întreprinderea însãºi trebuie sã caute ºi sã monitorizeze factorii care influenþeazã cu
adevãrat performanþa în cadrul întreprinderii. Analiza diferitelor metode are ca scop
preconizarea direcþiilor în care trebuie sã se pregãteascã sã facã faþã cei care doresc sã
înfrunte provocãrile care ne aºteaptã în viitor.
***
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Gradul de satisfacþie al colaboratirilor ºi altor persoane afectate
– mãsura succesului unei întreprinderi
ZSUZSANNA NAGY – GABRIELLA DANCSEZ

De câteva decenii bune viaþa economicã este preocupatã de întrebarea: Care sunt factorii,
care sunt acþiunile care, manipulate corespunzãtor, fac ca o întreprindere sã aibã succes?
Tocmai de aceea atenþia tuturor se îndreaptã acum cãtre factorul uman, mult mai fin.
Modelul de autoevaluare EFQM a fost proiectat pe baza acestor idei, oferind întreprinderilor un instrument viabil pentru perfecþionarea proceselor de lucru ºi a cooperãrii din
cadrul întreprinderii. Ideea de bazã al modelului EFQM este cã conducerea întreprinderii
poate aduce gradul de satisfacþie al clienþilor ºi al angajaþilor la nivelul dorit, poate atinge
un efect social pozitiv printr-un management corespunzãtor al angajaþilor, al resurselor ºi
al proceselor de lucru, exercitând o politicã ºi o strategie de afaceri solidã, ceea ce va duce
la rezultate excepþionale.
S-a dezvoltat pe modelul EFQM un alt model, Project Excellence („Excelenþa Proiectului”) care face posibilã ca succesul unui proiect sã poatã fi evaluat ºi mãsurat cu
ajutorul unui model multidimensional ºi multiobiectival care are în componenþã atât
criterii cantitative cât ºi calitative.
Unul dintre indicatorii de bazã ai succesului unui proiect este gradul de satisfacþie al
celor care sunt afectaþi de acest proiect din interior sau din exterior. Vom prezenta un
model ciclic de „generare a satisfacþiei personalului” care a fost alcãtuit pe principii de
autodezvoltare ºi autoperfecþionare conforme cu modelul EFQM, model care în opinia
noastrã constituie o soluþie viabilã la realizarea practicã a evaluãrii ºi creºterii gradului de
satisfacþie.
***

Turism ºi competitivitate regionalã – cercetare empiricã
microregionalã
ESZTER MADARÁSZ – ZSÓFIA PAPP

În zilele noastre competitivitatea este un termen foarte la modã. Se pare cã
competitivitatea constituie noua „nirvana” atât pentru companii – cât ºi pentru alte
structuri, ca de exemplu o regiune, o þarã sau chiar o destinaþie turisticã. Competitivitatea

ujforum_59.qxp

12/14/2006

12:46 PM

Page 86

86
este astãzi indicatorul succesului ºi metoda de a rezista pe piaþã pe termen lung. Dar atât
literatura de specialitate, cât ºi practica aratã cã regiunile au nevoie ºi de cooperare – ºi
de multe ori au nevoie sã coopereze nu ca alternativã la competiþie, ci chiar pe lângã faptul
cã sunt în competiþie unele cu altele.
Cercetarea fãcutã de autori se referã la examinarea diferitelor aspecte ale
competitivitãþii în microregiunile din Ungaria. Aceºtia au cules informaþii de la managerii
microregiunilor cu ajutorul unor interviuri calitative ºi au încercat sã afle rãspunsuri în
cadrul urmãtoarelor teme majore: ce înseamnã termenul de „competitivitate” în viaþa
microregiunilor, situaþia economicã generalã, rolul turismului ºi al cooperãrii,
parteneriatul între membrii unei regiuni.

***

Contents
New Requirements in Corporate Performance Measurement
MARGIT NÉMETI

Selling the biggest bank of Romania occupied the first pages of the international massmedia, because the price paid by Erste Bank was the highest of the region.
I have calculated the value of the romanian bank, using a model ganed by the
combinating of the Shareholder Value conception with Rappaport's Value drivers model
and the conclutions of a large romanian and regional bank market review. The purpose
of the essey is to determine the right value of the BCR in order to know if the price of 6,15
P/BV can be considered high or resonable and to appoint the drivers which stimulated the
Erste Bank in the purchase.
My hypothesis was that the price paid for the bank was really high, but still can be
considered as a good bargain, if we calculate with the development potential of the
romanian bank market and especially of the BCR.
***
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Consumer Credit and Risk Analyze
HAJNAL CSERGÕ

My objectives were to describe the ten types of consumer credits, which BCR
recommends for retail persons, to study the cost of credit, to analyze the consumer credit
and to appreciate the credit risk, which the bank still accepts.
The BCR bank’s attitude towards the credit risk is described by precaution and the
management of credit risk means the reduction of the lack of information about debt and
makes a correct evaluation of this information. To analyze the credit risk means to analyze
the debt and the risk of non-payment results from the income and property fluctuation.
In the evaluation of the credit risk the bank may also get help from some specified
informational systems, such as: CRB, CIP, Credit Office.
***

Joint Ventures in the Sphere of Interest of the Soviet Union between
1945 and 1956: special focus on the Soviet Property
GYÖNGYI CSUKA – TAMÁS KOVÁCS

Our study presents that laws and international agreements made the operation of joint
ventures possible in the satellite countries of the Soviet Union. The owners of these ventures could be that of the citizens of the Soviet Union, some Western European countries,
as well as the Soviet satellite countries. Our paper focuses on the Soviet joint ventures coowned by the USSR. We have found that joint ventures operated – especially in strategic
industries – in two member countries of the Council of Mutual Economic Assistance: in
Hungary and in Rumania.
The soviet policy had, however, changed in the midi 50’s, for the Soviet Union was not
interested in maintaining these joint ventures any more. Therefore the Soviet part of these
joint ventures were offered and – following extended negotiations – passed over the
Hungarian or the Rumanian partners.
***
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New Requirements in Corporate Performance Measurement
HAJNALKA FEKETE – MELINDA KLAUSZ – ESZTER SIPOS

In this paper we will show which tools are in use nowadays to measure and manage
property and performance of companies, we match advantages of methods against their
disadvantages. Our main aim with this synthesis is to picture beyond the company should
choose in frameworks which principally fitting to its specialities, the company must seek
and keep trace of factors which really affect its performance in wide frames of chosen
framework. We wish to predict with the analysis of various methods the directions of
preparation to challenge of future.
***

The Stakeholder and Employee Satisfation,
as a Determinative Successfactor
GABRIELLA DANCSEZ – ZSUZSANNA NAGY

What does it determinate the enterprises’ success? – Besides the purchasable
technologies, systems the treatment of the human factor. Actually colletive, high-class
management of the mentioned two sides, creation of the harmony can be expedient. This
view appears in the modell EFQM on the total organizational level, and in the modell
Project Excellence on the level of minor worktasks and projects. Both modells give a
guideline for the enterprises and their projects to develope their own organization, have
success by the help of periodical self-estimation, and both modells determinate this
success by through stakeholder (external and internal) satisfaction. The determination
and development of the internal stakeholders’ satisfaction is more problematic owning to
their long-term, subordinate contact with the organization, therefore its practical
treatment is often difficult. The solution is realizing the self-estimation view of the EFQM
by real actions and continuous communication in the course of satisfaction development.
***
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Tourism and Regional Competitiveness
– Empirical Research of Microregions
ESZTER MADARÁSZ – ZSÓFIA PAPP

Competitiveness is a very fashionable phrase nowadays. It seems to be the new “nirvana” for all companies – and sometimes also for others, like a region, a country or even
a tourism destination. Competitiveness is now the determinant of successfulness and the
way of the long-run existence. But in the literature and practice it turns out that regions
have to face the necessity of co-operation as well - - not specifically instead of competition
but often beside competition.
The research, the authors have carried out, examined different aspects of competitiveness in the Hungarian small-regions. They collected information from the managers
of the small regions with the help of qualitative face-to-face interviews and tried to find
answers the next main topics: interpretation of term “competitiveness” in the life of small
regions, the general economic situation, the role of tourism and co-operation, partnership
between the members of the regions.
***
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