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SZÉKELY IMRE

A csatlakozási tárgyalások elkezdése óta (2000) hét év telt el. A Román Nemzeti Bank
(RNB) által valószínûnek tartott euróbevezetés idõpontjáig még ugyancsak hét évnek kell
eltelnie. Ilyen tekintetben Románia felúton tart az egységes európai pénz bevezetésének
folyamatában. Az elmúlt hét év – amint az alábbi sorok is bemutatják – jelentõs gazdasá-
gi fejlõdés jegyében telt el, olyan körülmények között, amikor a nominális konvergencia-
mutatók folyamatosan javultak. Az elkövetkezõ hét évben, a reálgazdasági felzárkózás ér-
dekében, ugyancsak gyors gazdasági növekedésre van szükség, ellenben ennek a növeke-
désnek úgy kell megvalósulnia, hogy közben egyes nominális konvergenciamutatók szin-
ten maradjanak (az államháztartási szféra mutatói), mások pedig tovább javuljanak (elsõ-
sorban az inflációs mutató).

Annak ellenére, hogy a nominális kritériumokat tekintve Románia valószínûleg akár
egy pár éven belül is bevezethetné az eurót, ez a jelentõs reálgazdasági különbségek miatt
nem segítené a feszültségmentes, gyors gazdasági felzárkózást. Ilyen tekintetben megala-
pozottabb és reálisabb az RNB által valószínûsített 2014-es romániai euróbevezetés.

1. AAz iintegráció fformái éés RRománia hhelyzete
Románia és az Európai Unió1 között már a 60-as évek végén hivatalos kapcsolat jött lét-

re azáltal, hogy a két fél tárgyalásokat kezdett különbözõ romániai élelmiszertermékek és
ipari cikkek vámainak csökkentése érdekében. Az élelmiszertermékekre vonatkozó egyez-
mény 1974-ben, az ipari cikkekre vonatkozó pedig 1980-ban jött létre.

A gazdasági és politikai rendszerváltást követõen 1995-ben Románia elsõként tette le
az Európai Uniónál csatlakozási kérelmét. 1998-tól megjelennek a Bizottság által kiadott
elsõ éves országjelentések. 2000-tõl elindulnak a csatlakozási tárgyalások is, amelyeket
2004 decemberében zárnak le a felek. 2005 tavaszán került sor a csatlakozási szerzõdés
aláírására, és a csatlakozás 2007 elsõ napján bekövetkezett.

Az év elején megtörtént hivatalos csatlakozással az integrációs folyamat korántsem

Románia az euró felé vezetõ úton

1 A hivatalos kapcsolat az Európai Gazdasági Közösséggel valósult meg, amelynek a jogutódja az 1993-ban
létrejött Európai Unió.
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4 Székely Imre

tekinthetõ lezártnak. Ez csupán egy újabb lépcsõje annak a hosszú folyamatnak, amely
évekkel ezelõtt kezdõdött el. Annak érdekében, hogy meg tudjuk határozni, hol is tart Ro-
mánia az integrációs folyamatban, tekintsük át az integráció lépcsõit.

Balassa Béla (1961) szerint több integrációs formát is meg lehet különböztetni, ame-
lyek a következõk:

– szabadkereskedelmi övezet – a partnerországok között megszüntetik a vámokat és a
mennyiségi korlátozásokat, az egyeségben részt nem vevõ államokkal szemben minden
partnerország saját vám- és kereskedelempolitikát folytat;

– vámunió – a vámok és mennyiségi korlátozások megszüntetése mellett a partneror-
szágok közös kereskedelempolitikát alakítanak ki más államokkal szemben;

– közös piac – a javak és szolgáltatások szabad áramlásán kívül megvalósul a terme-
lési tényezõk szabad áramlása is (munkaerõpiac és tõkepiac liberalizálása);

– egységes belsõ piac – esetén megszûnnek a termékek és termelési tényezõk áramlá-
sát gátló technikai, gazdaságpolitikai (elsõsorban adózási) vagy más formalitások, szabvá-
nyok miatt fennálló korlátozások, torzítások is;

– gazdasági unió – létrejön a gazdaságpolitikák integrációja is, beleértve a monetáris
politika integrációját is;

– politikai unió – a legfontosabb politikai döntések, a törvényhozás (parlament) és
végrehajtás (kormányzás) közösségi szinten való mûködése.

Az EU-152 szintjén vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az integráció szintje elérte az egy-
séges belsõ piacot, sõt jelentõs mértékben (12 tagállam szintjén) a gazdasági uniót is. A
politikai unió létrejötte jelenleg is tartó folyamat. Tehát amikor az EU-15-höz (illetve ma
már 26 tagállamhoz) történõ integrációt vizsgáljuk, akkor azt kell megállapítanunk, hogy
Románia hol tart a gazdasági unióba való integrációs folyamatban.

A 2007. január 1-jén lezajlott csatlakozással Románia és az Európai Unió között telje-
sen megszûntek a javakra és szolgáltatásokra kivetett vámok, illetve Románia is ugyanazt
a kereskedelempolitikát folytatja az Európai Unión kívüli országokkal szemben, mint ma-
ga az Európai Unió. Románia és az EU között az integráció elérte a vámuniós szintet.
Emellett számos más intézkedést is azonosíthatunk (akár az elmúlt egy évbõl), amelyek
arra hivatottak, hogy az egységes belsõ piac létrejöttét megvalósítsák. Románia azonban a
csatlakozás ellenére még nem része az egységes belsõ piacnak. A termelési tényezõk sza-
bad áramlását átmeneti jellegû korlátozások akadályozzák. A munkaerõ áramlását csak
bizonyos tagállamok esetében tekinthetjük liberalizáltnak, más államokkal szemben idõ-

2 A keleti bõvítés beindítása elõtt az Európai Uniót alkotó 15 tagállam, amely nem tartalmazza a 2004-ben
és 2007-ben csatlakozott államokat.
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5Románia az euró felé vezetõ úton

leges korlátozások állnak fenn. Hasonló módon földpiaca sem teljesen liberalizált, csak bi-
zonyos feltételeknek eleget tevõ jogi és magánszemélyek vásárolhatnak földet korlátolt cél-
lal. Ezek a korlátozások várhatóan maximum hét éven belül, legkésõbb 2014-re fognak fo-
kozatosan megszûnni.

2. AA nnominális kkonvergenciakritériumok éés RRománia hhelyzete
A gazdasági unióba való integrációnak nemcsak az egységes belsõ piacba való integrá-

ció a feltétele. Emellett az adott tagállamoknak a csatlakozási szerzõdésben vállalt más kö-
telezettségeiknek is eleget kell tenniük. Ezek a nominális konvergencia teljesülésére vo-
natkoznak.

A maastrichti szerzõdés 109j cikkelye szerint az Európai Központi Bank (az Európai
Monetáris Intézet jogutódja) és a Bizottság jelentéseket készít a Tanács számára, amelyben
idõszakosan értékeli egy adott tagállam elõrelépéseit a gazdasági és monetáris unióba, il-
letve a konvergenciafolyamat fenntarthatóságát. Ezeket az úgynevezett nominális konver-
genciakritériumok alapján állapítja meg, melyek a következõk:

– magas fokú árstabilitás elérése. Az összehasonlítás alapját a három legalacsonyabb
inflációval rendelkezõ állam átlaga képezi;

– a kormányzati szektor fenntartható pénzügyi helyzete, amely szerint az adott állam
nincs túlzott deficiteljárás alatt3;

– az adott ország pénznemének árfolyama legalább két évig részt vesz az ERM-2-ben
anélkül, hogy az árfolyamsáv közepének egyoldalú leértékelésére kerülne sor;

– a hosszú távú nominális kamatlábak konvergenciája.
A fenti kritériumok alapján a Bizottság javaslata alapján a Tanács dönti el, hogy egy

adott ország teljesíti-e a fenti kritériumokat az euró bevezetésének érdekében. A maas-
trichti szerzõdésben a fent bemutatott kritériumok általánosan vannak megfogalmazva.
Ezeknek a kritériumoknak a számszerû értelmezését és részletezését a mellékelt Egyez-
mények tartalmazzák.

A Romániára vonatkozó további elemzést két részre bontjuk, elõbb azokat a kritériu-
mokat vizsgáljuk, amelyek teljesítéséért elsõsorban a kormány a felelõs, majd azokkal a
kritériumokkal folytatjuk, amelyekért a monetáris politikát megtestesítõ RNB a fõ felelõs.
Hangsúlyozni kívánjuk, hogy ezen felosztás nem azt jelenti, hogy az adott kritérium telje-
sítéséért csupán az egyik vagy másik intézmény lenne felelõs, hanem a felosztás azt az in-
tézményt azonosítja, amely elsõsorban hatni tud az adott feltétel teljesülésére (de nem

3 A maastrichti szerzõdés 104c cikkelyének értelmében a túlzott deficiteljárás megkezdése a Tanács hatás-
körébe tartozik.
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6 Székely Imre

egyedül). Ugyanakkor azt is fontosnak tartjuk pontosítani, hogy ezeknek az intézmények-
nek a gazdaságpolitikai döntései kihatnak egymásra.

2.1. AAz áállamháztartási ppozíció eelemzése
A fentiek értelmében elsõsorban a kormány hatáskörébe tartozik a kormányzati szektor

pénzügyi helyzetének fenntarthatósága. A maastrichti szerzõdés 5-ös számú egyezménye
meghatározza a költségvetési hiányra és az államadósságra vonatkozó referenciaértékeket:

– az államháztartás hiánya nem haladhatja meg a bruttó hazai termék 3%-át; ennek
számításakor figyelembe kell venni nemcsak a központi kormányzat költségvetését, ha-
nem a helyi önkormányzatok költségvetései mellett a társadalombiztosítási alapokat és a
külön alapokat is;

– a folyó árakon számolt államadósság nem haladhatja meg a bruttó hazai termék
60%-át.

A fent említett egyezmény második cikkelye pontosítja, hogy a költségvetési hiány és ál-
lamadósság számításakor az 1995-ös Európai Számlarendszert (European System of
Accounts – ESA95) kell használni.

A fenti metodológia alapján számolt, Romániára vonatkozó költségvetési hiányokat az
1. sz. ábra tartalmazza:

Forrás: Román Nemzeti Bank: Éves jelentés 2000–2005 és Havi jelentés 2007/1.
1. sz. ábra. Az államháztartás hiánya a bruttó hazai termékhez viszonyítva és a maast-

richti konvergenciakritérium
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A fenti ábra adatai alapján megállapíthatjuk, hogy Romániában 2000 után elindult az
államháztartási hiány csökkenése. 2002-tõl Románia folyamatosan eleget tesz ennek a
kritériumnak, a 2006-os év lévén az ötödik egymás utáni év, amelyben az államháztartás
hiánya a referenciaérték alatt van. 

Az államháztartási hiányt befolyásoló tényezõket két csoportba sorolhatjuk. Az egyik
csoportba tartoznak a külsõ, exogén tényezõk, amelyek alakulására a költségvetési politi-
kának nincs közvetlen (csupán részben közvetett) hatása. Ebbe a kategóriába soroljuk a
reálkamatlábat, az árfolyam alakulását, a reálgazdasági növekedést.

A reálkamatláb csökkenése ceteris paribus csökkenti a költségvetési hiányt, a kamat-
kiadások csökkenése miatt. A hazai pénznem felértékelõdése ugyancsak pozitív irányba
befolyásolja a költségvetési egyenleget. A valutában fennálló államadósság lejben kifejezett
értékének csökkenése következik be, ami azonos kamatláb és adósságállomány mellett is,
lejben számolva, kevesebb kamatkiadással jár. A reálgazdasági növekedés az adóalap reál-
növekedése miatt növeli az államháztartás bevételeit, ami ugyancsak pozitív irányba befo-
lyásolja az egyenleget.

A hazai államháztartási hiány csökkenésében egyaránt szerepet játszottak exogén és
endogén tényezõk.

Az exogén tényezõk esetében kiemelendõ a kamatkiadások csökkenése. 2000-ben a
kamatkiadások a BHT 4,9%-át érték el. A kamatláb fokozatos csökkenése miatt a kamat-
kiadások súlya jelentõsen csökkent az elkövetkezõ években. 2005-ben már a BHT csupán
1%-át tették ki a kamatkiadások. E jelentõs csökkenésben szerepe volt a 2004 novembe-
rében megindult lejerõsödésnek is, valamint az államadósság BHT-hez viszonyított ará-
nyának a csökkenése is.

Az 1. sz. táblázat a kamatkiadások súlyának csökkenését szemlélteti:

1. sz. táblázat. Kamatkiadás a bruttó hazai termékhez viszonyítva 2000 és 2005 között

Forrás: Román Nemzeti Bank: Éves jelentés 2000 -2005

A költségvetési hiány csökkenésében az exogén tényezõk mellett az endogén
tényezõknek is szerepük volt. A vizsgált periódus alatt a kormányzat kiadásait a bevételei-
nek függvényében alakította. 2002-ben például az államháztartás hiánya a referenciaérték
alatt helyezkedett el annak ellenére, hogy a realizált bevételek jelentõsen elmaradtak a ter-

Románia az euró felé vezetõ úton
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8 Székely Imre

vezett bevételektõl, mivel a tényleges infláció csupán 17,8% volt a 22%-os elõrejelzéssel
szemben. A tervezett államháztartási bevételek a BHT 31,8%-át kellett volna elérjék, de
csupán 29,7%-ot értek el. A költségvetési hiány kordában tartása érdekében a kiadásokat
ennek megfelelõen a kormányzat BHT-arányosan 32,2%-os szintre csökkentette.

A költségvetési hiányhoz hasonlóan az államadósságra vonatkozó mutatók is ked-
vezõek a nominális konvergenciafolyamat szempontjából.

A 2. sz. ábra az államadósság BHT-hez viszonyított arányát mutatja a 60%-os referen-
ciaértékhez képest.

A bemutatott adatok alapján megállapítható, hogy a hazai BHT-arányos államadósság
messze elmarad a referenciaértéktõl, csupán 10–20% között ingadozik. A kedvezõ mutató
szoros összefüggésben van a kedvezõ államháztartási pozícióval. Egy relatív egyensúlyban
levõ költségvetés minimális hiteligénnyel lép fel a belföldi és külföldi pénzügyi piacokon. 

Romániára vonatkozóan a fenti arány csökkenése nem az adósságállomány csökkené-
se miatt következett be, hanem a BHT-termék gyorsabb ütemû növekedése miatt. Az el-
múlt hét évben az állam adósságállománya másfélszeresére nõtt, míg a BHT több mint
duplájára (40 milliárd euróról 97 milliárd euróra).

Forrás: Román Nemzeti Bank: Éves jelentés 2000–2005 és Havi jelentés 2007/1.
2. sz. ábra. Az államadósság/BHT arány és a maastrichti konvergenciakritérium

2.2. AA ppénzügyi sszférához ttartozó mmutatók eelemzése
A kilencvenes évek hiperinflációs évei alatt a RNB gazdaságpolitikai hitelessége elvásott.

A hazai reformok határozottabb újraindulása után, 2000-ben a RNB is meghirdette azon
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szándékát, hogy az inflációt csökkentse, 2004-re a 12 havi mutatót egyszámjegyûvé tegye.
A 2000 márciusában elfogadott és az Európai Uniónak is bemutatott Középtávú Gazdaság-
fejlesztési Terv lebontva tartalmazta az éves mutatókat a 2000 és 2004 közötti idõszakra.
Ennek megfelelõen 2000-ben már 27%-ra kellett volna csökkenjen az infláció. A 2000-es
12 havi infláció 40,7% volt, jelentõsen meghaladva az elõirányzott szintet. 2001-ben ha-
sonló, jelentõs különbség észlelhetõ a Középtávú Gazdaságfejlesztési Terv által elõrejelzett
18% és a realizált 30,3% között. A különbség akkor is jelentõs, ha a realizált inflációt a
2000 év végi elõrejelzéshez hasonlítjuk (25%-hoz).

Forrás: Román Nemzeti Bank: Éves jelentés 2002–2005
3. sz. ábra. A romániai 12 havi infláció és a maastrichti konvergenciakritérium

A 2000-es tervezet túllépése elsõsorban a hozzáadott értékadó egységesítése miatt kö-
vetkezett be, amely szerint az élelmiszertermékek jelentõs részénél a kedvezményes 5%-
os adókulcs 19%-ra növekedett. 2000-ben, akárcsak napjainkban, az átlagos fogyasztói ko-
sárban jelentõs súllyal szerepelnek az élelmiszertermékek.

A 2001-es inflációs elõrejelzés elsõsorban a központilag szabályozott árak a tervezett-
nél gyorsabb ütemû növekedése miatt következett be. A vasúti szállítás ára, a gáz ára 2001-
ben megduplázódott. Kiemelkedõen magas áremelkedésekre került sor a hõenergia
(57%) és a villamos energia (36%) esetében is.

Románia az euró felé vezetõ úton
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10 Székely Imre

Mindezek ellenére, amint azt a 3 sz. ábra is szemlélteti, a 2000-es és a 2001-es 12 havi
infláció kisebb volt az elõzõ évben mért szintnél. Annak ellenére, hogy lassúbb ütemû volt a
tervezettnél, mégis sikerült egy dezinflációs folyamatot elindítani. Ebben jelentõs szerepet
játszott az államháztartási költekezési fegyelem, az államháztartási hiány csökkenése.

Annak ellenére, hogy az elõrejelzett értékeket meghaladta a tényleges infláció, a RNB
hitelessége nem romlott, hisz a meghatározott értékek nem expliciten vállalt célértékek
voltak, hanem csupán elõrejelzettek, amely körül a tényleges érték eltérhetett. A RNB
kommunikációja az elért eredményekre helyezte a hangsúlyt, és az elért dezinflációt pró-
bálta felhasználni annak érdekében, hogy az inflációs várakozásokat mérsékelje. A 2002-
es eredmény elérésére önmagában ez még nem volt elég. 2002-ben a költségvetési politi-
ka továbbra is támogatta a dezinflációs folyamatot a közalkalmazottaknak nyújtott mérsé-
kelt bérpolitikával és az államháztartási hiány további csökkentésével. A kormányzat ezen
magatartása nemcsak 2003-ban, hanem a 2004-es választási évben is megmaradt, ami-
nek eredményeképpen sikerült a 2004. év végére a 12 havi inflációt egyszámjegyû szintre
csökkenteni. A romániai dezinflációs folyamatot elõsegítette a lej reálfelértékelõdése, vala-
mint a gazdasági szerkezetváltás elõrehaladása is.

A korábbi évek eredményei alapján, valamint elõrejelzõ képességének a javulására ala-
pozva (a 2003-as és 2004-es elõrejelzések alapvetõen teljesültek) 2005 augusztusától a
RNB egy új monetáris politikai rezsimet ültetett gyakorlatba: az inflációs célkövetést. En-
nek az új rendszernek az alapját az explicite vállalt inflációs célok és a nyitottabb kommu-
nikáció képezték. Az elõzõ évek alatt fokozatosan újra felépített hitelesség az inflációs vá-
rakozásokat pozitív irányba befolyásolták, javítva ezáltal a monetáris politika hatékonysá-
gát. A 2. sz. táblázat adatai alapján megállapíthatjuk, hogy az elmúlt 2 év inflációs céljai
alapvetõen teljesültek, a 2007-es évre is hasonló eredmény várható. A 2005 után is folyta-
tódó dezinflációt tovább támogatta a restriktív költségvetési politika, valamint a lej (nem-
csak reál-) nominális felértékelõdése is.

2. sz. táblázat. Inflációs célok és teljesülésük 2005 óta

Forrás: Országos Statisztikai Hivatal 
* a 2007-es adat 2007 március/2006 márciusra vonatkozik
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11Románia az euró felé vezetõ úton

Mindezen eredmények ellenére a hazai infláció még mindig meghaladja a maastrichti
kritérium alapján meghatározott szintet.

Az inflációval szoros összefüggésben vizsgálható a kamatláb-kritérium. A hosszú távú
nominális kamatlábakat a 10 éves államkötvények hozamán keresztül kell vizsgálni.
Hosszú ideig Romániában ilyen típusú állampapír nem is létezett. A kedvezõ államháztar-
tási pozíció az állam hiteligényét jelentõsen csökkentette, ebbõl kifolyólag kevés ilyen típu-
sú állampapír létezik. Az utolsó 10 éves futamidejû kibocsátásra 2005 augusztusában ke-
rült sor. Ezeknek az állampapíroknak az éves hozamuk 7,49%, amely meghaladja a 6,2%-
os maastrichti konvergenciakritérium által megszabott szintet. Annak érdekében, hogy
ezen kritérium mélyrehatóbban elemezhetõ legyen, szükséges, hogy újabb 10 éves futam-
idejû állampapírok jelenjenek meg a piacon. E tény növelné ezen papírok likviditását és
reálisabb képet nyújtana a romániai hosszú távú hozamokról.

Mindemellett a Fisher-hatás alapján megállapítható, hogy amennyiben az infláció to-
vább csökken hazánkban, a nominális kamatlábak is csökkenni fognak, elõsegítve ezen
kritérium teljesülését is.

Az ötödik nominális konvergenciakritérium a hazai pénz árfolyamára vonatkozik. En-
nek értelmében a lej két évig úgy kell részt vegyen az ERM-2 árfolyam-mechanizmusban,
hogy ne kerüljön sor egyoldalú középárfolyam-leértékelésre.

Az ERM-2 árfolyamrendszer szerint a hazai pénz árfolyama napi szinten nem térhet el
több mint ± 15%-kal a meghatározott középárfolyamtól. Elméletileg az inflációs célköve-
tés rendszer egyik követelménye a lebegõ árfolyamrendszer léte. Egy adott, meghirdetett
cél megkövetelheti, hogy a központi bank a cél elérése érdekében a hazai pénz erõsödése
mellett lépjen fel a valutapiacon. Ez a lépés konfliktusba kerülhet az árfolyamcéllal, amely
szerint a hazai pénz árfolyama nem léphet ki a lebegési sávból. Ez még akkor is megtör-
ténhet, ha ez a lebegési sáv széles (például ± 15%). Magyarországi példája gyakorlatilag
is alátámasztja a fenti érvelést.

Tekintettel arra, hogy hazánkban az inflációs célkövetés monetáris rezsim mûködik, a
célkonfliktus elkerülése végett a RNB nem vesz részt az ERM-2 árfolyam-mechanizmus-
ban. Ebbõl kifolyólag de jure ez a kritérium nem teljesül Románia esetében. Ha emellett
megvizsgáljuk, hogy történelmileg a menedzselt lebegtetés árfolyam-rendszerben milyen
igazodásokat realizált a piac, akkor azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt két évben az átlagár-
folyamhoz képest a maximális kilengése az árfolyamnak +10% és -6,1% volt.

3. RReálkonvergencia RRomániában
Habár a maastrichti szerzõdés nem ír elõ semmilyen kötelezettséget a reálkonvergen-

ciára vonatkozóan, mégis ajánlott, hogy a reálgazdasági kondíciókat illetõen minél na-
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12 Székely Imre

gyobb hasonlóság létezzen a tagállamok között. Egy ország reálgazdasága minél közelebb
áll a csatlakozó tömb reálgazdaságaihoz, annál kisebb valószínûséggel kerül sor a csatla-
kozást követõen makroszintû feszültségekre.

A reálgazdasági konvergencia vizsgálatát a következõ mutatók alapján végezzük:
– a vásárlóerõ-paritáson számolt egy fõre jutó BHT,
– termelékenységi mutatók,
– gazdasági szerkezeti hasonlóság,
– a hazai gazdaság nyitottsági foka,
– az EU-ba/ból bonyolított export/import részaránya a hazai összexportból/importból.
A legnagyobb különbség Románia és az Európai Unió makrogazdasági mutatói között

az egy fõre számolt BHT esetén létezik. Ez a különbség még akkor is óriási, ha a kibocsá-
tást vásárlóerõ-paritási számításokkal korrigáljuk. A 3. sz. táblázat adatai alapján látható,
hogy a csatlakozás pillanatában a hazai egy fõre jutó BHT egyharmada volt az EU-15-nek.
Ez jelentõsen magasabb a 2000-ben létezõ 22,7%-hoz képest. Csupán egy kevéssel (átlag-
ban 4 százalékponttal) kedvezõbbek ezek a mutatók, ha a viszonyítás alapját nem az EU-
15, hanem az EU-27 képezi.

Ugyanez állapítható meg a termelékenységi mutatókról is. Az elmúlt hét évben, elsõ-
sorban a külföldi mûködõtõke-beruházások hatására, jelentõsen növekedett az egy fõre
jutó termelékenység. Ennek ellenére 2006-ban a hazai egy fõre jutó termelékenység az
EU-15 38,7%-át tette ki. (2000-ben a mutató értéke 25,95% volt.)

3. sz. táblázat. Vásárlóerõ-paritáson számolt egy fõre jutó BHT Romániában
az EU-15-ben és az EU-27-ben

Forrás: Eurostat, saját számítások 
A reálgazdasági konvergenciát vizsgáló többi mutató kedvezõbb. A gazdasági szerkezet

hasonlósága magasfokú. A mindkét gazdaság BHT-jében azonos súllyal bír az ipar és az
építõipar. Habár Romániában a mezõgazdasági ágazat súlya nagyobb, a szolgáltatásoké pedig
kisebb az EU-15-höz képest, idõben vizsgálva, a hazai mezõgazdaság súlya csökken, a szol-
gáltatásoké pedig nõ.
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13Románia az euró felé vezetõ úton

Forrás: Eurostat 
4. sz. ábra. Románia és az EU-15 gazdasági szerkezeti hasonlósága

A hazai gazdaság magas nyitottsági foka4 és a jelentõs EU export/import részarány
ugyancsak kedvezõ az euró hazai bevezetése számára. Az 5. sz. ábra alapján megállapítha-
tó, hogy idõben ezen mutatók értékei a reálkonvergencia irányába mutatnak.

Forrás: Román Nemzeti Bank
5. sz. ábra. Románia gazdasági nyitottságának és a EU-val5 folytatott külkereskedelem-

nek az alakulása

4 A gazdasági nyitottság fokát az (export+import)/BHT mutatóval mérjük.
5 2003-ig EU-15, 2004-tõl EU-25.
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Az öt nominális konvergenciamutató közül Románia esetében jelenleg az államháztar-
tásra vonatkozó két mutató teljesül. Amennyiben az infláció követi az eddigi dezinflációs
pályát, akár két éven belül ez a mutató is a maastrichti kritérium szintjére csökkenhet,
maga után húzva a nominális kamatlábkritériumot is. Ebben az esetben az euró beveze-
téséig csupán két éven keresztül kellene részt venni az ERM-2-ben. A legoptimistább felté-
telezések alapján akár 2010–2011-re is be lehetne vezetni Romániában az eurót. Jó-e
azonban egy ilyen gyors ütemû euróbevezetés Romániának? Nem.

A bemutatott jelentõs különbség a hazai és az EU-s jövedelem között (egy fõre számolt
BHT) makrogazdasági feszültségeket okozna egy gyors euróbevezetés esetén. A hazai ter-
melékenység további, EU-hoz viszonyított gyorsabb ütemû növekedésének hatására a ha-
zánkban elõállított, külkereskedelmi forgalomba kerülõ termékek relatív olcsóbbá válnak
a külföldi termékekhez képest. A külkereskedelmi forgalomba kerülõ termékek ára vi-
szont nem mutathat jelentõs eltéréseket nemzetközi szinten az egy ár törvényének értel-
mében. Ilyen körülmények között két lehetõség6 van az alkalmazkodásra:

– a hazai pénz erõsödik és a termék lejben kifejezett ára változatlan, valamint
– a hazai pénz árfolyama változatlan és a termék lejben kifejezett ára növekszik.
Az elsõ változat abban az esetben lehetséges, ha a két pénznem között az árfolyam nem

rögzített. Ennek a változatnak az az elõnye, hogy a hazai pénz erõsödése levezeti az inflá-
ciós nyomást. A második esetben erre nem kerülhet sor, így infláció keletkezik. Amennyi-
ben Románia bevezetné az eurót, e második forgatókönyvvel kellene szembenéznünk.
Nem lenne lehetõség a lej erõsödésére, ami többletinflációhoz vezethetne.

A túlzottan elodázott euróbevezetési céldátum nem hat ösztönzõleg a gazdaságpolitikai
döntéshozókra (elsõsorban a kormányzatra), hogy a további szükséges gazdasági szerke-
zet-átalakítási programokkal elõrelépjen.

A fenti ellentétes hatásokat figyelembe véve helyesnek ítéljük meg a Román Nemzeti Bank
azon elképzelését, hogy lassabb, de nem túl távoli euróbevezetés mellett tevékenykedik.

Irodalomjegyzék
1. Balassa Béla (1961): The Theory of Economic Integration. Irwin, Homewood, IL., USA. 
2. Banca Nationalã a României – Raport Anual 2000
3. Banca Naþionalã a României – Raport Anual 2001
4. Banca Naþionalã a României – Raport Anual 2002
5. Banca Naþionalã a României – Raport Anual 2003
6. Banca Naþionalã a României – Raport Anual 2004
7. Banca Naþionalã a României – Raport Anual 2005
8. Banca Naþionalã a României – Raport Lunar 2007/1
9. Guvernul României – Programul de convergenþã 2006–2009, Bucureºti, 2007

10. koord. Matolcsy György: Magyar eurostratégia, Növekedéskutató intézet, Budapest, 2004

6 A külgazdasági feltételeket adottnak tekintjük, hisz arra Romániának mint kis nyitott gazdaságnak nincs
hatása.
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CSERGÕ HAJNAL

1. AA ppénzügypolitika rrendszere
A pénzügypolitika a gazdaságpolitika alapkérdése, a fiskális és monetáris politikákból

tevõdik össze. A gazdaságpolitika fõ célja a társadalmi jólét növelése, amely akár több, egy-
mástól viszonylag jól megkülönböztethetõ cél egyidejû megvalósítását is jelentheti. A mo-
dern gazdaságokban tipikusan ilyen célok: a gazdasági növekedés elõsegítése, a foglalkoz-
tatás növelése, a nemzeti fizetõeszköz értékállóságának megõrzése vagy a társadalmi
egyenlõtlenségek csökkentése.

Egy-egy állami intézmény azonban nem képes minden kívánatos cél együttes és egy-
idejû teljesítésére, hiszen a rendelkezésére álló eszközök köre behatárolt.

A közgazdasági irodalom ajánlása és a nemzetközi tapasztalatokból levonható fõ tanul-
ság arra irányul, hogy a kormányzatnak a gazdaságpolitika bizonyos részeit, különös tekin-
tettel a monetáris politikára, egy politikailag független, nonprofit intézményhez kell kihe-
lyezni, amely szem elõtt tudja tartani a társadalom hosszabb távú jólétét.

A monetáris politika a pénz segítségével gyakorol hatást a végsõ célok elérésében, irá-
nyítását a monetáris hatóság látja el, amelyet a jegybank a hatáskörén belül gyakorol.

A monetáris politika stratégiája egy gondolkodási keret, a jegybanknak a valóságról, a
gazdaság mûködésérõl, illetve a monetáris politikai célok megvalósításáról kialakított
jövõképe. A jegybank végsõ célja, amelyet csak közvetve tud befolyásolni, nem más, mint
az árstabilitás.

A stratégia egyrészt kulcsfontosságú a monetáris politikai döntéshozatal számára, más-
részt lehetõvé teszi a kommunikációt a jegybank döntéseirõl és a döntései mögött meghú-
zódó elképzelésekrõl – mind a szûkebb szakmai, mind a szélesebb közvélemény felé. Az
elõre bejelentett stratégia átláthatóbbá, könnyebben érthetõvé és így kiszámíthatóbbá teszi
a jegybanki lépéseket a piaci szereplõk számára, ugyanakkor egyben ellenõrizhetõvé, szá-
mon kérhetõvé is teszi a jegybankot: megítélhetõvé válik, hogy milyen módon és mérték-
ben érte el meghirdetett céljait?

A monetáris politika hatása
a romániai makrogazdasági mutatók alakulására
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1.1. AA ggazdaságpolitika eelemeinek hhatása aa mmonetáris ppolitikára
A jegybank ugyan közép- és hosszú távon hatékonyan képes befolyásolni az inflációt,

ám a gazdaságpolitika más területei – különösen a strukturális és fiskális politika – nagy-
ban meghatározzák mozgásterét és lépéseinek hatékonyságát. A monetáris politika ered-
ményessége ugyanis számos olyan tényezõn is múlik, amelyekre a jegybank egyáltalán
nem vagy csak igen korlátozott mértékben képes hatni1:

1. Általánosságban megállapítható, hogy minél inkább a piaci mechanizmusok érvé-
nyesülnek az áru-, munkaerõ és tõkejavak piacán, annál hatékonyabban mûködik a mo-
netáris politika. A piaci környezet fejlesztésére, a verseny elõsegítésére irányuló strukturá-
lis politikák tehát jelentõsen befolyásolhatják a monetáris politika hatékonyságát.

2. A fiskális politika közvetlenül (szabályozott árak, adók) és közvetetten (jövedelem-
újraelosztás, állami kiadásokon és bevételeken keresztüli keresletmenedzsment révén) is
hat az inflációra.

3. A fiskális politika, tágabb értelemben a kormányzat antiinflációs elkötelezettsége,
közvetetten hat a monetáris politika és a jegybank hitelességére is. Az államadósság fenn-
tarthatósága, a jegybank jogi és de facto függetlensége, illetve ezek piaci megítélése kulcs-
fontosságú a tekintetben, hogy a gazdasági szereplõk elhiggyék: az állam nem fogja a mo-
netáris politika eszközeit az adósságterhek enyhítésére használni, hiszen az súlyos infláci-
ós következményekkel jár.

4. A gazdaság nyitottsági foka is jelentõsen meghatározza a monetáris politika mozgás-
terét.

A nyitottabb gazdaságokban, azaz a külfölddel aktívan kereskedõ országokban tipiku-
san kevésbé hatékony a monetáris politika. Különösen igaz ez a jelentõs nemzetközi
tõkeáramlásnak kitett és kockázatos makrogazdasági környezettel rendelkezõ országok
esetében.

Az országtól elvárt kockázati prémium (vagyis a külföldi befektetõk által elvárt többlet-
hozam, amely mellett hajlandóak a hazai értékpapírokba pénzt fektetni) ugyanis rendkí-
vül változékony lehet, amely azonnal lecsapódik a valutaárfolyamokban, illetve – a jegy-
bank viselkedésének függvényében – a kamatokban.

Bár a fenti tényezõket és azok relatív fontosságát figyelembe kell venni a monetáris po-
litikai stratégia megválasztásánál és kialakításánál, ezek a korlátok elsõsorban mégis a
rezsimtõl függetlenül, általánosan jelentkeznek, és gátolhatják a hatékony és eredményes
monetáris politikát. Épp ezért fontos, hogy a jegybank világossá tegye a nyilvánosság szá-

1 Monetáris politika Magyarországon, az MNB kiadásában, 2006. augusztus, 17. o.
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mára, az adott gazdasági környezetben mire képes és mire nem képes (mi a monetáris
politika célja) és azt hogyan látja megvalósíthatónak (milyen monetáris stratégiát követ).

2. AAz áárstabilitásra ttörekvõ jjegybankkal sszembeni ááltalános kkövetelmények
Széles körben elfogadott és a tapasztalatokkal egybecsengõ nézet, hogy a jegybank nem

képes arra, hogy azonnal és végérvényesen megteremtse és fenntartsa az árstabilitást. A
jegybank a fogyasztói árak alakulására ugyanis csak számos áttételen keresztül, hosszabb
idõ elteltével képes hatni, mivel az árak túlnyomó része végsõ soron a piacon, a gazdasá-
gi szereplõk interakciói által határozódik meg. A gazdasági környezet jövõbeli alakulása vi-
szont szükségszerûen bizonytalan, mert elõre nem látható sokkok érhetik a gazdaságot,
továbbá a gazdaság mûködése, illetve az arról alkotott elképzelések is változhatnak. Eme
kettõsségbõl – a monetáris politika viszonylag lassú hatásmechanizmusából és a gazdasá-
gi környezet elõre nem látható változásaiból – néhány általános, bármely jegybank által
szem elõtt tartandó elv következik2:

– hangsúlyozottan elõretekintõ viselkedés: a gazdaság lehetséges jövõbeli pályáit, azok
inflációs következményeit gondosan mérlegelni kell mind a döntéseinél, mind kommuni-
kációjában;

– a várakozások alakítása: a gazdasági szereplõk várakozásainak a jegybanki célokhoz va-
ló igazítása kulcsfontosságú, hiszen az árakat végsõ soron a gazdasági szereplõk alakítják;

– széles körû, átfogó információfeldolgozás a bizonytalanság minimalizálása érdeké-
ben: ideális esetben minden, az infláció alakulása szempontjából releváns információt fi-
gyelembe kell vegyen döntéseinél, miközben kommunikációjában nyíltan hangsúlyoznia
kell a bizonytalanság jelenlétét.

3. AA mmonetáris ppolitika hhatásmechanizmusai
A monetáris politika hatásmechanizmusának célja annak tanulmányozása, hogy a ka-

matlábaknak egy kis nyitott gazdaságban, szabad tõkeáramlás mellett milyen különbözõ
hatásai vannak az árszintre, illetve a különbözõ nominális árakra.

Míg a zárt gazdaságban csupán a nominális és reálkamatláb megkülönböztetése lénye-
ges, a nyitott gazdaságban a kamatlábak vizsgálatánál meg kell fontolni a kamatlábparitás
kérdését is. Tisztázni kell a reálkamatláb összetevõit, amelyben fontos szerepet kap mind
az árfolyam begyûrûzése, mind pedig a kockázati prémium mértéke. A kamatláb-hatások
vizsgálatánál elõször azt a mechanizmust kell szemügyre venni, amely által a kamatláb be-

2 Mo. 18. o.

ujforum_63b.qxp  4/27/2007  2:46 PM  Page 17



folyásolja a tartós jószágok költségét (explicit vagy implicit bérleti díját). A második me-
chanizmus a beruházások és a hazai kamatláb viszonyára vonatkozik. A külfölddel
versenyzõ szektor beruházásai egy bizonyos értelemben függetlenek a hazai reálkamatlá-
baktól. Harmadszor vizsgálandók a bizonyos árazási viselkedések is.

Látható, hogy a kamatláb olyan növelése, ami nem változtat a jelenlegi árfolyamon,
árszintnövelõ az importõr ország számára. Ugyanakkor megállapítható, hogy ha van is a
kamatlábaknak keresleti hatása a zárt gazdaságban, a kis nyitott gazdaságban ez vélhetõ-
leg sokkal gyengébb. Egy olyan monetáris politika, amely az árfolyam erõsítését kamatláb
növelésén keresztül éri el – legalábbis részben –, önellentmondó, amennyiben ezt a pil-
lanatnyi árfolyam-erõsödéssel ellentétesen ható határidõs árfolyam és nominális kamat-
láb-hatások kísérik.

4. AA mmonetáris ppolitika eeszközei
A monetáris politika eszközeivel a központi bank a forgalomban levõ pénzmennyiséget

és/vagy a kamatlábat szabályozza, illetve befolyásolja. 
Ha a központi bank intézkedéseinek hatására növekszik a pénzkínálat, nõ a vagyontar-

tási célra rendelkezésre álló pénzmennyiség. Növekvõ pénzmennyiség hatására csökken a
kamatláb. Az ilyen irányú beavatkozást expanzív pénzpolitikának nevezzük.

Ha a központi bank a pénzmennyiség csökkentése mellett dönt, akkor a csökkenõ
pénzkínálat hatására a pénzpiac magasabb kamatláb mellett kerül egyensúlyba. A kamat-
láb növekedése a beruházási keresletet mérsékli, így az egyensúlyi jövedelem csökken, az
összkeresleti függvény balra tolódik. Az ilyen hatású monetáris politikát restriktív monetá-
ris politikának nevezzük.

A költségvetési deficit rendszerint azért keletkezik, mert a kormány költségvetési poli-
tikájával igyekszik növelni az összkeresletet. Azonban az állami vásárlásoknak kiszorító ha-
tása van, így a költségvetési túlköltekezés okozta kiszorító hatást a monetáris politika sem-
legesíti.

5. AAz iinfláció eesetleges rrövid ttávú rreálgazdasági eelõnyei éés aa jjegybanki hhitelesség
A kormányzatok hajlamosak nyomást gyakorolni a jegybankokra lazább monetáris

kondíciók megteremtésével, illetve tolerálásával, hogy a monetáris politikai döntéshozók
segítsék a gazdasági növekedést és/vagy növeljék az exportra termelõ vállalatok versenyké-
pességét. A legfõbb probléma ezekkel a javaslatokkal az, hogy bár rövid távon a monetáris
politikának lehet érezhetõ hatása ezekre az ún. reálváltozókra (növekedés, versenyképes-
ség), hosszabb távú alakulásukra viszont nincs – hosszabb távon a monetáris politika egy-
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szerre csak egy nominális változóra (pl. pénzmennyiség, árszínvonal vagy nominális árfo-
lyam) képes hatni. Ráadásul, ha a jegybank egyszer is enged az effajta kormányzati nyo-
másnak, a piaci szereplõk erre a jövõben is számítani fognak. A jegybank tehát elveszti hi-
telességét, jegybanki hitelesség nélkül pedig kevésbé lesznek hatékonyak a monetáris po-
litika lépései. Ennek következtében a jövõben jelentõsen megnövekedhetnek az árstabili-
tás elérésének költségei.

6. AAz iinfláció kköltségei
Az áremelkedés ütemének mutatója az infláció, amelyet leggyakrabban az éves szintû

fogyasztói árindex nagyságával jellemzünk.
Az árstabilitás az áremelkedés ütemének olyan alacsony, még pozitív szintje, amely

mellett a gazdasági szereplõk döntéseiben az infláció mértéke már nem játszik szerepet.
Azért alacsony, de pozitív (tehát nem zéró infláció) az optimális, mert a fogyasztói árindex
tipikusan túlbecsüli a tényleges inflációt. A pozitív infláció melletti másik érv, hogy lefelé
rugalmatlan nominális árak és bérek esetén segítheti a reálár – és reálbér – egymáshoz
való alkalmazkodását: pl. kisebb munkakereslet vagy alacsonyabb munkatermelékenység
alacsonyabb reálbéreket vonz maga után. Ez pedig könnyebben elérhetõ pozitív infláció
mellett, különösen akkor, ha a nominálbérek csökkentése akadályokba ütközik.

Az infláció mérését általában nem a jegybank közvetlenül, hanem az ország statisztikai
adatgyûjtéséért felelõs intézmény végzi. Havi rendszerességgel elõre meghatározott termékek
és szolgáltatások árait jegyzi fel, és az egyes jószágcsoportok súlyát a lakosság átlagos fogyasz-
tási szerkezetének megfelelõen állapítja meg. A fogyasztói árindexbõl képzett két, leggyakrab-
ban használt inflációs mutató a fogyasztói árindex 12 havi, valamint havi változása.

2007-ben Romániában az infláció elleni küzdelemnek a legnagyobb gondja a rendkí-
vül erõs béremelési nyomás.3

A jegybank arra figyelmeztet, hogy 2007-ben jelentõs lesz az inflációs nyomás, mert a
gyors gazdasági növekedés és az ország európai uniós csatlakozása jelentõsen erõsíti a bér-
követeléseket. A bérek ebben az évben elõreláthatólag 12%-kal nõnek.

Az inflációt ugyan az egyik legmegbízhatóbban mérhetõ makrogazdasági adatnak te-
kintjük, azonban a mintavétel nehézségeibõl fakadóan adódhatnak mérési torzítások. Az
euróövezetben használt és az euróbevezetés feltételeinél figyelembe vett ún. harmonizált
fogyasztói árindex(HICP) az irányadó.
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3 Mugur Isãrescu, a Román Nemzeti Bank kormányzójának nyilatkozata.
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7. EEurópai uuniós kkövetelmények aa mmonetáris ppolitikai sstratégiával sszemben
Az európai döntéshozók az infláció költségeire és a monetáris politika hatékonyságára

vonatkozó közgazdasági irodalom eredményeivel összhangban alkották meg az európai
monetáris politikára vonatkozó szabályokat. Az Európai Unió (EU) alapelvei elismerik, és
a tagországoktól meg is követelik az árstabilitást mint elsõdleges monetáris politikai célt,
valamint az ennek eléréséhez szükséges független és átlátható jegybanki mûködést.

Az EU-csatlakozás elõszobájában a román gazdaság számára elsõdleges feladattá vált a
maastrichti nominális konvergencakritériumok teljesítése, melyben az infláció alakulása
meghatározó szerepet játszik. A közös piaccal kompatibilis, évi 2,5%-os áremelkedési szint
elérése céljából 2005 augusztusában az RNB (Román Nemzeti Bank) egy új monetáris po-
litikai stratégiára tért át, nevezetesen az inflációs célkövetés rendszerére (inflation target-
ing – IT).

Az IT egy viszonylag újnak számító monetáris politikai rezsim, de az 1990-es megjele-
nése óta már több mint 20 fejlett és felzárkózó gazdaság választotta pénzügypolitikájának
vezérfonalául. Az IT központi eleme az árstabilitás megteremtésének és fenntartásának
mint végsõ célnak a meghirdetése. Ez nem 0%-os inflációt jelent, hanem kismértékû, sta-
bil árszintemelkedést, azaz általában 2–2,5%-ot. Az optimális inflációt (árstabilitást) nem
zéróként, hanem alacsony, pozitív vagy stabil árszintemelkedésként határozza meg a köz-
gazdaság-tudomány. Ezt az állapotot több évre szóló inflációs célok kitûzésével törekednek
elérni, s a célokat rendszerint másfél-két évre elõre jelölik ki.

Az inflációs célkövetési rendszer bevezetésének feltételei között megemlíthetünk intéz-
ményi, illetve gazdasági változókat. Az intézményi változók között elsõsorban a jegybanki
eszközfüggetlenséget és ennek törvényi garantálását kell megemlíteni, vagyis hogy a mo-
netáris hatóság önállóan, semmilyen más politikai entitástól nem befolyásoltan dönthet az
irányítása alatt álló eszköztár alkalmazásáról (refinanszírozási kamatlábak, devizapiaci in-
tervenciók, sterilizáló tranzakciók).

Egy másik intézményi paraméternek tekinthetõ a hatékony monetáris transzmisszió
megléte, vagyis hogy a hatóságoknak legyen egy olyan eszköz a kezükben, mellyel eredmé-
nyesen tudják szabályozni a pénzügyi változókat. A lakosság támogatásának megnyerésé-
hez harmadik ilyen tényezõként a jegybank elszámolhatóságának és átláthatóságának a
biztosítását lehet megjelölni. A gazdasági feltételek az inflációs cél megfelelõ kitûzésének
körülményeihez kapcsolódnak. Idesorolható célparaméterek a megfelelõ árindex kiválasz-
tása, továbbá a számszerû meghatározása során az aktuális környezethez illeszkedõ
idõhorizont, toleranciasáv, illetve középérték kijelölése. Fontos, hogy mind a jegybank,
mind a gazdasági szereplõk elõretekintõ várakozásokat fogalmazzanak meg, és érzéke-
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nyen reagáljanak az inflációs prognózisokra. A döntéshozók megfelelõ informáltsága a
monetáris transzmisszió sebességérõl és korlátairól (pl. ne erõltessenek egy túlfeszítettnek
bizonyuló dezinflációs pályát) szintén igen fontos gazdasági követelmény.

7.1. Az IIT-rrendszer mmûködési jjellemzõi RRomániában
A RNB 2005 augusztusában, a jegybanktanács döntése alapján, bevezette az inflációs

célkövetési rendszert. Ennek alapján a jegybank két évre elõre meghatároz egy inflációs
célt, mely az év végi (decemberi) fogyasztói árszintemelkedésre vonatkozik. A cél pontjel-
leget ölt, mely a reagálási idõn belül érkezõ sokkhatásokra való tekintettel akkor is telje-
sítve tekintendõ, ha a tényleges infláció a meghirdetett érték körüli ±1%-os toleranciasáv-
ba esik. Célparaméterként a központi bank a fogyasztói árindexet használja, a széles kö-
zönség általi átláthatósága miatt, de a szabályozott, valamint a volatilis áraktól megtisztí-
tott maginflációs mutatókat is figyelemmel kíséri (CORE1=IPC-adminisztrált árak,
CORE2=CORE1-volatilis árak). A közép-kelet-európai országok, s köztük Románia eseté-
ben is még egy fontos szempont mutat a CPI-alapú IT-rezsim felé: a maastrichti kritériu-
mok teljesítéséhez a fogyasztói árakat kell megzabolázni, ezért erre a mutatóra írják elõ a
középtávú inflációs pályát.

Románia esetén öt kimentési záradék (klauzula) fogalmazódott meg az IT-rezsimen be-
lül: (1) globális nyersanyagpiaci ársokkok, (2) természeti katasztrófák, illetve mezõgazdasá-
gi termelési sokkok, (3) exogén árfolyamsokkok, (4) elõre nem látott szabályozott árnöve-
kedés, (5) valamint az, hogy a fiskális- és jövedelempolitika váratlan fordulatai esetén nem
vállal felelõsséget a központi bank, az elõre megjelölt számértéktõl való eltérés igazolására.

A konkrét számszerûsített cél kijelölésében közös döntés létezik a kormány és a jegy-
bank részérõl (mivel a kormánynak egyetértési joga van), ellenben hiányzik a cél teljesí-
tésének elhibázásával kapcsolatos elszámolhatóság és felelõsségre vonhatóság lehetõsége. 

A monetáris politika transzparenciájának biztosítása végett a RNB negyedévente közzé-
teszi inflációs jelentését, Jelentés az infláció alakulásáról címmel. Ebben publikálja az
elkövetkezõ idõszakban várható inflációs folyamatokat, elemzi az árszintemelkedés
összetevõit, s felhívja a figyelmet az inflációs célokat veszélyeztetõ folyamatokra.

7.2. Az IIT eeddigi ggyakorlata aa sszámok ttükrében
A dezinflációs folyamat 2005 utolsó negyedében viszonylagosan megrekedt, az évi inf-

lációs ráta 8,6%-ot ért el ez év decemberében, 0,5%-kal meghaladva a tervezett célt
(7,5%), s ezáltal túllépve a toleranciasávban megengedett ±1 százalékpont felsõ határát.
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Mugur Isãrescu, a RNB elnöke, már novemberben elõrevetítette, hogy 2006-ra módo-
sítás alá kerülhet az inflációs célkövetési pálya (fölfelé), az adminisztrált árak változásá-
nak hatására (a gáz árának megkétszerezõdésére utalt, mely a nemzetközi piacon 150 dol-
lárról 260-ra emelkedett), valamint a fiskális politika következményeként. Sajnálatos mó-
don a félelem alaposnak bizonyult. 2005-ben az infláció nem lett 6,5%, ahogy azt a kor-
mány vélte év elején, sem a RNB által kiigazított 7,5%-os célnak nem tudott megfelelni.
Ezzel szemben a maginfláció (CORE2), melyre a monetáris politikának erõteljesebb hatá-
sa van, csökkenõ trendet mutatott (a 2004-es 8,3%-ról 5,6%-ra csökkent 2005-ben), s ez
részben ellensúlyozta az említett tényezõk fogyasztói árakra gyakorolt negatív hatását. Ilyen
körülmények között az átlagos inflációs ráta a 2006-os évre egyszámjegyûvé vált, 9,1%-ra
csökkent, szemben a 2004-es 11,9%-os inflációval. Ez 2,8 százalékpontos esést jelent. A
kijelölt, elõrejelzett inflációs pályáról való letérést elsõsorban az adminisztrált árak, vala-
mint egyes élelmiszerek volatilis árának a várakozáson felüli növekedése idézte elõ. 2005
decemberében az élelmiszerek ára 1,1%-kal nõtt, a nem élelem jellegû termékek ára
0,2%-kal, míg a szolgáltatásoké 0,3%-kal emelkedett.

A volatilis árútermékek (zöldségek, gyümölcsök, tojás) éves árnövekedése 4–5%-kal
meghaladta az átlagértékeket, bizonyos kínálatot csökkentõ konjunkturális tényezõk hatá-
saként (kedvezõtlen idõjárás, madárinfluenza).

7.3. Kihívások éés aajánlások aa jjövõre vvonatkozóan
Összesítve, az inflációs cél elvétése az expanzív fiskális és jövedelempolitikát sem-

legesítõ korrekciós lépésekkel, a hatósági és volatilis árak emelésével, továbbá a belsõ ke-
reslet gyorsabb bõvülésével indokolható. Ilyen veszélyekkel a jövõben is számolni kell. Az
inflációs célokat veszélyeztetheti ezen kívül az inflációs várakozás, mely az indirekt adók
növelésének és a fokozódó árszint-emelkedési ütemnek a hatására érezhetõen megnõhet.

Valószínû, hogy a monetáris uniós csatlakozás bekövetkezéséig Románia az IT-
stratégiát fogja fenntartani, így a többi ország tapasztalatainak a beépítése a jövõben is ak-
tuális feladat marad a gazdaságpolitika számára.

Nagyon fontos kérdés az inflációs cél korrigálásának a szükségessége. Ha egy ország-
ban, tegyük fel, a szélsõséges idõjárási körülmények élelmiszerhiányt idéznek elõ, és
drasztikusan felhajtják a termékárakat, akkor nem célszerû a kijelölt tartományba vissza-
terelni az áremelkedési ütemet, monetáris restrikciót alkalmazva. Csak arra kell vigyázni,
hogy ez az egyszeri áremelkedés ne épüljön bele a gazdasági szereplõk várakozásaiba, és
ne adódjon hozzá az infláció tehetetlenségi elemeihez.

Az IT hatékonyan választja szét a múlt és a jövõ inflációs tendenciáit, és eredményesen
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alkalmazható a kínálatoldali sokkhatások vagy nagy devizapiaci leértékelések árszintemelõ
hatásának csillapítására. Az azonnali inflációs ugrás persze nem megelõzhetõ, de az IT
megakadályozza, hogy ezek az egyszeri sokkok beépüljenek a várakozásokba, s ezzel fel-
erõsítsék az inflációt. Az IT-rendszer a végsõ célra koncentrálja a gazdaságpolitika figyel-
mét, nem valamely közbensõ nominális változó (pénzkínálat, árfolyam) felügyeletére. A
gazdasági szereplõk várakozásainak elõretekintõ jellegûvé formálása kulcsszereppel bír az
infláció növekedésének megtörésében. Ebben segíthet a jegybank és a kormányzat aktív és
összehangolt kommunikációja és a monetáris politika átlátható mûködése.

A hivatalos konvergenciaprogramban szereplõ eurózónás csatlakozási céldátum eléré-
séhez a lejt 2009-ig be kell vinni az ERMII árfolyam-mechanizmusba (±15%-os sávhatá-
rok a lej-euró középárfolyama körül, mint a monetáris unió elõszobája). Az ERMII-be va-
ló belépés feltételezi az államháztartási folyamatok konszolidálását és a valutaunióra vo-
natkozó tervek fenntarthatóságának a biztosítását. Erre hatékony eszköz lehet az inflációs
célkövetési rendszer ésszerû alkalmazása. A fundamentumokban rejlõ nehézségek, azaz a
reálgazdasági mutatók romlása orvosolható a monetáris és fiskális politika intézkedései
által. Viszont a várakozások romlását elõidézõ exogén sokkok már megkérdõjelezhetik az
inflációs célkövetési rendszer sikerességét. Éppen ezért az intézményi elkötelezettség a
nemzeti bank részérõl, a tervezésben vállalt inflációs célok melletti kitartás, a kormány
részérõl támasztott partnerségi viszony, a monetáris rendszer stabilizálása, a transzparen-
cia biztosítása, az alkalmazott eszközök hitelessége fogja megteremteni a lehetõséget ah-
hoz, hogy Románia beléphessen a Gazdasági és Monetáris Unió kapuján.

Irodalomjegyzék
1. 2004-es kutatási beszámoló, Közgazdaságtudományi intézet
2. Kintér Tünde: Az inflációs célkövetés – rendszere Romániában. Közgazdász Fórum, 2006. február
3. Raport anual 2005, BNR
4. Krónika (Országos Magyar Közéleti Napilap), IX. évfolyam, 8. szám
5. Monetáris politika Magyarországon, 2006. augusztus
6. www.bnr.ro
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PÉTER TÜNDE

Az egyesült Európa valaha csak a filozófusok és a látnokok képzeletében élt. Amint azt
a fenti idézet soraiban is olvashattuk, Victor Hugo egy humanista ideálon alapuló, békés
„Európai Egyesült Államokat” képzelt el. A két borzalmas háború azonban, mely a XX. szá-
zad elsõ felében sújtotta a kontinenst, darabokra zúzta ezt az álmot. 

A II. világháború romjaiból azonban mégis új reménység született. A háború alatt a to-
talitarizmus ellen küzdõk elhatározták, hogy véget vetnek a nemzetközi gyûlölködésnek és
rivalizálásnak, és a volt ellenfelek között tartós békét hoznak létre.

1945 és 1950 között Konrad Adenauer, Winston Churchill, Alcide de Gasperi és Robert
Schuman összefogtak, hogy meggyõzzék népüket arról, elérkezett az idõ, hogy egy új kor-
szakba lépjenek. Az új korszak új rendet jelentene Nyugat-Európában, mely Európa polgá-
rai és nemzetei közös érdekein alapulna, és amely a jogállamot és az országok egymás kö-
zötti egyenlõségét biztosító alapszerzõdésekre támaszkodna.

Robert Schuman (francia külügyminiszter), Jean Monnet ötletét felhasználva, 1950.
május 9-i beszédében javasolta, hogy hozzák létre az Európai Szén- és Acélközösséget
(ESZAK). Ezen közösséghez hat ország csatlakozott, mégpedig: Belgium, Németország,
Franciaország, Olaszország, Luxemburg és Hollandia. Az elképzelés alapján a valaha egy-
más ellen harcoló országok szén- és acéltermelése egy közös hatóság, az ún. „Fõhatóság”
alá tartozna. Így a háború e fontos nyersanyagai, mind a gyakorlatban, mind szimboliku-
san a megbékélés eszközévé váltak.1

Ez a merész és nemes elhatározás nagy sikernek örvendett. Az ezt követõ években fo-
kozatos bõvült a szervezet, az évek során megerõsödött és elmélyült a kapcsolathálózat,
amely a római szerzõdés aláírása (1957), az Európai Közösség (EK) létrehozása, majd
1993-ban a maastrichti szerzõdés aláírása nyomán az Európai Unió (EU) létrejöttét ered-
ményezte.

Mindezen változások közepette a tagországok száma is megnövekedett, fokozatosan
bõvült a létszám, újabb és újabb országok csatlakoztak a szervezethez, és ez a folyamat

Az euróövezet eddigi mûködésének értékelése
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napjainkban is folytatódik. Íme a csatlakozó országok és a csatlakozás idõpontja:
– 1973: Írország, Dánia és az Egyesült Királyság;
– 1981: Görögország;
– 1986: Portugália, Spanyolország;
– 1995: Ausztria, Finnország, Svédország;
– 2004: Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Len-

gyelország, Szlovénia, Szlovákia;
– 2007: Románia, Bulgária.
1986-ban döbbentek rá a tagországok, hogy az egységes piac kínálta elõnyöket csakis

egy közös pénznem bevezetésével lehet teljes mértékben kiteljesíteni. Az Európai Tanács
ezért 1988-ban megbízta a Delors-bizottságot, hogy tanulmányozza a Gazdasági és Mone-
táris Unió (GMU) léthozásának lehetõségét. 1989-ben elkészült a Delors-jelentés, melynek
következtében tárgyalások sorozata indult el, ennek nyomán pedig létrehozták az Európai
Uniót és módosították az Európai Közösséget létrehozó szerzõdést. 1992-ben aláírták
Maastrichtban a szerzõdést, amely a maastrichti szerzõdés nevet kapta és 1993. novem-
ber 1-jén lépett hatályba.

A GMU létrejötte három szakaszra osztható:
1. az európai egységes piac kiteljesítése,
2. az Európai Monetáris Intézet létrehozása,
3. a közös valuta bevezetése, valamint a monetáris politikai hatáskör átadása az EKB-

nak.2

Az új közösségi valutát, az eurót a Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszának
életbe lépésekor vezették be az Európai Unió (EU) 11 tagállamában 1999. január 1-jén,
ám egyelõre pusztán számlapénzként. Ettõl kezdve visszavonhatatlanul rögzítették a részt
vevõ nemzeti valuták és az euró közötti átváltási arányokat. 2001. január elsején egy to-
vábbi EU-tagállam, Görögország belépésével a részt vevõ tagállamok száma 12-re emelke-
dett. Ennek alapján 2001. január elsejétõl a monetáris unióban részt vevõ tagállamok a
következõk: Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Íror-
szág, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország. A monetáris
unióban részt vevõ 12 tagállam alkotja együttesen az euróövezetet.

1.1 MMit jjelent aaz eeuró?
Az euró nem más, mint az Európai Unió új, egységes fizetõeszköze. Az Európai Tanács

madridi ülésén született döntés arról, hogy a közös pénz neve az euró lesz. Az eurót 1999.
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január 1-jén vezették be azokban az európai uniós tagországokban, amelyek megfeleltek
a Maastrichtban megszabott pénzügyi feltételeknek. 2002-ig a nemzetközi valuták helyébe
lépve az EU tagállamainak hivatalos fizetõeszközévé válik. A közös valuta elõnyei a külke-
reskedelmi tevékenységgel foglalkozó vállalatok mellett érezhetõek lesznek azok számára
is, akik az Unió területén belül utazni szeretnének, hiszen egyik országból a másikba át-
utazva nem kell pénzváltással foglalkozniuk3.

1.2 RRögzített eeuró-áátváltási áárfolyamok €1 == 
– 40,3399 BEF (belga frank),
– 1,95583 DEM (német márka), 
– 166,386 ESP (spanyol peseta), 
– 6,55957 FRF (francia frank),
– 340,750 GRD (görög drachma), 
– 0,787564 IEP (ír font),
– 1936,27 ITL (olasz líra), 
– 40,3399 LUF (luxemburgi frank), 
– 2,20371 NLG (holland forint),
– 13,7603 ATS (osztrák schilling), 
– 200,482 PTE (portugál escudo),
– 5,94573 FIM (finn márka).

2. AAz eeuró bbevezetése
2.1 AAz eeuró bbevezetésének aaz eelõnyei
Az euró bevezetése következtében egy olyan egységes gazdasági térség alakult ki, ahol

az euró és a részt vevõ nemzeti valuták közötti átváltási arányok végleges rögzítésével és a
közös valuta bevezetésével megszûntek az addigi nemzeti valuták közötti valutaingadozá-
sok és az ebbõl fakadó kockázatok. Egy másik jelentõs elõny, hogy a termelõk és a fogyasz-
tók immár közvetlenül össze tudják hasonlítani az egymással versengõ termékek árát az
egyes tagállamokban, ezáltal elõsegítve az árak kiegyenlítõdését, ami a nemzetközi piacon
is versenyképesebbé teszi termékeiket és szolgáltatásaikat. A továbbiakban már nem me-
rülnek fel a különbözõ valuták egymásra történõ átváltásával kapcsolatos költségek, ami
révén komoly megtakarítások érhetõk el. Ezek a tényezõk hozzájárulnak a térség gazdasá-
gi növekedésének gyorsulásához.

Az euróövezetet alkotó országok gazdaságai az övezethez való csatlakozás elõtt részben

26 Péter Tünde

3 http://www.karrier.hu/eusarok/euszotar
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nyitottak voltak, jelenleg viszont egy nagyobb és sokkal önellátóbb gazdaság részei. Az
euróövezet mérete alapján olyan jelentõs gazdaságokkal hasonlítható össze, mint az Egye-
sült Államok és Japán.

Az euró bevezetésének utolsó lépése a készpénzként való forgalomba hozatal. Míg
1999. január elsejétõl az euró az euróövezet tagállamaiban a lakosság számára csupán
„láthatatlan” számlapénzként került bevezetésre a folyamatban lévõ hároméves átmeneti
idõszak lejártával, 2002. január 1-tõl az új közösségi valuta immár készpénzként, „látha-
tó” és „tapintható” formában is bevezetésre került. Ezzel a lépéssel zárult az euró beveze-
tésének a harmadik és egyben végsõ szakasza. Az idõbeli eltolódás célja a gazdasági szere-
plõk fokozatos felkészítése az euróra: elsõként a pénzpiacok tértek át, utolsóként követke-
zik a készpénzforgalom euróra történõ átállítása.

2002. januártól a számlapénzforgalom kizárólag euróban mûködik – a készpénzforga-
lomban azonban néhány hétig az euró mellett még a nemzeti valutával is lehet fizetni. Az
euró fizikai megjelenése a pénzforgalomban a tagállamok nemzeti valutáinak bevonásával
jár együtt. Az átmeneti idõszak  országonként változó idõtartamú, de legfeljebb 2 hónap. A
legtöbb euróövezeti országban az átmeneti idõszak 2002. február 28-ig tartott.

2.2 AAz eeuró bbevezetésének ffeltételei ((a mmaastrichti sszerzõdés sszerint)
Az euróövezet országai 1999. januárra teljesítették az ún. maastrichti – igen szigorú –

konvergenciakövetelményeket, amelyek a teljes pénzügyi stabilitás elérését célozták. Ezen
konvergenciakritériumok a következõk:

– magas fokú árstabilitás, amely azt jelenti, hogy egy tagállamnak olyan árstabilitással
kell rendelkeznie, hogy inflációs rátája legfeljebb 1,5%-kal haladhatja meg a három legki-
sebb inflációval rendelkezõ ország inflációs rátájának az átlagát.

– rendezett államháztartás; költségvetési fegyelem: elõírja a költségvetési hiány lehet-
séges maximumát kettõs vonatkozásban is:

– a költségvetés mindenkori hiánya nem haladhatja meg a GDP 3%-át,
– az államadóság felsõ plafonja a GDP 60%-a lehet.
– stabil árfolyam: mely szerint a tagállam valutája a vizsgálatot megelõzõ legalább két

éven keresztül képes az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusa által elõírt
ingadozási sávon belül maradni.

– alacsony és stabil hosszú lejáratú kamatok: elõírja, hogy egy tagállam a vizsgálatot
megelõzõ egyéves idõszakon keresztül az árstabilitást illetõen a legjobb eredményt felmu-
tató három tagállam az átlagos hosszú távú kamatát legfeljebb 2 százalékponttal meghala-
dó kamattal rendelkezhet.4
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4 http://www.ecb.int

ujforum_63b.qxp  4/27/2007  2:46 PM  Page 27



28

3. AAz eeuróövezet mmûködése
A nemzetközi pénzvilág nagy várakozással tekintett az Európai Unió 12 országában – a

továbbiakban euróövezetben – bevezetett új nemzetközi pénz, az euró alakulására. Az
euróövezet gazdasági erejét, fejlettségét mérlegelve a pénzügyi szakértõk arra számítottak,
hogy az euró a dollár világpénz-pozíciójával versenyzõ kulcsvalutává válik. 

1999-ben a várakozás még nem teljesült, az euró árfolyama az amerikai dollárral és
más vezetõ valutákkal szemben az év során jelentõsen gyengült, és ez a folyamat a 2000-
ig eltelt idõszakban sem változott meg.

Az euró árfolyamának csökkenése a dollárral és a többi vezetõ valutával szemben – a
várakozásokkal ellentétben – meredek volt 1999-ben és 2000 eddig eltelt idõszakában is. 

Forrás: http://www.ecostat.hu

Az EKB az elmúlt idõszakban a kamat szabályozásával kísérelte meg kivédeni az euróra
nehezedõ nyomást. 1999. január óta ötször módosította a kamatszintet. Kezdetben opti-
mista módon a 3%-os szintet 2,5%-ra mérsékelte, majd négy lépésben emelte fel 3,75%-
ra. Úgy tûnik azonban, hogy a kamatemelések nem javították az eurónak a dollárral szem-
beni árfolyamát, sõt mintha gyengülését erõsítették volna.

Az EU pénzügyminiszterei, valamint az EKB elnöke úgy vélik, hogy az övezet országai-
ban beindult gazdasági növekedés, valamint az USA gazdaságának túlfûtöttsége elõbb-
utóbb automatikusan az euró árfolyamának konszolidálódásához vezet. Bár egyelõre nem
látják szükségesnek, hogy az euró árfolyamának mentõövet dobjanak, mégis nagyon való-
színû, hogy az euróövezet pénzügyi irányítói megegyeztek vagy megegyeznek valamilyen
árfolyam-határértékben, amikor a jegybankoknak interveniálniuk kell. Feltételezhetõ,

Péter Tünde

Az eeuró áárfolyama, nnéhány nnemzetközi vvalutában

USD/Euró
Japán Jen/Euró
Angol Font/Euró

1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

1999.   febr.   márc.   ápr.    máj.     jún.     júl.     aug.   szept.   okt.    nov.      dec.   2000.   febr.    márc.   ápr.
jan. jan.
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hogy az euróövezetben végbemenõ gazdasági megélénkülés miatt erre rövid idõn belül
azonban nem kerül sor.5

2002. január 1. óta több mint 300 millió európai polgár használja az eurót a minden-
napi életben. Mindössze 10 év kellett ahhoz, hogy a közös európai valuta elvét rögzítõ
maastrichti szerzõdéstõl (1992. február) eljussunk arra a pontra, hogy az euró bankjegye-
ket és pénzérméket 12 európai uniós országban használják. Egy ilyen, a világon egyedül-
álló folyamat végrehajtásához 10 év eléggé rövid idõnek számít.

Az euró olyan nemzeti valutákat váltott fel, melyeket számos országban évszázados
szimbólumnak, illetve a nemzeti szuverenitás jelképeinek tekintettek. Az átállás jelentõs
változást és ugyanakkor elõrelépést jelentett a gazdásági unió terén. Az euró egy jóval tisz-
tább értelmet adott az EU polgárainak a közös európai identitás igazi jelentésérõl. Euróval
a zsebükben az emberek az Európai Unió nagy részén pénzváltás nélkül utazhatnak és vá-
sárolhatnak, mindenféle nehézség nélkül.

Az euró a világ második legfontosabb valutájává vált. Az USA-dollár mellett egyre többet
használják az eurót a nemzetközi tranzakciók terén, illetve tartalékvalutaként szerte a vi-
lágon. Az euróövezeten belüli országok pénzügyi piacai között felgyorsult az integráció az-
által, hogy már nem csak tõzsdeügynökségek, hanem értéktõzsdék is egyesülnek.6

3.1 AAz eeuróövezet ffõbb ggazdasági  mmutatói
Az OECD jelentése alapján megvizsgálhatjuk az euróövezethez tartozó gazdaságok fõbb

mutatóit 1998-tól 2005-ig.

1.táblázat. Az euróövezet fõbb gazdasági mutatói

Forrás: OECD 2003

5 http://www.ecostat.hu
6 www.europa.eu/abc/12lessons/index_hu
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3.2 AAz eeuróövezet ggazdasági  nnövekedése
Az euró 1999. január elsejei bevezetése és annak következményei alapján az Európai

Unió gazdaságában az 1990-es évek végétõl új fejlõdési trendek mutatkoztak. A korábbi
szigorú pénzügypolitika eredményei mindenféle ellentmondás ellenére beértek. A kedvezõ
indulás után 2001-ben a globális recesszió megtörte a fejlõdést, Németország, Franciaor-
szág és Portugália makrogazdasági teljesítménye eléggé megromlott.

A pénzügyi szigorúság elõnyének ismerhetõ el, hogy az infláció lényegesen csökkent és
sikerült alacsony szinten tartani. 2000 után azonban a 2%-os szintet nem sikerült
megõrizni, de viszonylag minimálisan haladták túl ezt a szintet. Sikerült alatta maradni a
nemzetközi irodalomban számon tartott 3%-os „kívánatos” inflációs plafonnak. Az inflá-
ciós teljesítmény alapján  az euró tekinthetõ a világ egyik legstabilabb valutájának.

2. táblázat. Az euróövezet 12 országának makroteljesítménye,1998–2002 (%-ban kife-
jezve)

Forrás: Eurostat and OECD Statistics

A szigorú pénzügypolitika másik jelentõs eredménye a költségvetési pozíciók javítása7.

Az 1990-es évek végétõl a munkanélküliség is csökkenõ tendenciát mutat.
A háztartások fogyasztása 2003-ban kismértékben nõtt. A fogyasztói bizalom azonban

2003 közepe óta ismét javul, bár az országokra lebontott kép elég vegyes. Míg Spanyolor-
szágban és Finnországban az eladások erõteljesen nõttek, addig Hollandiában, Németor-
szágban és Olaszországban jelentõs visszaesés történt. A háztartások helyzete a ked-
vezõtlen foglalkoztatottsági mutatók ellenére valamelyest javultak. A jövedelmek 2003-ban
az inflációt meghaladó mértékben növekedtek, és a visszafogott fogyasztás következtében
jelentõs tartalékok halmozódtak fel. A bérek mérsékelt emelkedése és az euró/dollár árfo-
lyam csökkenése várhatóan az infláció további csökkenését eredményezi.

A kormányzati kiadások az utóbbi idõben az anticiklikus gazdaságpolitikák alkalmazá-

30 Péter Tünde

7 1999-ben több térségben a költségvetési hiány a GDP 1,5%-a körül volt, de az euróövezet 9 országában
2000-re már költségvetési többletet értek el.
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sa következtében jelentõsen megnövekedtek. A költségvetések helyzete az eurózóna orszá-
gainak többségében tovább romlott, a zóna két legnagyobb gazdaságával rendelkezõ or-
szága (Franciaország és Németország) folyamatosan nem tudta teljesíteni a Stabilitási és
Növekedési Paktumba foglalt 3%-os költségvetési hiányt, és erre várhatóan a következõ év-
ben sem lesz képes. A Stabilitási és Növekedési Paktum értelmében, amennyiben egy or-
szág költségvetési hiánya meghaladja a 3%-ot, meg kell indítani a Jelentõs Hiány Eljárást,
azaz ezen országok komoly büntetésre számíthatnak. Miután 2002-ben és 2003-ban az
Unió legjelentõsebb államai, Németország és Franciaország túllépte a küszöböt, a Tanács-
ban megkezdõdtek a viták a Bizottság és a tagállamok között. 

Az említett országok célja a szigorú küszöb átmeneti átlépése, hogy a szükséges struk-
turális reformokat megvalósíthassák, és átmenetileg tágabb költségvetési mozgásteret kap-
janak.8

Miután az automatikus stabilizátorok adta lehetõségeket már kimerítették az országok,
jelen helyzetben igen kicsi a fiskális politika mozgástere. Németország a jövõben adócsök-
kentésre készül, hogy ösztönözze a gazdaságot, és ugyanakkor csökkentést tervez a támo-
gatások és a jóléti programok terén. Az öregedõ népesség jelentõs fiskális terhet jelent, hi-
szen a nyugdíjrendszerre fordítandó kiadások az elkövetkezõ 50 évben a GDP mintegy
4–5%-ának megfelelõ összeggel növekedhetnek, míg az egészségügyi és más ellátások a
GDP további 3–4%-ával növelik a kiadásokat. Ilyen körülmények között szükség van a fis-
kális fegyelem javítására, ami a költségvetés fõösszegének mintegy 0,5%-os éves csökken-
tését jelenti, illetve szükség van a kiadások hiteles és átlátható csökkentésére. Mindezek a
strukturális reformok folytatásával érhetõk el, ami éves szinten mintegy 1,5%-os lefaragást
is eredményezhet.

Spanyolországban az üzleti várakozások igen vegyesek, miután 2004 elején az ipari tel-
jesítmény jelentõsen visszaesett, ugyanakkor a jelzáloghitelezés, valamint a gépi beruhá-
zások emelkedésnek indultak. A Bizottság elõrejelzésében 2,8%-os, illetve 2005-re 3,3%-
os gazdasági növekedést jósol.

Portugáliában a gazdaság várhatóan ismét lassú növekedésnek indul, így a 2003-as
visszaesés után a kibocsátás 2004-ben 0,75%-kal, majd 2005-ben 2,2%-kal nõ. A gazda-
sági fejlõdés elsõsorban a külpiaci kereslet bõvülésének, valamint a javuló ár alapú ver-
senyképességnek köszönhetõ. 

2003 közepén az euróövezet inflációja valamelyest 2% alá csökkent az Európai Köz-
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8 Az elképzelés lényege az, hogy a 3%-os küszöb fennmarad, azonban a strukturális és a konjunkturális de-
ficitet elkülönítenék. A korlát csak az elõbbire vonatkozna, így visszaesés esetén a költségvetési kiadások nö-
velésével lehetõvé válna a gazdaság élénkítése. Szakértõk szerint azonban a kétféle deficit elkülönítése prob-
lémát jelent.
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ponti Bank (a továbbiakban EKB) célértékének megfelelõen, azonban decemberben ismét
2%-ra nõtt. Bár az infláció az egyes országok között széles sávban mozog, a 12 ország kö-
zül hétben sikerült a 2%-os határ alatt maradni.

Az euróövezetben az EKB 2003 júniusa óta nem változtatott az irányadó kamatlábon.
Valószínûleg az EKB a lassan beinduló gazdasági növekedés ellenére sem fog a kamatok-
hoz nyúlni, miután az inflációs nyomást ellensúlyozza az euró erõsödése, valamint a vár-
ható bérnövekedés alacsony szintje.

Elõrejelzések szerint az infláció nem fogja jelentõsen meghaladni a 2%-os inflációs
célt, mivel az európai konjunktúra nem lesz túl erõteljes. A dollár erõsödése jelentõs mér-
tékben olcsóbbá teszi az importot, amely szintén az inflációs nyomás ellensúlyozásának
kedvez. A konszenzus szerint az olajkínálat a következõ évben stabilizálódik, ennek tükré-
ben várhatóan esnek az energiaárak, de az elõrejelzések itt is elég bizonytalanok.

A munkanélküliség az eurózónában 2001 óta növekszik, és bár a növekedés üteme
nem volt túl jelentõs, szintje világviszonylatban kiemelkedõen magas. Az utóbbi idõben az
európai gazdaságokban nõtt a munkaerõ-intenzitás, ami a munkapiac rugalmasabbá vá-
lásának is a jele. Egyes munkaadók kiaknázták a rugalmas munkaidõ és munkaszer-
zõdések adta lehetõségeket. Ennek ellenére a bérek csökkenésének jelei még nem látha-
tóak, ami azt mutatja, hogy azok lassan reagálnak a munkapiaci fejleményekre. 

2002 közepe után a gazdasági lassulás hosszú távon is érvényesülni kezdett, a cégek
egy része komoly munkaerõ-elbocsátásokat hajtott végre, hogy javítsa az üzleti eredmé-
nyességet, szemben a korábbi idõszakkal, amikor a cégek elsõdlegesen a tõkekiadásaikat
csökkentették.

Az euróövezetben 2006 harmadik negyedévében 517 ezerrel nõtt a foglalkoztatottak
száma, így az állásban lévõk 1,4 százalékkal többen voltak, mint 2005 harmadik negyed-
évében. Az egész EU-ban a harmadik és azelõtt a második negyedben 1,1–1,1 százalékkal,
az elsõben 0,9 százalékkal nõtt a foglalkoztatás. Lassult azonban a béremelkedés üteme,
éves összehasonlításban a második negyedévi 2,6 százalékos ütemrõl 2,2 százalékosra. 

A makrogazdasági stabilitás az euróövezet tagjává vált országok számára is folyamatos
tennivalókat jelent. A magas színvonalú közszolgáltatások nyújtásához szükséges költség-
vetési bevételeket a munkahelyteremtést és a technológiai megújulást együttesen szolgáló
gazdaságpolitika teremti elõ. Az állami intézmények teljesítményének javulása kedvezõen
hat a jogbiztonságra, a jogalkotás és -harmonizáció terén elért eredmények javítják a jog-
alkalmazás hatékonyságát.

2006. május 2-i adatok alapján a GDP éves növekedési üteme változatlan áron az
euróövezetben és azon belül Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Auszt-
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riában és Spanyolországban az alábbi táblázatban olvasható.

3. táblázat. A GDP éves növekedési üteme változatlan áron
*elõzetes adat

Forrás: Eurostat, Structural Indicators Database IMF,WEO Database, 2006 April

Az alábbi táblázat betekintést nyújt az euróövezet reál GDP-, infláció- és folyó fizetési
mérleg egyenlegébe.

4. táblázat. A nemzeti össztermék, az infláció és a folyó fizetési mérleg egyenlege az
euróövezetben (elõrejelzés)

Forrás: The Economist poll (2004)

Az euróövezetben 2006-ban 1,9%-os gazdasági növekedés várható (az Európai Bizott-
ság õszi elõrejelzése szerint), azonban a fellendülés a vártnál élénkebbnek bizonyul, így a
2% feletti növekedési ráta is reálisnak tûnhet. 
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4. KKövetkeztetés
A következõkben röviden megvizsgáljuk az euróövezet erõsségeit és gyengeségeit.
Erõsségek/lehetõségek :
– A gazdasági növekedést erõsíti a magánberuházások fokozódása és – kedvezõ
nemzetközi környezet esetén – az euróövezet exportja magas szinten marad.
– A munkanélküliség csökkenni kezdett – még ha lassan is –, de az abszolút szint

2006-ben is nagyon magas lesz (több mint 8 %); külsõ sokkhatások hiányában mindez
azt jelenti, hogy az infláció alakulásának kilátásai meglehetõsen kedvezõek.

– Az euróövezetben hagyományosan érvényesülõ alacsony kamatláb szintén
erõsségként értékelendõ. 

Gyengeségek/fenyegetõ vveszélyek:
– A magáncélú fogyasztás és a gazdasági növekedéshez való hozzájárulása továbbra is

meglehetõsen mérsékelt marad, de a tõzsdei ügyletek fellendülése hozzájárulhat a ma-
gánkereslet megélénküléséhez.

– A munkanélküliség ugyan csökkeni kezdett, de abszolút szintje továbbra is túl ma-
gas, ezért folytatni kell a munkanélküliség elleni határozott küzdelmet. 

– A „külsõ” veszélyek továbbra is fennmaradtak, sõt, súlyosbodnak, mint például a
„globális egyensúlyhiány”, vagyis a dollár leértékelésének veszélye az USA fizetési mérlegé-
nek és költségvetésének hiánya következtében, vagy a kõolajár.

Fennállása óta az eurórendszer nagymértékû szavahihetõséget és bizalmat nyert el a
fogyasztók, a megtakarítók és a beruházók körében egyaránt. Ez semmiképpen sem volt
magától értetõdõ egy ilyen fiatal intézmény részérõl. Ugyanígy sikerült az euróövezet részé-
re egy önálló és alkalmas pénzpolitikai stratégiát kialakítani, amely az euróövezet külön-
legességeit figyelembe veszi. Ez a stratégia egyáltalán nem hasonlítható össze más közpon-
ti bankok stratégiáival. Már kezdettõl fogva sem volt jelen a feszültség vagy súlyos problé-
ma az egységes monetáris politikák végrehajtása során.

Az Európai Központi Bank megbízatása az, hogy biztosítsa az árstabilitást az
euróövezetben. Ezen az új tagállamok euróövezetbe történõ felvétele sem fog változtatni.
Az új tagállamok átvették az elismert közösségi szabályokat, a közösségi vívmányokat, és
ismerik kötelezettségeiket a gazdasági és monetáris unió elõkészítõ fázisában. Az
euróövezet új tagjainak nem kielégítõ és nem tartós konvergenciája esetén növekedhetnek
a monetáris terület növekedési és inflációs eltérései. Ez megnehezítheti az EKB számára
az egységes monetáris politika bevezetését.

A következõ években valószínûleg tovább bõvül az euróövezet tagjainak száma, további
országok lesznek képesek eleget tenni a konvergenciakritériumoknak. Azon országok,
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amelyek megfelelnek e kritériumoknak, bevezethetik az eurót. Az EKB és az Európai Bi-
zottság kétévente jelentést készít az illetõ ország elért eredményeirõl. Az EU Tanács e jelen-
tések alapján dönti el, hogy az adott új ország tagja lehet-e az euróövezetnek vagy sem.

Irodalomjegyzék
http:// www.ecb.int
http://europa.eu/index_hu
http://europa.eu/abc/121lessons/index_hu
http://www.europa.eu/abc/panorama/whatdoes/index_hu
http://www.karrier.hu/eusarok/euszotar
http://www.economist.com/images/20040306/tab4.gif
http://www.imf.org
http://www.ecostat.hu
http://www.euro-info.ccir.ro
http://www.euro.lap.hu
http://euvonal.hu
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A XXI. században az oktatási-nevelõ tevékenység hangsúlya nem az ismeretek elsajátí-
tásának mennyiségére esik, hanem arra, hogy mennyire képes az egyén a gyorsuló világ-
ban az ismeretek birtokában optimálisan felhasználni képességeit.

A szakemberek részérõl élénk érdeklõdés figyelhetõ meg a kompetencia kérdésének el-
méleti és módszertani elemzésével kapcsolatban. Az Európai Tanács oktatással foglalkozó
munkacsoportja már 2001-tõl tanulmányozta a kompetencia kérdését. Kísérletet tett an-
nak bemutatására, hogy a különbözõ országok szempontjából melyik kompetenciát tekin-
tik a legfontosabbnak, illetve hogy mindezeket belefoglalják-e vagy nem a tantervek anya-
gába. Ebbõl kiindulva, Somai József és Páll Gyöngyvér ötletgazdák javaslatára, a Romániai
Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) többnapos képzést szervezett a gazdasági tantárgya-
kat oktató tanárok számára. Az erre vonatkozó pályázatot Zemba Orsolya, az RMKT
ügyvezetõ igazgatója állította össze. A rendezvény fõ támogatója a budapesti Apáczai Köz-
alapítvány volt, a képzés témája pedig A vállalkozói kompetencia kialakításának és fejlesz-
tésének módszertana. A rendezvények Kolozsváron 2007. február 16–18., Csíkszeredában
2007. március 22–24. között zajlottak. 

A kompetencia a magyar nyelvben illetékességet, szakértelmet jelent. A menedzsment
világából átvett szó, hozzáértési magatartást és hatásos kommunikációt is jelöl, megfigyel-
hetõ és leírható. Más értelmezés szerint a sikeres vállalkozók képességének milyenségét is
kifejezi. A sikeres képzés emlékezetessé tételéért az alábbiakban ismertetjük a rendezvé-
nyeken elhangzott elõadások kiemelkedõbb tételeit.

Kommunikáció 
Albert Júlia színésznõ, a Babeº–Bolyai Tudományegyetem beszédtechnika tanára, A

verbális és nonverbális kommunikáció az üzleti életben címû elõadásában a kommuniká-
ció fontosságáról, formáiról értekezett. Kifejtette, hogy milyen szerepet játszik az üzleti
életben a beszédhibák kijavítása. Igen érdekes volt a különbözõ népek kommunikációs
szokásairól szóló rész. A kommunikáció azt jelenti, hogy valaki valakinek valamit
valamirõl közöl. Nem lehetünk meg nélküle. Az egyik formája a verbális kommunikáció,
az érzések, szándékok szóban való átadása. A másik formája a nonverbális kommuniká-
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ció. Kérdés, hogy melyik sikeresebb. Ilyenkor figyelembe kell venni a beszéd formai jegye-
it, a hanghordozást, hangerõt. Ha beszéd közben valaki dadog vagy hosszabb szünetet tart,
az jelzés számunkra. A metakommunikácó megerõsíti a közlést.

Továbbá beszélt azokról a tényezõkrõl is, melyek hozzájárulnak a verbális kommuni-
káció kialakulásához. Az ember úgy beszél, ahogy a környezetében hallja. A kommuniká-
ció módja hozzájárul a személyi kapcsolatok kialakulásához. Az üzleti kapcsolatokban
szükséges a jó kommunikációs készség. A megcélzott egyénnek képesnek kell lennie elfo-
gadni a kommunikációt. Különbözõ kultúrák különbözõ kommunikációs formákat felté-
teleznek, ezért ismerni kell a mosolyt, az arckifejezést, a gesztusokat, melyeknek fontos
szerepük van a közlésben. Különbözõ helyzetgyakorlatokat elemeztek, mind például az
alá- és felérendeltségi viszonyban levõ egyének közti munkakonfliktus megoldását, illetve
az utánzott iskola igazgatójával különbözõ társadalmi kategóriából származó fegyelmezet-
len gyermekek viselkedését. Az elképzelt eseteket a kommunikációs stratégiák, a verbális
és nonverbális közlés sajátosságai alapján tárgyalták. A különbözõ üzleti találkozások al-
kalmával a kézfogás, a névjegykártyák átadása, ajándékozási formák ismerete is fontos a
tárgyalás lefolyása szempontjából. Az elõadást beszédtechnikai gyakorlatok is gazdagítot-
ták, melynek során az elõadó megismertette a hallgatókkal, hogyan lehet leküzdeni a
különbözõ beszédhibákat, melyek a kommunikáció stresszt keltõ mechanizmusai, és ho-
gyan lehet általában leküzdeni az izgalmat. Felhívta a figyelmet, hogy vállalni kell az izgal-
mat, mert ezzel azt bizonyítjuk, hogy magabiztosak vagyunk. 

Csép Sándor médiaszakember A vállalkozói magatartás koreográfiája és mimikája cí-
mû elõadásában a nem verbális kommunikációról értekezett. Külön érdekességet jelen-
tett a tanárok próbaóra alatti magatartásának, viselkedésének, beszédének elektronikus
rögzítése, a nonverbális kommunikációs készségük kiértékelése és ezt követõen a külön-
bözõ egyéneknek szóló tanácsok megfogalmazása. Ez azért is fontos, mert a testbeszéd a
kommunikáció 66%-át jelenti, kiemelve még a szemkontaktus fontosságát is. Tekinte-
tünkkel kommunikálunk, melyeknek jelzésértéke van. A látvány, mozgás, gesztusok, a
pantomimika, a tekintet iránya kölcsönösen kommunikációt hordoz. A távolságtartás fon-
tossága tulajdonképpen a kapcsolat minõségét jelzi. Van multimédiás kommunikáció,
hang és kép összekapcsolása, melyben a kép kiegészíti a mondanivalót. Az emberi kapcso-
latok kialakításában fontos az udvariasság, amely ugyanakkor hozzájárul az empátia kiala-
kításához. A látvány arra irányul, hogy hatékony kommunikáció valósuljon meg. A külsõ
megjelenés hatással van a beszélgetõtársra, mert a gondosan, jól öltözött egyén kelleme-
sebb benyomást kelt. A gazdasági menedzserek nagy figyelmet helyeznek a külsõ megjele-
nésre. Mind a pedagógus, mind az üzletember számára elengedhetetlen követelmény,
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hogy ismerje a nonverbális kultúrát. A kurzus hallgatóinak nonverbális cselekedeteirõl
elektronikus felvétel történt, melyeket közösen elemeztek ki, nem kis meglepetéseket fo-
galmazva meg egymás kommunikációs készségérõl. Kiderült, hogy a kísérletezõ tanár ver-
bális és nem verbális kommunikációja hogyan mutatkozik a szakórán. Az egyénre szabott
tanácsadások nagy segítséget jelentettek a jelenlevõknek, amelyek végül is azt eredmé-
nyezhetik, hogy a tanár hatékonyabban kommunikáljon a diákokkal. Volt olyan gyakorlat
is, melyben képletesen a Magyar Pedagógus Szövetség egyik képviselõje az Oktatási és Ku-
tatási Minisztérium képviselõjével a magyar tankönyvkiadás problémáiról tárgyalt. Ezen
kívül volt egy elképzelt üzleti tárgyalás is, melynek tárgya: hûtõszekrényt eladni az eszki-
móknak. Ehhez megfelelõ marketingpolitikát kellett bemutatni. A továbbiakban még
szülõ-igazgató közötti elképzelt konfliktust is meg kellett oldani, mely konfliktust az szült,
hogy egy gazdag szülõ gyereke megsértette az iskolai szabályzatot. A szülõ, gyermekpárto-
ló magatartása miatt, konfliktusba került az iskola igazgatójával. A konfliktus megoldásá-
nak verbális, nonverbális módja volt az elemzés tárgya. 

Gazdasági kkompetencia éés ggazdasági kkultúrára vvaló nnevelés.
Somai József, az RMKT tiszteletbeli elnöke, A gazdasági kultúrára való nevelés

összetevõi címû elõadásában elemzi a gazdaság és kultúra viszonyát, illetve a gazdasági
kultúrára nevelés mozzanatait. A köznapi tudat szintjén az ismeretek leltárában már kis-
gyermek korban megjelennek a gazdasági kultúra bizonyos elemei, így például a tulajdon-
jog fogalma, mert a gyermek azt mondja: „Ez a baba az enyém.” Ez a kijelentés már a tu-
lajdonlás fogalmának a közlése. Tehát a tulajdon fogalmát többek között a beszéd elsajátí-
tásával egyidejûleg tanuljuk, hiszen a gyermek is meg tudja már fogalmazni, mi az övé. A
gazdasági kultúra elemeinek elsajátítása a formális és informális tanulás eredménye, de
rendszerezett formában történõ elsajátítása hozzájárul ahhoz, hogy ezt meg is értse, mely-
nek következtében helyes gazdasági döntéseket lesz képes hozni. Ez az ismeretszerzési
idõszak kihat egész életére.  

A gazdasági kultúrára való neveléssel kapcsolatban különbözõ téveszmék jelentek meg
az idõk folyamán. Például, az ismeretek hiányában, a gazdasági cselekvéshez olyan nega-
tív szemlélet is társulhat, mint a becsapás vagy a fondorlatos jelzõ. Akik nem rendelkez-
nek megfelelõ gazdasági kultúrával, valóban sokszor a becsapás áldozatai lehetnek. Nem
hiába hangsúlyozza Somai József, hogy a vállalkozáshoz hozzátartozik a tudás, a verseny, a
kockázatvállalás. Ha az üzleti világról nem alakul ki helyes kép, akkor nem alakulhat ki az
etikus magatartás sem. Az intézményesített gazdasági képzés célja, hogy megalapozza az
egyén pénzügyi kultúráját, kialakítsa az ésszerû üzleti magatartást, ismerje meg a vállal-
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kozás igazi világát, figyelembe véve az Európai Unió követelményeit. Tudásalapú társada-
lommá kell válni, amely képes megvalósítani a fenntartható gazdasági növekedést, ami pe-
dig a fejlõdést biztosítja. A gazdasági élet dinamikus fejlõdése szükségessé teszi a perma-
nens gazdasági tanulást. Elõadásának egyik értékes fejezete a történelmi visszatekintés,
melyet a ma embere kevésbé ismer, s melybõl megtudhatták a jelenlevõk, hogy többek kö-
zött már Apáczai Csere János is szerepet játszott a gazdasági kultúra kialakításában, aki az
elsõk között magyar nyelven határozott meg gazdasági fogalmakat. Az Enciklopédiájában
csinálmányokról beszél, s ebben található a gazdasági eszközöknek az elsõ magyar nyelvû
megfogalmazása. Wesselényi Miklós Balítélet címû könyvében a modern gazdálkodást in-
dítványozta. Brassai Sámuel az erdélyi gazdasági gondolkodás megteremtõje. Ebbõl a
szempontból értékes az a munkássága, melyet a gazdasági életrõl az általa szerkesztett Va-
sárnapi Újságban kifejtett. A lap ezen kívül gazdasági tanácsokat is adott. Brassai gazdasá-
gi munkásságának nagy érdeme a hitel- és a bankélet ismertetése. Bölöni Farkas Sándor
elítélte a jobbágy verejtékén való meggazdagodást. Elfogadható volt számára a vagyonoso-
dás, ha az szorgalmas, becsületes munka eredménye. Õ volt az, aki könyvében a polgári
rendszert a rendi világ fölé helyezte. Nevéhez fûzõdik az 1825-ben megalakított Gondos-
kodó Társaság, melynek célja a takarékoskodás és az eladósodás elleni védekezés. Ezzel
megteremtette a szövetkezeti alapon mûködõ elsõ társulást, mely a késõbbi takarékpénz-
tár elõdje volt.  

Somai József elemezte a gazdasági szakoktatás történetét is. Kihangsúlyozta, hogy való-
jában mit is jelent az anyanyelven történõ gazdasági szakoktatás a különbözõ nemzedékek
számára. Továbbá hangsúlyozta azt is, hogy ki kell alakítani az iskola, az otthon és mun-
kahely közötti kapcsolatot, mely hosszabb távon a permanens képzés megalapozása. 

Páll Gyöngyvér, a Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium tanára, A vállalkozói
kompetencia kialakításának és fejlesztésének módszertana címû elõadásában bemutatta
a kulcskompetenciák jellemzõit. Elemezte a vállalkozói kompetenciát, illetve a siker és si-
kertelenség meghatározó tényezõit. Módszertani szempontból az interaktív módszerek, a
csoportmunka elõnyeit taglalta a vállalkozói kompetencia kialakításában.

A kompetencia az ismeretek, készségek, az attitûdök transzferábilis, többfunkciós egy-
sége, mellyel mindenkinek rendelkeznie kell, hogy be tudjon illeszkedni a társadalomba.
Meghatározásából kitûnnek a kompetencia jellemzõi. Ezek transzferábilisak, tehát átte-
hetõ egyik helyzetrõl a másikra, mely által számos szituációban alkalmazható. A másik
jellemzõje az, hogy többfunkciós, vagyis különbözõ célok elérésére, problémák megoldá-
sára alkalmas. Ma már köztudott, hogy az ismeretek elsajátítása nem zárul le az iskola
vagy az egyetem elvégzésével egy idõben. Különbözõ szinten bõvíteni, újítani kell az isme-
reteket. A munkavállalás is sokkal dinamikusabb. Az egyén élete folyamán általában több-
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ször fogja változtatni munkahelyét. Az is fennállhat, hogy újabb és újabb területeken fog
dolgozni. A változtatásokhoz az ismereteket, készségeket adaptálni kell. A kompetencia lé-
te viszont minden esetben szükséges a munka és a készségtanulás szempontjából. A
kulcskompetencia általános és kerettantervi kompetenciának is nevezhetõ, mivel tantár-
gyaktól független, az életen át történõ tanulásnak egyik feltétele. A kompetenciának nyolc
területe van: 1. Az anyanyelvi kompetencia, gondolatok, érzések, tények szóbeli és írásbe-
li formában történõ kifejezését jelenti; 2. Idegen nyelvi kompetencia, mely hozzájárul a
kultúrák közti kapcsolatok elmélyítéséhez; 3. A matematikai, technológia, természettudo-
mányos kompetencia amely a természeti világ törvényeinek megértését eredményezi; 4. A
digitális kompetencia, az elektronikus média magabiztos használatát jelenti, valamint az
ismeretek tárolását és felhasználását; 5. A tanulás tanulása, mely csoportban történõ is-
meret-elsajátítást jelent; 6. Az állampolgári kompetencia az egyénnek azt a képességét je-
lenti, hogy hatékonyan részt vegyen a társadalmi életben; 7. A vállalkozói kompetencia,
amely feltételezi, hogy az egyén alkalmazkodik a változásokhoz, és képes legyen elfogadni
és felhasználni az ismereteket; 8. Kulturális kompetencia, amikor az egyén gondolatait, el-
képzeléseit különbözõ kulturális alkotásokban képes kifejezni.

A vállalkozói kompetencia szûkebb értelemben a vállalkozás létrehozását jelenti, tá-
gabb értelemben az egyén életének irányítását. Ezt a képességet már gyermekkorban ki
kell alakítani. A vállalkozói készség fejlesztése félreértésre ad okot. Nem arról van szó, hogy
mindenkit vállalkozóvá kell nevelni a szó közgazdasági értelmében, ezt nem is lehet, hisz
ehhez sajátos képességekre van szükség. A vállalkozási attitûdöt széles értelemben kell ele-
mezni. Ezen kívül azt is jelenti, hogy az egyén képes mérlegelni, kielemezni, döntést hoz-
ni, kialakítva így a maga életstratégiáját. Lényegében az egyéni életviteléhez szükséges me-
nedzseri, szervezési ismereteket kell kialakítani. Így tud majd az élet változásaira reagál-
ni. Szükséges egy jó idõbeosztási képesség s az egyén pénzügyi menedzsmentje vagy az
egészséges életvitel képessége. 

Páll Gyöngyvér kifejtette, miként értelmezik különbözõ országokban a vállalkozói kom-
petenciát. Izlandban például hangsúlyt fektetnek az innovációra és megszervezték a fiatal
vállalkozók versenyét. Csehországban pedig egy interaktív virtuális fórumot teremtenek a
tanároknak, azért, hogy a tapasztalatukat kicserélhessék egymásaal.

Romániában a középiskolában a Közgazdaságtan, és a vállalkozási ismeretek tantár-
gyának tanterve felhasználja az Európa Tanács Oktatási Munkacsoportja által megfogalma-
zott követelményeket, módszertani javaslatait, nevezetesen azt, hogy miként vegyék figye-
lembe a tanulók élettapasztalatát, illetve a hazai gazdasági élet elvárásait. Megállapította,
hogy nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a gyakorlati alkalmazásra, valamint hogy túl sok
az elmélet és kevés a gyakorlati megvalósítás. 
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A tanárok önismereti teszteket oldottak meg. Az idõgazdálkodással kapcsolatban
kérdõívet töltöttek ki, esettanulmányok anyagait beszélték meg csoportmunka formájá-
ban. A gazdasági játékok bemutatása, a tapasztalatok összevetése eredményes kommuni-
kációs kapcsolat kifejlesztését segíthette. Felhívta a figyelmet arra, hogy Romániában már
mûködnek különbözõ gazdasági jellegû képzések. A gimnáziumi oktatásban játékos for-
mában a piacgazdaság elemeit, mûködését érzékeltetik a tanulókkal. Ezáltal hozzájárul-
nak a tanulók gazdasági neveléséhez.

Iskolamenedzsment
Tõkés Elek, a Kolozsvári Báthory István Líceum igazgatója, volt vallásügyi államtitkár,

tanfelügyelõ, az általa vezetett intézmény tevékenységérõl értekezett. Az elõadásból a
résztvevõk megtudják, hogy a nevelés érdekében mennyire szükséges az anyagi alapok
megteremtése. Az iskolák költségvetése két forrásból származik. Egyrészt az állami költ-
ségvetésbõl, másrészt saját forrásból. Az iskola mûködését befolyásolja a helyhatóságok
hozzáállása. Az igazgató megtervezi a költségek felhasználásának lehetõségét, az anyagiak
optimális felhasználását, melyet a nevelõ tanácsnak bemutat. Az anyagi alap jó része a köz-
ponti költségvetésbõl származik. Az egyénektõl is függ, milyen hatékonysággal használják
fel a kiutalt pénzösszegeket. Mint ahogy az önkormányzatokban uralkodó erõk magatartá-
sa is meghatározó lehet egy-egy iskola mûködtetésében, úgy nehezen meghatározhatók
azok a körülmények, melyek elõsegíthetik vagy gátolhatják az infrastruktúra kiépítését.
Ezek a hatások befolyásolhatják mind a tanárok, mind a diákok közérzetét. Ha iskolaba-
rát hangulat van az önkormányzatban, az hozzájárulhat a tanárok-diákok önbecsüléséhez
is. Ebben az esetben mindkettõ kellemesen érezheti magát az iskolában. Ki kell alakítani
azt a képességet, hogy ügyeljék az iskola tulajdonát. Kolozsváron az önkormányzat egyen-
lõtlenül osztja el az anyagiakat. Bizonyos iskolák, más iskolákhoz képest, kevesebb pénzt
kapnak. Éppen ezért ezeknek az iskoláknak célszerû a pénzfelhasználás minél hatéko-
nyabb formáját választani. Elõtérbe kerül a belsõ erõforrások minél hatékonyabb felhasz-
nálása. 

Tõkés Elek beszélt az igazgató felelõsségérzetérõl, arról, hogy a ma iskolája minõségi
oktatást kell nyújtson. Ehhez viszont anyagi fedezet szükséges, melynek következménye,
hogy mind a tanár, mind a tanuló, de a kisegítõ személyzet is jól érezze magát az iskolá-
ban, így az örök emberi értékek elsajátítása is gördülékenyebben halad. Továbbá elenged-
hetetlen a transzparencia és a bizalom is. Nem lehet bizalom nélkül tanintézetet vezetni,
mert az az, ami összekovácsol, munkafegyelmet teremt, és ugyanakkor kialakít egy kohe-
rens légkört. 
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A szakminisztérium jelentõs pénzösszeget biztosít tanszerek vásárlására. Sajnos az is
valós helyzet, hogy a tanszereket gyártó ipar nem volt erre kellõképpen felkészülve. Ajánl-
ja, hogy a tanárok kapcsolódjanak be a pályázatok minél eredményesebb megírásába. Ma
már EU-s pénzekhez is hozzá lehet jutni. Jó eredmény esetén hatékonyabb lehet a mun-
ka. A paternális vezetési stílus elfojtja a kezdeményezõ készséget. 

Szó esett az új tanügyi törvénytervezetrõl, amelynek egyik „erõssége”, hogy sok hasz-
nos újdonságot nem tartalmaz. A decentralizáció következtében az igazgató, de a tansze-
mélyzet felelõssége is megnõ. Az iskolában az esetleges konfliktusok megoldási módja is
lépést kell tartson a kor követelményeivel; az országban levõ iskolák kollaborálása jobb
kell legyen; ügyelni kell a szórványban levõ iskolákra. Ahol felszámolják az iskolát, annak
a településnek nincs jövõje, az ott levõ gyermekeket iskolabuszokkal be kell szállítani na-
gyobb településeken levõ iskolákba, ahol bentlakások vannak. A szegényebb gyermekek-
nek ösztöndíjat kell nyújtani azért, hogy az esélyegyenlõséget biztosítani tudják. 

Kezdeményezõkészség éés aa kkockázatvállalás kkialakítása 
Dr. Kovács Zoltán, a Babeº–Bolyai Tudományegyetem egyetemi adjunktusa, Pozitív

gondolkodás pszichológiai, pedagógiai megközelítése címû elõadásában kiemelte, hogy a
pozitív gondolkodást mint a gondolat bátorságadó erejét már I. Kant (1724–1804) is leír-
ta. Amerikában a XIX. században azonos nevû szellemi mozgalom alakult ki R. W.
Emerson (1803–1882) filozófus kezdeményezésére. Európában valamivel késõbb terjedt
el ez a terápiás gyakorlat É. Coué (1857–1926) francia gyógyszerész nyomán, aki azt val-
lotta, hogy minden testi és lelki betegség gyógyítható a pozitív gondolkodás módszerével.
Az elgondolás téves volt, de az tény, hogy az autoszuggesztió ellazulást idéz elõ, ami egyéb-
ként az autogén tréningek bevezetõ gyakorlata. Németországban O. Schellbach
(1901–1970) intézetet alapított az ún. mentálpozitivizmus elterjesztésére. 1920-ban in-
dult el az ún. nagynémet sikertér népi mozgalma, amit a nácik érdekeikre kihasználtak.

A pozitív gondolkodás jelenlegi terápiája J. Murphy, N. V. Peale és D. Carnegie nevéhez
kapcsolódik. Jelszavuk: Hagyd a gondolataid, élj! E. Freitag speciális szuggesztió-formulá-
kat dolgozott ki minden testi és lelki betegségre, amelyeket naponta ismételgetni kell. Ún.
szubliminál zenés hangkazettákat forgalmaznak, amelyek a hallásküszöb alatt tartalmaz-
zák a rövid idejû formulákat.

A pozitív gondolkodást önsegítésre ajánlják, számos gyógyító eljárásban alkalmazzák,
egészségesek és szervezett terápiákban résztvevõk számára az önszuggesztió támogatást je-
lenthet, azonban az értelmileg és testileg sérült betegek kezelésére alkalmatlan. Leegysze-
rûsítve az sem igaz, hogy a negatív gondolatok megbetegítenek, a pozitívak meg gyógyíta-
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nak. A kognitív magatartásterápiák nem azt hangsúlyozzák, hogy a negatív gondolatokat
pozitívakra kell cserélni, hanem azt, hogy a gondolatainkat a valósághoz igazítsuk, míg a
pozitív gondolkodás a valóságot megszépítõ szemüvegen láttatja, az egyén nem szembesül
a problémákkal. Nincs szabályozott képzés, és a pozitív gondolkodásterápia jelenleg veszí-
tett a jelentõségébõl.

Dr. Fábián Andrea, a Babeº–Bolyai Tudományegyetem Szociológiai Munkásképzõ Kar
adjunktusának A hatékony szociális interakciót befolyásoló családpszichológia címen tar-
tott elõadása azért idõszerû, mert a család képezi a szocializációs folyamat egyik fontos ele-
mét. A család fõleg kisebb korban meghatározza a gyermek fejlõdését. Kialakítja a gyer-
mekben a szociális kezdeményezõkészséget. Rendszerelméleti szempontból közelítette
meg a kérdést, jellemezte a családot mint rendszert, mint mûhelyt. Az elõadó szerint a
család önszabályozó rendszerként fogható fel, melynek alapelve a homeosztázis. Milyen
egyensúlyra törekszik? A homeosztázis elvesztése fenyegetettség és bizonytalanság érzését
kelti az egyénben. A család szoros kapcsolatban van a környezettel anélkül, hogy beleol-
vadna. Felvetõdik a kérdés: Hogyan valósul meg az önszabályozás? Mint ismeretes, játék-
szabályok, belsõ törvények irányítják a családot. Ennek függvényében megkülönböztet-
hetõk zárt és nyitott családi közösségek. A zárt családnál szabályozási szokások szigorúb-
bak, mint a nyílt családoknál. Különbség létezik a strukturált és strukturálatlan családok
között, annak függvényében, hogy a rendszer alkotóelemei egyensúlyban vannak-e vagy
nem. Más szempontból is megközelíthetõ a család. Hivatkozott Virginia Satir álláspontjá-
ra, mely szerint a család mûhelyként is felfogható, ahol személyiséget alakítanak ki. A két
mester a szülõk, akiket nem képeztek ki erre a feladatra. Satir megfogalmazza a modern
ember-robot képét: Érti és fejleszti testét, becsületes önmagával, hajlandó kockázatot vál-
lalni. Képes alkalmazkodni az újhoz, úgy, hogy megtartja a régibõl a hasznost. Ennyibõl is
kitûnik, hogy a család keretet teremt a gyermek fejlõdésének, a vállalkozói készség bizo-
nyos elemeinek megjelenítésében. 

A családi élet keretében megjelent konfliktusok szerint elemezhetjük a hatást a gyerek-
re. Satirára hivatkozva kiemeli azt, hogy a család konfliktusaiban négy csoportot különböz-
tetünk meg: 1. Önértékelést; 2. Kommunikációt; 3. Szabályokat; 4. Társadalommal való
kapcsolatot. Ennek alapján különbséget tesz problémás és problémamentes család között.
A problémás családra jellemzõ az alacsony önértékelés, az öntörvényû szabályok, félelem-
mel teli kapcsolat. Az életerõs családokat a magas önértékelési szint jellemzi, ezek nyitot-
tak és rugalmasak. A problémák megoldására az önértékelés növelése, másrészt a segítség
abban, hogy a fiatal felelõsségteljesen viselkedjen. 

A kurzusokon részt vevõ tanárok különbözõ önismereti teszteket oldottak meg. Az
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elõadó bemutatott különbözõ modelleket, melyek segítik a pedagógusokat a diákok jobb
megismerésében. Az interaktív tevékenység során, melyet az iskolában is lehet alkalmaz-
ni, azonosítható a kis közösség problémája. Ennek alapján meg lehet állapítani, melyek a
halmozott nehézségek. Így megoldási stratégiákat lehet kidolgozni a gyerekkel együtt.

Erdei Ildikó, a Temesvári Nyugati Tudományegyetem munkatársa, a Pszichológia Tan-
széken dolgozik. Kolozsváron tartott elõadásában, a címnek megfelelõen, a Vállalkozási
kompetencia fejlesztésének fontosságáról beszélt. A kompetencia az utóbbi idõben nagyon
elterjedt, divatos fogalom lett, lényege: nem csak ismeret és készség, hanem az ismeret és
készség attitûdjének egy olyan rendszere, amit nem feltétlenül iskolaszagú oktatásként
szerzünk meg, hanem az anyanyelv mentén alakul ki és természetesen tudjuk használni
különbözõ élethelyzetekben. Az elõadás gyakorlatra volt felépítve, melyben egy játék kere-
tében csoportos problémamegoldás szerepelt. A gyakorlat tapasztalatát kibontva eljutott a
gondolathoz, hogy a vállalkozói kompetencia a mindennapi életben segítséget nyújt ahhoz,
hogy a feladatokat minél eredményesebben oldják meg. A kudarc feldolgozása úgy történ-
jen, hogy az egyén tovább tudjon lépni. Az elõadás egyik erénye a pályaválasztás nehézsé-
geinek feltárása, ami nem közömbös a tanárok számára, mert napi gyakorlatukban talál-
koznak ezzel a problémával, ami emberi sorsok meghatározója lehet a késõbbiekben. 

Európa abban bízik, hogy egy napon létrejön a tudásalapú társadalom;  ehhez meg kell
ismerni önmagunk, és célok kitûzését kell felvállalni. 

A többnapos képzés nyomán, tudásban gyarapodva, a képzésen részt vevõ tanárok to-
vábbadhatják diákjaiknak azokat a kompetenciafejlesztõ modelleket, amelyek alapján job-
ban megállhatják helyüket a világban.  
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GERÉB LÁSZLÓ*

Az oktatási intézmények számára egyre nagyobb kihívás, hogy a gazdasági élet aktív
szereplõivé tudjanak válni, ezáltal is alátámasztva létjogosultságukat. A Székelyudvarhelyi
Fõiskola a felsõfokú közgazdászképzés mellett több felnõttképzõ programmal is ráerõsít
erre az aktív részvételre. Az eddig szervezett felnõttképzõ programjainkat többnyire az uni-
ós csatlakozás témája köré építettük fel, hisz az ilyen jellegû képzésekhez kaptunk a leg-
könnyebben támogatókat.

És néhány hónapja megszületett a döntés: Románia európai uniós tagállammá lett. A
csatlakozás azonban nemcsak pozitív dolgokat, hanem komoly kihívásokat is jelent, ame-
lyek leginkább a vállalkozói szférát érintik. Fontos tehát, hogy egy térség polgárai nyitottan,
az újra fogékonyan, a vállalkozások pedig minél felkészültebben kerüljenek be az uniós
gazdasági vérkeringésbe. A Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája Székelyudvarhelyi Kép-
zési Központja a fentiek alapján, ugyanakkor a gazdasági képzésben való tízéves tapaszta-
latra támaszkodva, több felnõttképzõ programot is elindított, melyek megvalósításába ne-
ves partnereket is sikerült bevonni. A következõkben ezeket a programokat ismertetnénk.

EUROMENEDZSER SSZAKIRÁNYÚ TTOVÁBBKÉPZÉS: A képzés magyarországi népszerû-
ségén felbátorodva, 2004-ben a Székelyudvarhelyi Képzési Központban is elindult a tatabá-
nyai MÜTF Euromenedzser szakirányú továbbképzése. 

Honnan is az ötlet erre a képzésre? Tapasztalataink szerint sok vállalatvezetõ vagy vál-
lalati vezetõpozícióban lévõ személy rendelkezik mérnöki vagy más, nem gazdasági jelle-
gû diplomával, mely személyek számára hasznos lenne egy közgazdasági utóképzés.
Ugyanakkor az Európai uniós tagság komoly kihívások elé állítja az itteni vállalkozókat is.
A képzés ezekre a kihívásokra próbál válaszokat adni az Európai Unióról szóló naprakész
információkkal. Ez a képzés tehát egy tudományos, ugyanakkor gyakorlatorientált tanterv-
re épülõ kétéves másoddiplomás képzés. Olyan korszerû ismeretanyag birtokába juttatja
a hallgatókat, ami az egységes európai piacokon való helytálláshoz elengedhetetlenül szük-
séges. Célja olyan szakemberek képzése, akik végzettségük, korábbi eredményes tevékeny-
ségük során szerzett tapasztalataikra támaszkodva, a szakirányú továbbképzés követelmé-
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*MÜTF – Székelyudvarhelyi Képzési Központ ügyvezetõ igazgatója.
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nyeit teljesítve jártasakká válnak az integráció kérdéseiben és a nemzetközi együttmûkö-
dés szervezésében. Megalapozott ismereteik, készségeik és gyakorlati felkészültségük alap-
ján képesek a szervezetek mûködtetésének irányítási feladatait munkatársi, illetve vezetõi
szinten ellátni.

A képzés idõtartama két év, ami négy félévre tagolódik. Minden félév egy Európai Uni-
óval kapcsolatos ismeretkört ölel fel, melyeket moduloknak hívunk. Az elõadásokat több-
nyire neves magyarországi egyetemi, fõiskolai tanárok, valamint helyi vezetõ gazdasági
szakemberek tartják. A képzés elvégzését bizonyító oklevelet a tatabányai anyaintézmény
bocsátja ki, ugyanakkor a képzésben résztvevõk egy projektmenedzser román OKJ-s fel-
nõttképzést igazoló oklevelet is kapnak. Az EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzést a
Magyar Akkreditációs Bizottság kiválóra minõsítette. 

EUMTK PPROGRAM (Európai Uniós Megfelelési és Tudásközpont): A Magyar Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium a magyarországi sikeres példa után Székelyföldön is elindí-
tott egy, a vállalkozókat az uniós kihívásokra felkészítõ programsorozatot. A képzés kis- és
közepes méretû vállalkozások piaci hatékonyságának és versenyképességének fejlesztését
tûzte ki céljául, háromhónapos idõtartamban. 2005 tavaszán Székelykeresztúron indult az
elsõ ilyen rendezvény. Ezt követte a sepsiszentgyörgyi, a marosvásárhelyi, majd negyedik-
ként a csíkszeredai képzés. A program szervezését és szakmai hátterét, mely a képzési, ta-
nácsadási, valamint mentori tevékenység lebonyolítását jelenti, a Modern Üzleti Tudomá-
nyok Fõiskolájának Székelyudvarhelyi Képzési Központja biztosította. A képzés során fon-
tos szempont a gyakorlatias gazdasági-üzleti ismeretátadás számos szakterületen, úgymint
az adózás, vállalkozási jog, marketing, pályázatkészítés, hitelezés stb. A program személy-
re szóló tanácsadást, konzultációs lehetõséget is biztosít a vállalkozóknak az erre a célra
kialakított központban. A Gazdasági Minisztérium illetékes vezetõi ígéretet tettek, hogy a
programot ebben az évben is folytatni fogják. 

AGRÁRMENEDZSER KKÉPZÉS: Fõiskolánk az Apáczai Közalapítvánnyal közösen egy
olyan európai uniós mezõgazdasági szakismeretekkel felvértezett szakembercsoport kép-
zését tûzte ki célul, akik képesek lesznek a támogatott cégek alkalmazásában uniós pro-
jektek végrehajtására és az elszámolási pénzügyi és szakmai dokumentációk összeállításá-
ra. A képzéscsomag mezõgazdasági szaktárgyak, korszerû gazdasági tárgyak, számítástech-
nika és nyelvképzés területérõl tartalmaz ismereteket. A képzés során a résztvevõk elsajá-
títhatják azokat az ismereteket, amelyek szükségesek egy eu-s mezõgazdasági kisvállalko-
zás mûködtetéséhez. A jelen képzés összhangban van a román felnõttképzési rendszer
szabályaival, ugyanakkor a magyar felnõttképzési rendszerben a „mezõgazdasági mene-
dzserasszisztens, OKJ szám: 55.624901” akkreditált képzési formát vettük figyelembe. En-
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nek fontos hozadéka, hogy az OKJ oklevél megszerzésével a hallgatónak lehetõsége nyílik
egy hasonló képzést nyújtó fõiskola valamelyik karára beiratkozni, ahol a jelen képzésben
összegyûjtött kreditszámokat hasznosítani tudja. Ennek érdekében intézményünk már fel-
vette a kapcsolatot egy magyarországi, agrárképzésben jeleskedõ fõiskolával. A képzés 28
héten keresztül hétvégi képzésben, pénteken és szombaton zajlik.    

PÁLYÁZATÍRÓ KKÉPZÉS: Románia 2007-es csatlakozásával lezárul az idõszak, amikor a
felzárkóztatási, elõcsatlakozási pénzügyi alapokat lehetett lehívni. Ezt követi a Strukturális
és Kohéziós Alapok támogatása, amely a korábbinál egy jobb színvonalú, szakmai és pénz-
ügyi szempontból átgondolt, professzionálisan megtervezett és menedzselt programok
rendszerét jelenti.

Fõiskolánk a DeveloConsult szaktanácsadó céggel és az Apáczai Közalapítvánnyal közö-
sen 2006 novemberében elindított egy képzést, amelynek célja a különbözõ területek
szakembereinek felkészítése az új kihívásokra, a lehetõségek felismerésére. A képzés ered-
ményeként, általános és gyakorlati ismereteket szerezve, a résztvevõk alkalmasságot nyer-
nek uniós pályázati projektek megtervezésére, dokumentációk készítésére és az elszámo-
lási-pénzügyi és szakmai dokumentációk összeállítására. A résztvevõk átfogó képet szerez-
hetnek az EU pályázatait érintõ kérdésekrõl, valamint további információkkal gazdagod-
hatnak a saját területüket érintõ szakmai kérdésekben is, mind az elõadások, mind pedig
a gyakorlatok alkalmával. Valamennyi elõadást a téma szakavatott ismerõje tartja. 

Az elõbbiekben bemutatott programok révén kissé közelebb jutottunk a gazdasági vér-
keringésbe való bekapcsolódásba. És mi sem igazolja jobban ezeknek a programoknak a
létjogosultságát, mint az a tény, hogy a fenti programok mindegyikére évente közel száz
jelentkezõt regisztrálunk. 
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PÁSZTOR CCSABA

A Hivatalos Közlöny  l. részének 2007/170–2007/234. számaiban megjelent gazdasági,
pénzügyi újdonságok a következõ témaköröket ölelik fel:

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

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

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

zése.  

1.1. A 2006/282-es sz. pénzügyminiszteri rendelet (2007/175-ös sz. H. K.) tartalmaz-
za az adófizetõk 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070-es sz. nyilatkozatainak modelljeit és
azok kitöltésére, leadására vonatkozó normákat.. 

2.1 A 2007. 01. 31/105-ös sz. kormányhatározat (2007. 02. 12/103-as sz. H. K.) az
állóeszközök minimum értékét határozza meg, amely alapján a határozat megjelenése
után állóeszközként lehet ezeket nyilvántartásba venni (1800 lejtõl).

3.1. A 2007/72-es. sz. törvény (2007/217-es sz. H. K.) a kedvezményeket tartalmazza
a tanulók és egyetemi hallgatók alkalmazása esetén.

4.1. A 2007/22-es sz. sürgõsségi kormányrendelet (2007/230-as sz. H. K.) megváltoz-
tatja és kibõvíti a 2003/571-es sz. adótörvény 157-es sz. cikkelyét az ÁFA területén.          

5.1. A mezõgazdasági, erdészeti és vidékfejlesztési miniszter 2007/193-as sz. rendelete
(2007/170-es sz. H. K.) megváltoztatja a 2006/850-es sz. rendeletének az F mellékletét a
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2007 tavaszi mezõgazdasági munkákra irányított gázolaj-vásárlásra vonatkozó segélyeket.
5.2. A kis- és középvállalatok és szövetkezetek országos ügynökség elnökének a

2007/51-es és 54-es sz. rendeletei (2007/206-os sz. H. K.) módszertani normákat tartal-
maznak a kereskedelmi társaságok számára az export és a fejlesztés szabályozására vonat-
kozóan. 

5.3. A 2007/268-os sz. kormányhatározat (2007/233-as sz. H. K.) jóváhagyja a
2006/448-as sz. törvény alkalmazására vonatkozó módszertani normákat a fogyatékosok
védelmére és támogatására.

7.1. Az országos magánnyugdíj felügyeletének a 2007/4-es sz. normája (2007/182-es
sz. H. K.) tartalmazza a magánnyugdíjrendszer jóváhagyására vonatkozó szabályozást. A
2007/23-as sz. határozata jóváhagyja a 2007/5-ös sz. normáját, tartalmazván az alaptõke
származását (2007/202-es sz. H. K.).

7.2. A munkaügyi, szociális szolidaritás és családügyi miniszternek a 2007/207-es sz.
rendelete (2007/205-ös sz. H. K.) tartalmazza a 2000/19-es sz. törvény 160(6). cikkelyé-
nek alkalmazására vonatkozó szabályozást a munkakönyvek átadása területén.

8.1. A Román Nemzeti Bank 2007/6-os sz. körlevele (2007/186-os sz. H. K.) meghatá-
rozza: a készpénz banki forgalmára 0,3% kezelési költséget számítanak.
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A vvállalkozói kkompetencia kkialakításának mmódszertana
Kolozsvár, 22007. ffebruár 116–18.

Csíkszereda, 22007. mmárcius 222–24.

2007. február 16–18. között Kolozsváron, március 22–24-én pedig Csíkszeredában ke-
rült megrendezésre az Apáczai Közalapítvány támogatásával, az RMKT szervezésében a Vál-
lalkozói kompetencia kialakításának és fejlesztésének módszertana témájú felnõttképzés.
Megszervezésének célja a gazdasági kultúrára való nevelés elõsegítése a középiskolákban,
a gazdasági oktatók ismereteinek fejlesztése volt. Az ilyen és ehhez hasonló programok
iránt tanúsított érdeklõdés egyre nagyobb a gyakorlati oktatás hiánya miatt, középiskolai,
illetve fõiskolai szinten egyaránt. A háromnapos interaktív képzés folyamán a résztvevõk
nemcsak elméleti tudásukat gyarapíthatták, hanem megismerkedhettek olyan gyakorlati
módszerekkel is, melyek elõsegítik a vállalkozói kompetencia kialakítását középiskolai
szinten. Meggyõzõdésünk, hogy ez a képzés hozzájárult a gazdasági szakoktatásban részt
vevõ tanárok fejlesztéséhez, mindezt bizonyítja az érdeklõdés (összesen 36 résztvevõ) és a
pozitív visszajelzések. A képzés során a résztvevõk nemcsak elméleti tudásukat frissíthet-
ték fel és bõvíthették, hanem gyakorlatba is ültethették különbözõ modellek segítségével.  

Amint a tanfolyam záró órájában tartott közös megbeszélés során is kiderült, a
résztvevõk elégedetten számoltak be újonnan szerzett ismereteikrõl. Mindez alapján le-
vonhatjuk a következtetést, hogy a tanfolyam nagy sikernek örvendett, melynek megismét-
lésére a közeljövõben újra sor kerül. Megállapításaink szerint a képzés elérte célját, mely
a magyar nyelvû gazdasági szakoktatás hatékonyabbá tétele, a szaktanárok ösztönzése, va-
lamint a a magyar gazdasági kultúra fejlesztése volt. 

***
Támogassuk sszemélyi jjövedelemadónk 22%-áával aa mmagyar ccivil sszervezeteket!

Kb. 22,4 mmillió eeuró aa mmagyar ccivil sszervezeteknek 22007-bben

A 2003. évi 571. Adótörvénykönyvben leírt 2%-os rendelkezés alapján minden
adófizetõ magánszemély átirányíthatja a 2005-ös évtõl kezdve éves összjövedelem-adójá-
nak 2%-át egy civil szervezetnek. Ez egy olyan törvényes rendelkezés, mely lehetõséget biz-
tosít minden állampolgárnak, hogy közvetlenül döntsön arról, mi történik az általa befize-
tett adó 2%-ával.

Több mint félmillió román állampolgár ajánlotta fel 2006-ban jövedelemadója 2%-át
egy civil szervezet számára. Az Országos Adóügyi Hivatal (Agenþia Naþionalã de

RMKT-hírek
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Administrare Fiscalã) adatai szerint a felajánlott összeg 2006-ban háromszorosára nõtt az
elõzõ évhez viszonyítva (1,3 millió euróról 3,9 millió euróra).

Továbbá jelentõsen nõtt azoknak a személyeknek a száma, akik támogatni kívánták a
civil szervezetek tevékenységét, ugyanis míg 2005-ben 145 ezren, 2006-ban már 568 ez-
ren ajánlották fel adójuk 2%-át. A haszonélvezõ civil szervezetek száma is szinte
megkétszerezõdött, 12 ezerrõl 23 ezerre.

Romániában jelen pillanatban 4,9 millió személyi fizetésadó-fizetõ van, aki rendelke-
zik azzal a joggal, hogy adója 2%-át egy civil szervezetnek átirányítsa. Ebbõl a magyar al-
kalmazottak aránya 6,6%, tehát 324 ezer fõ. 2006-ban az átlagbér Romániában 1077
RON/hó volt. 

Láthatjuk tehát, hogy ha minden adóköteles romániai magyar állampolgár él jogával,
akkor a magyar civil szférát közel 8,119 millió RON (vagyis 2,388 millió euró) illetné meg
2007-ben, melyet az erdélyi magyar társadalom kulturális, szociális, gazdasági fejlõdésére
fordíthat.

Miért jjó, hhogy ééljünk eezzel aa jjogunkkal? Nem kerül semmibe, esetleg tíz perc az ûrlap
kitöltése; hozzájárulhatunk a közpénz hatékony elköltéséhez, a magyar közösségi problé-
mák megoldásához és a környezetünknek, annak a helységnek, közösségnek a
fejlõdéséhez, ahol lakunk; segíthetünk azokon a személyeken, akik rászorulnak, támogat-
va olyan szervezeteket, melyek velük foglalkoznak.

Mit kkell ttennie aahhoz, hhogy rrendelkezzen aadója 22%-áával? Elõször is ki kell választania
azt a civil szervezetet, melyet támogatni szeretne, a második lépés a szervezet adatainak a
megszerzése, továbbá ki kell töltenie az adóbevallási ûrlapot és el kell postáznia a Pénz-
ügyhöz. Ennyire egyszerû, mégis ily módon nagymértékben hozzájárulhat a romániai ma-
gyar társadalom fejlesztéséhez.

Ne feledje! Ez az összeg nem adományozást jelent, hanem egy közvetlen döntési
lehetõséget nyújt az állami költségvetés egy része felett, mely által minden egyes adóköte-
les személy átirányíthatja adója 2%-át egy civil szervezetnek.

Társaságunk adatai:
Megnevezés: Asociaþia Economiºtilor Maghiari din România
Cím: 400440 Cluj Napoca, str. Aurel Suciu, nr. 12, jud. Cluj
Adószám: 6316895
Bankszámlaszám: RO79RNCB2200000088780001
Bank: BCR Cluj
Támogatását, mmellyel ÖÖn iis hhozzájárul aa kközgazdászok kközös ccéljainak eeléréséhez,

elõre iis kköszönjük!

Zemba Orsolya
RMKT-ügyvezetõ igazgató
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România ppe ddrumul ccãtre eeuro

IMRE SZÉKELY 

Dupã începerea negocierilor de aderare au trecut 7 ani. Mai sunt tot atâþi ani pânã la data
în care probabil se va introduce moneda unicã europeanã ºi în România. În acest context
România este la mijlocul procesului de adoptarea a monedei euro. În ultimii 7 ani – aºa
cum reiese ºi din aceastã lucrare – s-a produs o dezvoltare economicã semnificativã în
condiþiile îmbunãtãþirii indicatorilor de convergenþã nominalã. În urmãtorii ºapte ani, în
vederea alinierii economice, este nevoie în continuare de un ritm înalt de creºtere economi-
cã. Aceastã creºtere însã trebuie sã se realizeze în condiþiile menþinerii echilibrului relativ al
bugetului general consolidat ºi scãderea în continuare a inflaþiei (în special).

Chiar dacã în câþiva ani România ar satisface criteriile de convergenþã nominalã ºi ar
putea adopta moneda euro, acesta nu este de dorit pentru cã ar putea crea tensiuni
macroeconomice în procesul de reducere a decalajelor foarte mari din economia realã.
În acest context este mai realist ºi mai fundamentat data înaintatã de Banca Naþionalã a
României ca datã probabilã pentru adoptarea monedei euro în România: 2014.

***
Efectele ppoliticii mmonetare aasupra iindiciilor mmacroeconomice

HAJNAL CSERGÕ

Scopul lucrãrii mele a fost sã studiez efectele politicii monetare, acestea fiind urmã-
toarele:

1. efectul ratei dobânzii asupra nivelului preþurilor ºi asupra diferitelor preþuri nominale,
2. legãtura dintre investiþii ºi rata dobânzilor din România,
3. analiza fluctuaþiei nivelului preþurilor.
Politica monetarã influenþeazã stabilitatea preþurilor prin fluxul de bani iar direcþia ei

este datã de BNR.
Din data de 1 ianuarie 2007 România face parte din Uniunea Europeanã, de aceea în

partea finalã a lucrãrii mele fac referiri ºi asupra condiþiilor politicii monetare care trebuie
îndeplinite.
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***

Evaluarea aactualã aa ffuncþionãrii zzonei eeuro
TÜNDE PÉTER 

Scopul lucrãrii mele este de a prezenta istoria introducerii monedei euro ºi efectul
acestuia asupra funcþionãrii economiei. Pe parcursul lucrãrii am prezentat introducerea
monedei euro, ca monedã oficialã, înºirând þãrile, care aparþin acestei zone, cum ar fi:
Germania, Austria, Belgia, Finlanda, Franþa, Grecia, Olanda, Marea Britanie, Luxemburg,
Italia, Portugalia ºi Spania. Întrebarea la care am cãutat un rãspuns, este: Care sunt con-
secinþele introducerii monedei în þãrile mai sus amintite?

***

Competitiv îîn iimperiul ººtiinþei

FERENC CSOMAFÁY 

Asociaþia Economiºtilor Maghiari din România a organizat în data de 8-10 februarie
2007 la Cluj-Napoca ºi în data de 22-24 martie 2007 la Miercurea Ciuc, cursul de per-
fecþionare „Metodologia formãrii competenþei antreprenoriale” . Temele abordate pe par-
cursul cursurilor au fost: comunicarea verbalã si non-verbalã, competenþa antreprenori-
alã ºi cultura economicã, managementul ºcolii, formarea asumãrii riscului, psihologia
familiei ºi managementul de proiect. Participanþii  au fost profesori cu profil economic ºi
socio-uman. Scopul cursului a fost formarea profesionalã a profesorilor, dezvoltarea com-
petenþei antreprenoriale ºi introducerea unor noi materii în programul ºcolar. Proiectul a
fost finanþat de Fundaþia Publicã Apáczai din Ungaria.   
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Romania oon TThe WWay TTowards tto EEuro

IMRE SZÉKELY

It has passed seven years from the beginning of the joining negotiations. It is very pro-
bably that we still need the same time to the moment until the introduction of euro in
Romania. In this context, Romania is at the middle of the road of adopting euro. In the
last seven years it has taken a great economic development, while the nominal conver-
gence criteria were improved. It is necessary to keep the same high rate of economic
growth during the following seven years as well. This growth has to be realized in condi-
tions of maintaining the relative equilibrium of the budget and continuing the disinflation
process.

Even if Romania would satisfies in some years the nominal convergence criteria and
could adopt the euro, this step it isn’t recommended because it can produce macroeco-
nomic tensions during the process of reducing real economy gap between Romania and
the EU. In this context it is more realistic the date suggested by National Bank of Romania:
2014.

***
The EEffects oof TThe MMonetary PPolicy iin

The RRomanian MMacroeconomic IIndicators

HAJNAL CSERGÕ

My purpose with this paper was to study the following effects of the monetary policy:
1. the interest rate’s influence on the price level respectively on different nominal

prices,
2. the relation between investments and interest rates in Romania, 
3. analysis of price level variation.
The monetary policy has an effect on price stability through money flux, its control be-

ing fulfilled by the Romanian National Bank.
Since 1 January 2007 Romania is part of the European Union, that’s why the final part

of my paper adverts also on the requirements which have to be complied by the country’s
monetary policy.

Contents
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The LLatest FFunctioning EEvaluation oof TThe EEuro AArea

TÜNDE PÉTER

The aim of my article was, to present the history of introducing euro and its effect on
economy. The countries where euro is introduced as an official currency are the following:
Germany, Austria, Belgium, Finland, France, Greece, Netherlands, Great Britain,
Luxemburg, Italy, Portugal and Spain. The question to which I was looking for an answer
was: Which are the consequences of introducing euro in the countries mentioned before?

***

Competitive iin TThe EEmpire oof SScience

FERENC CCSOMAFÁY

The Hungarian Economist’s Society of Romania has organized on the 8-10th February
2007 in Cluj Napoca, and on the 22-24th March in Miercurea Ciuc  the  “The entrepre-
neur competence forming methodology”  course. During the course the following themes
were elaborated: verbal and nonverbal communication, entrepreneur competence and
economical culture, school management, forming to assume the risk, family psychology
and project management. The participants were professors with economy and socio-
human profile. The objective of the program was to educate the professors, to develop the
entrepreneur competence and to introduce new material in the school program. The proj-
ect was financed by the Apaczai Foundation  Hungary.
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