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TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI 
DOLGOZATOK SZINOPSZISAI 





Békési Szilvia* 
KICSIK GARMADÁJA, NAGYOK ARMADÁJA, AVAGY 
HELYZETKÉP A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLATI VISZONYOKRÓL 

A könyvvizsgálat olyan fogalom, amely a mai gazdasági életben elengedhetetlenül hozzákapcsolódik 
az üzleti vállalkozások működéséhez. Önmagában is szolgáltatás, amelyet ugyanúgy el kell adni, mint 
bármi mást a mai túlkínálat jellemezte piacainkon. 

A közvélemény a közéletben a számviteli szakemberek beszámolóira hagyatkozik, s ezért ez a pénzpi
acok egyik „alapköve". Ezért szükséges, hogy a könyvvizsgáló biztos tudással, kreatív gondolkodással 
rendelkezzen, s megfelelően képviselje a szakma és megbízói érdekeit, erősítse partnerei belé vetett 
bizalmát. 

Kicsik garmadája, nagyok armadája - jellemzi a magyar könyvvizsgálati szektort, ahol a verseny 
örök: adott az öt nagy nemzetközi könyvvizsgáló társaság, az ún. Big Five, valamint a 25-30 közepes, 
illetve 1300 kis méretű könyvvizsgáló társaság, s ezen a piacon az árbevételi az évi néhány milliótól az 
500 millióig terjedhet. A magyar könyvvizsgálati piac sajátosságait és várható tendenciáit, melynek sze
replői közül kb. 1300 társaság az összes árbevétel mindössze egyötödét, 30 cég pedig a négyötödét 
tudhatja magáénak. Valóban mind konkurensei egymásnak? Ki kinek az ellenfele? 

Egyes vélekedések szerint a közepes méretű könyvvizsgáló társaságok piaci esélyeit valójában nem 
veszélyezteti az öt nagy, mert bár sokan közülük hasonló nemzetközi módszerekkel dolgoznak, ügyfél
kapcsolataik jellege sok esetben lényegesen eltér egymástól, hiszen a „közepesek" sokkal inkább sze
mélyre szóló szolgáltatásokat kínálnak ügyfeleiknek. Más vélemény szerint viszont a hazai piacon is 
érzékelhető, hogy a Big Five-csoport egyre kisebb méretig viszi le a küszöböt, ameddig megbízókra 
vadászik: számos példa igazolja, hogy érdeklődésük megélénkülni látszik a második vonalbeliek piaca 
iránt. 

Vizsgálódásom tárgyául egy több mint tíz éve működő, jó hírű könyvvizsgáló társaságot, a Consultatio 
Kft.-t választottam, mely a könyvvizsgálati piacon az összesített árbevételi adatok alapján a kilencedik 
helyen áll. 

A gazdasági társaságok a beszámolási időszak végén megkapják könyvvizsgálói jelentésüket, melynek 
része a könyvvizsgálói záradék. A cégek számára talán ez a jelentés legfontosabb része, hiszen ha könyv
vezetésük nem megfelelő vagy nem a valóságot tükrözi, nem kapnak hitelesítő záradékot, amelynek 
kedvezőtlen következményei lehetnek a társaság jövőjére vonatkozóan. (ízelítőként annyit, hogy a könyv
vizsgálati piacon a hitelesítő záradékok aránya meghaladja a 90 százalékot és mindössze 1 százaléka 
elutasító.) Ezért a záradékért dúl a harc, kerülnek sokszor konfliktusba vagy kényszerülnek kompro
misszumra a könyvvizsgálók és a megbízók, s éppen ezért szeretném én ezt a részt kiemelni a könyvvizs
gálat sok lehetséges elemzési területe közül, s bemutatni a Consultatio Kft. gyakorlatán keresztül. 

Nem árulok el titkot, ha előrebocsátom: a vizsgált három cég közül az egyik hitelesítő, a másik korlá
tozott, a harmadik pedig elutasító záradékot fog kapni a „könyvvizsgálatom" végén, s elemzem a sikerhez 
vagy a kudarchoz vezető út állomásait is. 

Az áttekintés nem lenne teljes, ha nem adnék rálátást a valós piaci viszonyokra is, így dolgozatomnak 
egy saját kutatás is részét képezi, melyben az egyes könyvvizsgáló társaságok vezetőit kérdeztem záradé
kokkal kapcsolatos tapasztalataikról. A válaszok vegyes képet mutatnak, ám korántsem járnak váratlan 
eredménnyel. 

* Konzulens: Böcskei Elvira főiskolai adjunktus. 



Drexler András - Fiáth Miklós* 
A 4-ES METRÓ TÖRTÉNETE 

Dolgozatunkat a 4-es metró történetéről írtuk - talán mondhatnánk azt is, hogy az eddigi történeté
ről, mert remélhetőleg még lesz folytatása. 

Munkánk tényleíró gazdaságtörténeti, vagyis csak objektív állításokat tartalmaz. Úgy érezzük, hogy az 
új metró mindenkit érint, mindenkinek van róla véleménye. Mi érveket és ellenérveket sorakoztattunk 
fel, illetve javaslatokat mutattunk be egy költségkímélőbb megoldásra is. 

Amikor tavaly belekezdtünk e téma feldolgozásába, az anyagok gyűjtésébe, azt terveztük, hogy ez 
olyan beszámoló lesz, amely anélkül, hogy elfogultan ellenezné, vagy éppen a téma mellé állna, tartal
mában mindenkinek bebizonyítja, hogy ma Budapesten mekkora igény lenne egy újabb metró megépí
tésére. Ennek alátámasztására a budapesti viszonyokon túl, külföldi nagyvárosok metróinak többé-kevés
bé részletes bemutatását is beépítettük dolgozatunkba, amely rámutat, hogy mennyire elmaradott ilyen 
szempontból fővárosunk. 

Beszámolunk továbbá a tervezett állomásokról, majd néhány érdekes közvélemény-kutatási adatot 
teszünk közzé, ami azt a célt szolgálja, hogy rámutassunk, mennyire érinti a téma a budapesti lakosságot. 
A közvélemény-kutatások az emberek véleményét a metróról pártállásuk szerint kérdezik, illetve felmé
réseket teszünk közzé egy esetleges népszavazás várható hatásairól. Továbbá, ha nem is részletesen, de 
pár felmérést a tömegközlekedési eszközökről alkotott véleményekről is beépítettünk. 

Sajnálatos, hogy a 4-es metró történetével eggyé forrottak a háttérben a kormány és az ellenzék, a 
kormány és a főváros között zajló politikai csatározások, ezért elkerülhetetlen, hogy a fontos mozzanato
kat összefoglalva betekintést nyújtsunk a tervezett metró politikai hátterének viszonyaiba. 

Igazán komoly bibliográfia nem állt rendelkezésünkre. Ezt úgy próbáltuk ellensúlyozni, hogy renge
teg időt töltöttünk az Internet böngészésével, és próbáltuk beépíteni, egységessé gyúrni az információ
kat az adott sajtóanyagból. 

Végeredményben egy új metró építése rendkívül fontos lenne Budapestnek. Bár az építkezések 
hatalmas forrásokat emésztenének föl, rengeteg áldozatra és türelemre lenne szükség, de az új metró 
beruházása hosszú és rövid távon egyaránt megérné. 

Az érveket két csoportra bonthatjuk: gazdasági, illetve környezeti szempontokra. Gazdasági szem
pontból számos példa mutatja már külföldön, hogy egy új metró megépítésével a megközelíthetőség, az 
infrastruktúra felgyorsul, és ez vonzó lehet befektetőknek és új vállalkozások beindításának egyaránt. 

A másik szempont pedig a környezetvédelem, az utak tehermentesítése, az autóforgalom csökkenése, 
és ehhez hasonló számos olyan tényező, ami csökkenti a felszíni forgalmat, megkönnyíti az életet. 

* Konzulens: dr. Benkö Péter főiskolai tanár. 



Drótos Annamária* 
A KISVÁLLALATOK EMBERI ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁSÁNAK 
SAJÁTOSSÁGAI 

A témaválasztásomat nagymértékben befolyásolta a kérdés aktualitása: Magyarországon ugyanis jelen
tős túlsúlyban vannak a mikro- és kisvállalkozások, így a választott téma igen sok embert érintett. (Apatini 
Kornélné: Banküzlet 2000 - Kis- és középvállalkozások finanszírozása1 című könyvében az szerepel, 
hogy Magyarországon „a működő vállalkozások mintegy 99 százaléka az elfogadott EU definíció szerint 
mikro- és kisvállalkozás méretkategóriába tartozik...".) 

A dolgozatomban először két kisvállalatot mutatok be (City Squash és Fitness Club Kft. és a Bosch 
Fortuna Kft.) általánosságban, utána a két cég emberi erőforrás-gazdálkodását elemzem, majd összeha
sonlítom őket. Az ezt követő fejezetben a kisvállalkozásoknál az alkalmazottak és a vezetők körében 
felvett megelégedettségi kérdőívet elemzem. Végül a tapasztalataimat és az elemzések eredményeit fel
használom arra, hogy összefoglaljam a kisvállalatok emberi erőforrás-gazdálkodásának sajátosságait. 

Az összehasonlítás alapja - azon kívül, hogy a szervezetek méretre megegyeznek - az, hogy mindket
ten a szolgáltatóiparban tevékenykednek, ráadásul mind a kettő közel 10 éve. Az elmúlt 10 év meglehe
tősen változatos volt a magyar gazdaságban. Azok a cégek, amelyek talpon maradtak - különösképpen az 
ilyen méretűek - , biztos alapot képeznek az elemzéshez. 

A kutatási módszerek közül a saját kutatás (önálló adatfelvétel), az interjú és a megszerzett informáci
ók elemzése játszott szerepet. Kutatásom eredményeképpen kiderült, hogy az esetleges problémák a 
vezető személyével szorosan összefüggnek. Ha ezt a vezetők maguk belátják (némi önismerettel, önkri
tikával) és jobban szabályozzák ezt a humán területet, akkor tudnak változtatni a problémákon, vagy 
egyszerűen hatékonyabbá tudják tenni ezeknek a kérdéseknek a kezelését, amivel a saját munkájukat 
könnyítik meg. 

Összességében egyértelművé vált, hogy a kisvállalatok olyan környezetben működnek (mind belső, 
mind külső szempontból), amely eleve hasonló vezetési stílus gyakorlására ösztönzi a vezetőket. Mivel a 
vezetők képesek a munkafolyamat egészét áttekinteni, ezért a formalizáltság alacsonyfokú, kevés az írás
beli szabályozás, viszont gyakoriak az eseti vezetői intézkedések. Szoros a kapcsolat a vezetők és a beosz
tott között, jellemző a szigorú ellenőrzés, a döntést mindig a vezetők hozzák. Ez általánosságban min
den kisvállalat vezetésére igaz. Ezen egyezőségek mellett ugyanakkor különbözőség mutatkozik a beosz
tottakra fordított figyelem tekintetében. 

Az emberi erőforrás-gazdálkodás a kisvállalatok esetében teljes egészében a vezetőkön múlik, akik 
általában nem fordítanak erre elég figyelmet, holott mindkét szervezetnél problémát jelent a munkaerő 
megtartása. A kérdőívek elemzése is azt tükrözi, hogy mindkét vállalkozásnál sokat lehetne tenni az 
alkalmazottak megelégedettségének növeléséért - ösztönzési rendszer kialakításával, kielégítőbb infor
mációáramlással, a visszajelzések minőségének növelésével. 

Sajnos ma Magyarországon, főként a kisvállalkozásoknál még nem ismerték fel, hogy az emberi erő
forrás stratégiai fontosságú. Egy szervezetnek a legnagyobb értékei az alkalmazottak, semmilyen fizikai 
eszközzel nem lehet helyettesíteni az elkötelezett és elégedett alkalmazottak teljesítményét és munkáját, 
ezért kell minden vállalkozásnak arra törekednie, hogy ezt elérje. 

* Konzulens: Karcsics Éva főiskolai adjunktus. 

1 13. oldal, 1. bekezdés (KJK, 1999.) 



Gellért Anna - Vágó Barbara* 
ELVARÁZSOLT KASTÉLY, 
AVAGY A BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOKRÓL 

A magyar kereskedelem szerkezete igen nagy változásokon ment keresztül. A gazdaság és a kereske
delem liberalizációjával együtt járt a nagymértékű külföldi tőkebefektetések megjelenése. A beruházók 
nyilvánvalóan úgy gondolták, hogy Magyarországon kis kockázattal fektethetik be tőkéjűket. A külföldi 
(izraeli, francia, amerikai, osztrák) beruházók anyagi eszközeikkel együtt a nyugati kereskedelmi formá
kat is magukkal hozták hazánkba. Ilyen új forma a bevásárlóközpont is. 

A bevásárlóközpontokat elhelyezkedésük szerint három nagyobb csoportra oszthatjuk: 

• helyi, 
• kerületi, 
• regionális. 

Ezek az új szellemet hozó „mallok" szerteágazó hatást gyakorolnak: hatnak a kereskedelemre, a társa
dalomra, a környezetre, a közlekedésre, az idegenforgalomra, a vendéglátásra - mind pozitív, mind 
negatív irányban. 

Ezekből a hatásokból törvényszerűen adódnak a különböző konfliktushelyzetek. Konfliktus terem
tődhet a kiskereskedők és a plázák között, de a verseny a nagyok között is folyik. 

A marketing-kommunikáció nagy szerepet játszik a mallok életében, mert ezek legfőbb célja a vásárló 
igényeinek (kényelem, biztonság stb.) kielégítése. 

A plázák hatékony működésének alappillérei a következők: 

• a ház megfelelő külső és belső kialakítása, 
• sikeres kampányok megszervezése és lebonyolítása, 
• intenzív marketingmunka megteremtése. 

A káprázat évtizedét éljük, a régi mondás: „Cogito ergo sum" (Gondolkodom, tehát vagyok.) mostan
ra átalakult: „Sentio ergo sum'-á (Érzek, tehát vagyok). 

Demján Sándor szerint (akit Mr. Bevásárlóközpontnak is neveznek) a mállóknak pontosan a 
megacentereknek igenis van jövőjük, ahol egyetlen parkolással a bevásárlástól az orvosig, a színháztol a/ 
utazási irodáig minden egy helyen megtalálható. De természetesen ezeknek a központoknak, már nem 
a belvárosokban, hanem a városszéli övezetekben van a helyük. így a belvárosok megmaradhatnak a 
hagyományos kiskereskedelemnek. Egyúttal a jövő központjaiban még több kulturális funkció összpon
tosul majd, így a „városszélen" ugyanolyan színvonalú szolgáltatásokat lehet kapni, mint a „belvárosban". 

Ugyanakkor feltehetnénk azt a kérdést is, hogy „telítődött-e már a piac; nem túl sok-e a bevásárlóköz
pont"? 

Demján Sándor szerint még Budapesten sem telített a bevásárlóközpontok piaca. Persze mindig vol
tak, vannak és lesznek olyan mallok, amelyek tönkremennek. Az emberek ugyanis a gyengébb szolgálta
tásokat nyújtó központokból a jobba mennek át, és ez az átrendeződés természetesen kihat a mindenko
ri piaci versenyre is. 

Budapesten a „plázaláz" a Budagyöngyével kezdődött 1994-ben, majd 1996-ban jött a Duna Plaza és a 
Pólus Center, 1997-ben a kispesti Europark és a csepeli Csepel Plaza, 1998-ban Rózsakert és Új Udvar, 
Mammut, Lurdy-ház, Orczy Plaza. Ezt követte a jelenleg is legnagyobb mail, a Westend City Center 1999-
ben, ugyanekkor épült a Campona is. Az utolsók a Rózsadomb Center és az Eurocenter. De nem csak a 
főváros épült be, hanem a vidék is: Szeged, Pécs, Békéscsaba, Kecskemét, Miskolc, Székesfehérvár, Deb
recen, Győr, Sopron, Veszprém, Nyíregyháza. 

* Konzulens: Papp Ferenc főiskolai docens 



Egyetértünk azzal a véleménnyel, hogy a mallok hatékonyságát szinte csak azzal lehetne tovább nö
velni, hogy szórakoztatási egységeiket továbbfejlesztik, vagy tovább terjeszkednek: 2001 szeptemberében 
megnyílt a Mammut 2, várható a Duna Plaza 2, Europark 2, Pólus Center 2 építése. 

Az is fellendülést hozhat, ha lépést tartanak a modern technika fejlődésével (Internet) és virtuális 
áruházként is működnek. 

Azt sem szabad elfejtenünk, hogy Magyarország még mindig olcsó a külföldi pénztárcának, vagyis 
továbbra is idejön a külföldi befektető plázát építeni. 

Egy hét alatt a magyar vásárló négyzetméterenként 110 dollárt költ - az európai átlag 90 és az amerikai 
37 dollár. Hazánkban ugyanakkor a betérőknek mindössze alig 10 százaléka vásárol, ami a hasonló nyu
gati arány negyede. Amiből azt a következtetést lehet levonni, hogy a magyar társadalomnak csak viszony
lag csekély rétege engedheti meg magának a vásárlást a mállókban. A kérdés az, hogy ez az osztály még 
hány mailt tud és akar ellátni? 

Véleményünk szerint ennek az osztálynak a növekedési dinamizmusa elmarad a külföldi befektetők 
elvárásaitól; vagyis új mallok építésére nincs szükség, de a meglévőket lehet, sőt ajánlott bővíteni, fej
leszteni. 

Gellért Anna - Vágó Barbara* 
MÉG, MÉG, MÉG, ENNYI NEM ELÉG... 
(Külföldi működőtöké-beáramlás Magyarországon) 

A világgazdaságban kiemelten fontos szerepet játszik a külföldi működőtőke-áramlás. Vannak ugyanis 
tőkehiánnyal küszködő országok, és vannak olyanok, ahol tőkefelesleg halmozódik fel. 

A tőketulajdonosok érdeke, hogy tőkéjüket minél gyümölcsözőbben fektessék be - akár más orszá
gokban is. 

Közép-Kelet-Európa a kilencvenes években, a rendszerváltást követően került föl a nemzetközi 
működőtőke-áramlás térképére. 

Milyen hasznunk származhat a külföldi működőtőkéből? A válasz egyszerű: ha piacgazdaságot aka
runk, akkor integrálódnunk kell a világgazdaságba. 

A fejlett technika és technológia, valamint a korszerű szervezési módok továbbá: 

• hozzájárulnak a technikai elmaradottságok felszámolásához, 
• javítják a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességét, 
• hozzájárulnak a know-how, marketing, menedzsment, kereskedelmi és pénzfolyamatok 

nemzetközi áramlásához, 
• elősegítik a devizához jutást, 
• szélesítik és korszerűsítik a külpiaci szervezet, 
• hozzájárulnak az export volumenének és a gazdaságosság növekedéséhez. 

Magyarország esetében sikertörténetről beszélhetünk. Mennyiségileg azért, mert a régió országai 
közül Magyarországba áramlott a legtöbb külföldi közvetlen befektetés, minőségileg azért, mert hihetet
lenül rövid idő alatt hazánk műszaki ellátottsága korszerűsödött, a vállalati gazdálkodás rohamosan fejlő
dött, és a marketingszempontok általánosan érvényesültek. 

Kezdetben az új piac miatt jött be a tőke, amihez hozzájárultak egyéb tényezők is - például az olcsó 
munkaerő, a kedvező földrajzi helyzet, a megfelelő jogi háttér, a leghatékonyabb vonzóerőt a már ittlé-
vő vállalatok jelentik, és azok újabb beruházásokat vonzanak. 

* Konzulens: dr. Székács Anna, főiskolai docens, dr. Csillik Péter, egyetemi adjunktus. 



A legtöbb tőkebefektető évről évre újabb beruházásokat hajt végre; gyakran megduplázva a befekte
tett tőkét. Ami normális, mivel a tőkét, illetve a befektetőt leginkább az átlagosnál magasabb profit és a 
befektetés gyors megtérülése vonzza. 

Itt azonban felmerül egy probléma: 

• ha a profitot termelő külföldi érdekeltségű vállalkozások külföldre viszik a nyereséget, 
ez érzékenyen befolyásolja a fizetési mérleget, 

• ha a profitot termelő külföldi érdekeltségű vállalkozások az ország területén belül hagyják 
a nyereséget és azt újra befektetik, akkor vagyoni részesedésük nőni fog és megváltoztatják 
a magyar gazdaságon belüli tulajdonosi összetételt. 

A külföldi vállalkozásokkal a hazaiak nem tudnak lépést tartani, ezért elengedhetetlen a hazai megta
karítások befektetési célú felhasználásának erőteljesebb ösztönzése. 

Kétségtelen, a közgazdasági környezet modernizálása nem könnyű feladat, de be kell látnunk, hogy 
a hazai vállalkozásoknak csak hosszabb idő elteltével lesz esélyük a felzárkózásra. 

Várhatóan a jövőben is gépjárműipar vonzza a legtöbb tőkét, az elektronikai alkatrészgyártás és -ösz-
szeszerelés ágazatában szintén bővülnek a beruházások, a műanyagfeldolgozás-ágazatban is növekednek 
a befektetések; az ingatlan-beruházások terén valószínűleg mérséklődnek az irodaépítések, de nő a 
raktárak, elosztó központok és logisztikai bázisok száma. 

A kereskedelem területén a bevásárlóközpontok, a nagyáruházak és diszkontok építése továbbra is 
meglehetősen dinamikus. 

Nem kell szeretni a külföldi működőtőkét, hanem élni kell tudni vele - vagy legalábbis ajánlatos. 



Rácskay Judit* 
NEMZETI VERSENYKÉPESSÉG ÉS ÚJ GAZDASÁG: 
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK GAZDASÁGA AZ 1990-ES ÉVEKBEN 

A versenyképességet mikroökonómiai szinten elég egyszerű definiálni. Versenyképesebb az a vállal
kozás, amelyik hosszabb távon eredményesebb, azaz nyereségesebb, és ezáltal gyorsabban nő. Számos 
értelmezése lehetséges, hogy ez mit jelent nemzetgazdasági szinten. Eleinte a versenyképességet jelen
tős részben azonosították azzal a képességgel, hogy egy ország a nemzetközi küzdőtéren mennyire volt 
képes a többi ország rovására növelni a nemzetközi kereskedelemből való részesedését. Az, hogy ennek 
milyen kapcsolata van a belső gazdasággal, nem volt annyira fontos. Különösen élesen vetődik fel a 
makro- és mikroszintű versenyképesség közötti különbségtétel szükségessége, ha a gazdaságpolitika, a 
cselekvési lehetőségek meghatározásának szempontja kerül előtérbe. 

A nemzetgazdasági szintű versenyképességről még az ismert közgazdászok körében is megoszlanak a 
vélemények. Vannak, akik szerint egy ország versenyképességét folyamatosan nyomon kell követni és a 
gazdaságpolitikát a nemzetközi versenyképességi pozíció megőrzése, illetve javítása érdekében kell ala
kítani. Ebbe a táborba tartozik az amerikai közgazdászok többsége, Lester Thurow, Róbert Reich, Jefferey 
Garten, Clyde Prestowitz, Ira Magaziner és Laura DAndrea Tyson. Közülük hárman tagjai voltak a Clin
tont támogató gazdasági team-nek, mások vezető pozíciót töltöttek be kulcsfontosságú gazdasági szerve
zeteknél. Velük ellentétben Paul Krugman nemcsak vitatja a versenyképesség fontosságát, de tagadja is 
annak nemzeti szintű értelmezhetőségét. Szerinte a versenyképesség szenvedéllyé vált a közgazdászok 
körében, amely szenvedély azon túl, hogy téves feltételezéseket szül, veszélyt jelenthet az Egyesült 
Államok gazdaságpolitikájának alakulására. 

Valóban, ha belegondolunk, mindig is érdekes jelentések, tanulmányok születtek két vagy több or
szág összehasonlításának eredményeként, és nemcsak a közgazdaságtanban jártasak, de számos üzletem
ber körében is bestsellerként terjednek a versenyképességről szóló publikációk. Ugyanakkor a kormány
nak kényelmes megoldás arra, hogy az Egyesült Államok gazdasági helyzetét ezzel magyarázza: a fejlődés 
ütemének visszaesése, a bérszintek stagnálása, a termelőipari foglalkoztatottság csökkenése - a Thurow-
csapat szerint - , mind-mind az ország versenyképességének csökkenésével magyarázható. így aztán rög
tön a világpiaci kapcsolatokat kell felülvizsgálni és nem kell mélyreható nemzetgazdasági elemzéseket 
végezni. 

Miközben a nemzeti versenyképességről szóló viták folytak, az Amerikai Egyesült Államok páratlanul 
hosszú növekedési cikluson ment át. Az 1991-2000-es növekedés - a növekedés jellemzői, a konjunktú
raciklus hosszúsága, a Phillips-görbe érvénytelensége, a termelékenységnövekedés dinamikussága és a 
részvénypiaci értékek emelkedése - nem csak a hagyományos konjunktúraciklus-elméletet, de évszáza
dos makroökonómiai szabályok alkalmazhatóságát vonta kétségbe és új problémákat állított középpont
ba. A létrejött „új gazdaságrólról" több elméletet alkottak a közgazdászok, azonban mindegyik egyetért 
abban, hogy az USA gazdaságát a globalizáció és az információtechnológia változtatta meg. Ezen elméle
tek előtérbe kerülésével a versenyképességi vita lezáratlanul háttérbe szorult. 

Az 1990-es évek valóban különleges helyzetet teremtettek az Egyesült Államok gazdaságában? Értel
mezhető a nemzeti versenyképesség fogalma, és ha igen, magyarázható az Egyesült Államok pozíciójá
nak megváltozása ezen keresztül? Beszélhetünk egy új gazdaság megszületéséről, amelyben új szabályok 
uralkodnak, avagy kivételes növekedésről van szó és a régi elméletek a jövőben is működőképesek? 

Dolgozatom ezekre a kérdésekre keresi a választ. Az első részében a versenyképesség kérdésével 
foglalkozom, kitérve mind Thurow, mind Krugman elméleteire, a második részben az 1991-2000-es 
konjunktúraciklust - új gazdaságot - és az arra felállított elméleteket ismertetem. 

* Konzulens: dr. Csáki György főiskolai tanár. 



Sándor Benedek* 
TÖRTÉNELMI INTÉZKEDÉSEK 
A MAGYAR MONETÁRIS POLITIKÁBAN 

1991. évi LX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról: 
l.§ A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) 

a Magyar Köztársaság jegybankja, a nemzetgazdaság központi bankja. 
3.§ Az MNB alapvető feladata a nemzeti fizetőeszköz belső 

és külső vásárlóerejének védelme. 

A magyar gazdaság helyzete a rendszerváltást követő első évtized után olyan stabilitást tudhat magáé
nak, amely először is egyáltalán lehetővé, majd szükségessé is tette a jegybanki politika újragondolását. 
A korábban alkalmazott monetáris eszközök már nem tudták betölteni funkcióikat, noha 10 éven át 
sikeresen működtek. A csúszó leértékelés, az árfolyampolitika és egy stabilizációs gazdaságpolitika új 
lehetőségeket teremtettek. És új feltételeket. 

Magyarország élen jár az európai uniós csatlakozási tárgyalásokban, mely egyeztetések természetesen 
tartalmaznak a Magyar Nemzeti Bankra vonatkozó elemeket is - elsősorban a jegybanki függetlenségre 
és az elérendő célokra vonatkozóan. Ebből a szempontból az elmúlt fél év történelminek nevezett 
intézkedései tulajdonképpen nem jelentettek mást, mint alkalmazkodást a környezeti változásokhoz. 

Tudományos Diákköri dolgozatom megpróbálja elemezni, hogy ez az alkalmazkodás milyen formá
ban valósult meg az új jegybankvezetés munkája során, illetve azok milyen hatással vannak a gazdaság 
további fejlődésére. Azt kutatom, hogy a Magyar Nemzeti Bank helyesen mérte-e fel a helyzetet, megfe
lelő intézkedéseket hozott-e a megfelelő időben? A jegybank elképzeléseit elemzem - elméleti és gya
korlati megközelítésben egyaránt. 

Munkám során először a Magyar Nemzeti Bank működését, alapvető céljait mutatom be, és szólok az 
említett időpontig érvényben lévő szabályokról. Egy ilyen időtartamot átfogó elemzésnél, mely önmagá
ban is fontos eseményeknek, változásoknak volt a színtere, nem mellőzhetem a régi törvények előírása
inak, a monetáris politika célrendszerének említését. 

Kitérek a jegybankot érintő törvénymódosításokra, az új jegybanktörvényre. Strukturális és működési 
elemek változásaival fogunk megismerkedni, kitekintünk az európai uniós elvárásokra a jegybank státu
sát illetően is. Nagyító alá veszem, hogy mi rejlik a történelminek nevezett devizaliberalizáció, az új 
árfolyamrezsim és az inflation targeting system mögött. Előretekintek az új jegybankpolitikát illetően, és 
az elemzők inflációs várakozásairól is szót ejtek. Gazdasági napilapok felméréseire hagyatkozva vizsgá
lom a várakozások alakulásait. A forint jövőjét a csúszóleértékelés megszűnésének és az euró bevezetésé
nek árnyékában kutatom. 

Dolgozatomat a szeptember 11-ei tragikus események után készítettem. Véglegesítettem: a magyar 
gazdaságnak a globális recesszióra való reagálása döntő bizonyságtétele lehet az új monetáris rezsimnek. 
Elemzésemben kitüntetett szerepet kap a forint árfolyamsávjának kiszélesítése, az inflációs célkövetési 
rendszer, a devizaliberalizáció, s ezek inflációra gyakorolt hatása. Megfigyeléseim, így munkám is a 2001. 
május 4-ei árfolyamsáv-szélesítés és a 2001. szeptember 11-én közölt augusztusi inflációs adat közötti 
időszakra terjed ki . 

Dolgozatomban a jegybanki intézkedések a kitűzött inflációspolitika elérésének elősegítése függvé
nyében nyernek kritikát vagy helyeslést. 

* Konzulens: dr. Székács Anna főiskolai docens. 



Szunomár Ágnes* 
A KOMMUNIZMUS KÍNÁBAN 
POLITIKA ÉS GAZDASÁG 

Az immár több mint két évtizedes kínai reformfolyamat során nemcsak a gazdaság teljesítménye növe
kedett meghökkentő ütemben, hanem jelentősen megváltoztak a gazdaság egyes szektoraiban alkalma
zott módszerek és a mindezek alapjául szolgáló hivatalos ideológia is. 

A hetvenes évek elején a reformok elindításakor alapvető hangsúlyváltásra került sor: az osztályharc 
óriási károkat okozó erőltetése helyett a gazdasági fejlődést állították a középpontba, négy alapvető 
szektor (mezőgazdaság, ipar, honvédelem, tudomány és technológia) modernizációját jelölve meg fő 
feladatként. A modernizációt hangsúlyozó cél kitűzése ellenére kezdetben a figyelem előterében mégis 
inkább az ipar és a mezőgazdaság bruttó termelési értékének megnégyszerezése, tehát zömmel mennyi
ségi feladat kijelölése állt. Fokozatosan csatlakozott ehhez, majd a reformokkal azonos fontosságúvá vált 
a „nyitott kapuk" politikája, a nemzetközi együttműködésből származó előnyök maximális kihasználására 
való törekvés. A „sajátosan kínai színezetű szocializmus" építésének jelszava elég tágnak és rugalmasnak 
bizonyult ahhoz, hogy az egymást követő reformlépések általános keretéül szolgáljon. 

Különösen a kezdeti időszakban játszott fontos szerepet az, hogy a szükségszerűen jelentkező prob
lémákra, új ellentmondásokra nem a sokszor tapasztalt módon a reformfolyamat megállításával, hanem 
folytatásával reagáltak. A reformok előrehaladásával a kínai vezetés mára kényszerpályára került: a folya
matok egyes területeken nem egyszerűen visszafordíthatatlanná váltak, hanem a hatalom megtartása ér
dekében már egyre kevésbé van más választás, mint a reformok folytatása. Hosszas vitákat folytattak a terv 
és a piac, a piaci mechanizmus egymáshoz való viszonyának eldöntéséről, amelyet elvi jelleggel az 1987-ben 
ülésező XIII. pártkongresszus oly módon zárt le, hogy a makrogazdasági szférában elsősorban a terv, a 
mikrogazdaságban a piaci mechanizmus szerepe érvényesül. Mára már ez az elkülönítés is meglehetősen 
viszonylagossá vált. Lényegesebbnek tekintik, hogy a legfontosabb gazdasági emelők a központi hatalom 
kezében maradjanak. 

Ugyanez a kongresszus szentesítette azt a tételt, amely szerint Kína száz évig a szocializmus kezdeti 
szakaszában lesz. A tétel elméletileg nem tűnik túlságosan izgalmasnak, de Kína esetében nem szabad 
megfeledkezni arról, hogy egy változatlanul kommunista párt által vezetett és a szocializmus mellett 
elkötelezett rendszerről van szó, ahol általános ideológiai tételek szolgálnak hivatkozási alapul a valóság 
legkülönbözőbb területén meghozott döntésekhez és gyakorlati lépésekhez egyaránt. A tétel nagyfokú 
mozgásszabadságot biztosít mindenekelőtt kapitalizmus és szocializmus viszonyát illetően. Hiszen amennyi
ben Kína a szocializmus kezdeti szakaszában van, úgy nem kell mindenben megfelelnie a „tisztán" szoci
alista rendszer követelményeinek, és a szocializmus és kapitalizmus totális szembenállása és merev elha
tárolása helyett elfogadhatóvá válik a kölcsönös gazdasági függőség - vagy legalábbis az együttműködés. 

Innen már egyenes út vezetett Teng Hsziao-ping 1992 elején tett kijelentéséig, amikor határozottan 
szót emelt kapitalista módszerek alkalmazása mellett - amennyiben azok eredményesen hozzájárulnak a 
gazdaság fejlődéséhez, a termelékenység növeléséhez. Mindezt azzal támasztva alá, hogy a kapitalista 
módszerek átvétele nem azonosítható a kapitalista út követésével. A fejlődési irányra vonatkozó utolsó 
szót a pártkongresszus mondta ki, feladatként jelölve meg '„zocialista piacgazdaság" megteremtését. A 
piac kiépülésének a felső kezdeményezése sem hiányzik Kínában, de elsősorban alulról - mindenek
előtt a legnagyobb tömeget képviselő parasztság körében - kezdődött, és mindmáig nagyon sok benne 
a spontán és szabályozatlan elem. A kínai reformfolyamat meghatározó jellemvonása azonban nem annyi
ra a spontaneitás, hanem a pragmatizmus, beleértve egyes ideológiai tételek megválasztását vagy hang
súlymódosításainak hozzáigazítását a változó valósághoz. Kína esetében tehát állandóan változó, átmene
ti rendszerről van szó, ahol a célként megjelölt „szocialista piacgazdaság" tartalma sem körvonalazódott 
pontosan, illetve az ezzel kapcsolatos elméleti következtetések többnyire a tapasztalatok figyelembevéte
lével állandóan módosulnak. 

* Konzulens: dr. Benkő Péter főiskolai tanár. 



Szerte a világon azonban egyre kevesebben vonják kétségbe, hogy a Kínai Népköztársaságban az 
utóbbi két évtizedben egyfajta „gazdasági csoda" megy végbe. A gazdasági növekedés üteme 20 év átlagá
ban eléri az évi 10 százalékot, a reformpolitika újra-meghirdetése óta a GDP növekedése évente 10-14% 
között mozog, eközben az elmúlt években sikerült egyszámjegyűre visszanyomni az inflációt. Hongkong 
nélkül is Pekingé a világ második legnagyobb devizatartaléka és a jövő kilátásait mindemellett bearanyoz
za a több mint 30 százalékos felhalmozási arány. A lendületnek persze kézenfekvő okai vannak: a kom
munista párt hatalomra kerülése (1949) óta a lakosság száma több mint kétszeresére nőtt, ugyanakkor a 
termőterület egytizedével csökkent. Az egynél több gyermekes családokat büntető, az állam terheit egy
előre csökkenteni kívánó „egy család - egy gyermek" program jóvoltából a társadalom elöregszik, a 
munka termelékenységét tehát hosszú távon jelentősen növelni kell ahhoz, hogy az akkori munkaképe
sek el tudják majd tartani az akkori nyugdíjasokat. 

A párt a személyautó-gyártást jelölte ki a kínai gazdaság húzóágazatának: a nyolcadik ötéves tervben 
(1991-95) 7 milliárd dollárt fordítottak erre, a következő ötéves tervre 18 milliárd volt az előirányzat. A 
párt és az állam első embere egyébként képzettségére nézve gépészmérnök, aki hosszú ideig dolgozott 
az autóiparban, a párt politikai bizottsága állandó bizottságának tagjai szinte kizárólag gépészmérnökök, 
többen dolgoztak közülük az autóiparban, agrárszakember viszont egy sincs a legfelső vezetők között... 


