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BARTA ÁRPÁD   

AZ EURORENDSZER ÉS MAGYARORSZÁG MONETÁRIS 
POLITIKÁJÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE   

Az Eurorendszer monetáris politikája alapvet en inflációs célkövet 
rendszer, amit a pénzkínálat alakításával valósít meg. Els dleges cél az 
árstabilitás, hogy a fogyasztói árindex aktuálisan ne haladja meg a 2%-ot. A 
megvalósítás els pillére az M3 aggregátum 4,5%-ot meg nem haladó 
növekedése, második pillére pedig az árszínvonal változás jöv beni 
elemzése, prognosztizálása. Az Eurorendszer kínálatot alakító f bb eszközei 
a következ k: 
a) nyíltpiaci m veletek: 

  

els dleges refinanszírozó m veletek, általában egyhetes 
lejárattal; 

  

hosszabbtávú refinanszírozó m veletek, általában háromhavi 
lejárattal; 

 

finomhangoló m veteket. 
Az itt alkalmazott pénzügyi eszközök a repo ügyletek, végleges 
adásvételek, deviza szwapok és lekötött betétek. 

b) jegybanki rendelkezésre állás, azaz egy napos hitelek nyújtása, illetve 
betétek elfogadása. 

c) az euró-övezetben m köd hitelintézetekre vonatkozóan kötelez 
tartalék el írása.  

A felsorolt eszközöket az Európai Központi Bank a Központi 
Bank Európai Rendszerével együttm ködve, illetve azon keresztül 
m ködteti. 

A m ködés eredménye a kamatok és az euró árfolyamának 
alakulása. 

Az EKB irányadó kamatlába ma a több éven át (2003-2005) 
érvényes 2%-ról kamatlábról induló növekedési trend visszafordulását jelzi, 
mértéke 4% (a Fed kamata 4,75% - 2007. október), melyet az amerikai 
ingatlanpiaci finanszírozás válsága váltott ki. 

1999-ben 1,179 dollárt adtak 1 euróért, 2000 októberében alig 82 
centet, napjainkban pedig akár 1,42-t is (lásd 1. ábra), s t 2007. október 
végén 1 euró 1,4380 dollár is volt az EKB jelentése szerint!   
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1. sz. ábra  

  

Ez a mérték néhány ország megítélése szerint talán túl er s is (pl. 
Franciaország) rontja az export lehet ségeit, ezért a kamatláb további 
csökkentése lenne indokolt a felértékelés mérséklése érdekében. 

A magyar monetáris politika is inflációs célkövet . Központi 
Bankunk lépéseit 2001 óta els sorban az határozza meg, hogy az aktuális 
információk, illetve azok értékelése alapján az infláció mekkora kamattal 
szorítható le a másfél évvel kés bbre kijelölt célra, jelenleg tehát 2009 elejére 
3% alá. (A 2009-es éves átlagos inflációra vonatkozó konszenzus 3,1%-ra 
emelkedett.) Azonos a cél, de azonosak a körülmények is? Nem:  

1. Magyarország nem tagja az Eurorendszernek, ezért nem kell, de 
nem is tudja teljesíteni a konvergencia-kritériumokat (lásd 1. sz. táblázatot). 
Azaz az Eurorendszernél magasabb az infláció, nagyobb a felhalmozott 
államadósság, nagyobb a folyó költségvetési hiány.  

1. sz. táblázat:  
Az eurokritériumok teljesítése  

Év 
Az államháztartás 

hiánya a GDP  
%-ában 

Infláció Adósságállomány 
a GDP %-ában 

2006 9,5 3,9 61,9 
2007 6,4 7,5 61,8 
2008 4,1 4,5 62,1 
2009 3,2 3,0 61,0 
2010 2,7 2,8 59,5 
2011 2,2 2,8 58,0 

kritériumnak megfelel 
Forrás: PM/Népszabadság, 2007. 10. 17. 
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2. A magyar gazdaság nem tökéletes piacon m köd kis nyitott 

gazdaság. Ami ez esetben azt jelenti, hogy kamatpolitikája korlátozott, a 
monetáris politika szabad árfolyamoknál képes hatékonyan szolgálni a 
gazdasági növekedést. 

Mindkett b l következik, hogy az aktuális monetáris politika 
lépéseinek, lehet ségeinek megítélése sokszín , vitákat kiváltó. A viták - 
sarkítva - két kérdés körül zajlanak:  

1. Hogyan alakuljon az MNB alapkamata, n jön, vagy csökkenjen a 
kamatrés?  

2. Hogyan alakuljon az euro/ forint árfolyam? Kell-e az er s forint 
(lásd 2. ábra)? 

2. sz. ábra: 
A forint az árfolyamsávban  

  

A következ kben néhány értékelést, illetve válaszlehet séget 
vázolok fel, az alábbi egyenlet segítségével:   

iH = ie + ( H 

 

e) + ik     

ahol:  iH  = hazai nominál alapkamat 
ie   = az EKB alapkamata 

H = hazai infláció 
e  = az eurozóna inflációja 

ik   = kockázati prémium (felár)  
Az egyenlet október végén így írható fel (forrás: HV G, 2007. október 

27.):   
7,5% = 4% + (6,4% - 2%) + (-0,9%)  

 

Ha egy magyar megtakarító a fenti feltételek mellett nyit betétet, 
reálhozadéka 1% körüli (bár a nyáron ez az adat negatív volt) addig 

 



A z Eurorendszer és Magyarország monetáris politikájának néhány kérdése  

9

mondjuk egy német befektet a dupláját realizálja. Másrészt az alacsony 
reálkamat fokozhatja a hitelkeresletét, a háztartások túlköltekezését. 

 
A gazdaság kamatszintjét az infláció mellett a meghatározó 
pénzpiacokhoz képesti kockázati többlet, azaz felár igény alakítja. A 
hazai gazdaság, a magyar állam nem számít kevésbé kockázatoknak, 
mint az Eurorendszer tagjai, vagy mondjuk az USA. Az el bbi 
követelményt a jelenlegi kamatrés nem tükrözi. 

 
A magyar államháztartás deficites, a kereskedelmi és fizetési mérleg 
passzív, ugyanakkor folyamatos a nyomás a nominális jövedelmek 
növelésére, a bels felhasználás emelkedésére, ilyenkor az inflációs 
célkövet politika sikere az infláció leszorításával el idézi a hazai pénz 
reálfelértékel dését, ami a GDP-nél gyorsabb bels felhasználási 
növekedést okoz, az pedig további eladósodást jelenthet, ami hosszú 
távon nem valódi árstabilitás. 

 

A kérdés felmerülhet úgy is, hogy egyáltalán kell-e az inflációs 
célkövetés? A FED például nem alkalmaz ilyen rendszert. Ha az 
árfolyam nem érdektelen, akkor máris problémás az inflációs célkit zés, 
a magyar gazdaság teljesít képességével nem összhangban lév tartós 
forintfelértékel dés. Surányi György szerint: a 250 forintnál er sebb és a 
270 forintnál gyengébb árfolyam egyaránt súlyos károkat okoz (Figyel , 2007. 
július 12-18., 17.o.). Az euro ma 250 Ft körüli értéken mozog, ami 2006-
2007-ben átlagosnak mondható (lásd melléklet), azaz a forint az er s 
sávban van, a dollár viszont folyamatosan gyengül a forinthoz képest 
200 Ft feletti értékr l lement 174,69 Ft-ra (2007. október 26.).  

A presztízs árfolyam nem kizárólagos magyar jelenség, úgy t nik inkább 
Közép-Európai, a szlovák koronára is jellemz , s t az még a forinthoz 
képest is felértékel dik (2006-2007-ben átlagosan 13,3 %-ot veszített 
értékéb l a forint a koronához képest). Hasonló intelemmel él 

 

nem 
csak a magyar gazdaságra vonatkozóan 

 

Dani Rodnik a Harvard 
University professzora: Minden 10 százaléknyi alulértékeltség 0,3 
százalékponttal dobja meg az adott ország növekedését (Figyel , 2007. augusztus 
23-29., 18.o.), azaz a felülértékeltség ugyan ekkora csökkenést okoz. 

A magyar monetáris-deviza politikában a kamat mellett célszer 
aktívabb árfolyam-politika alkalmazása mellett a pénzügyi politika másik 
elemének a költségvetési politikának a stabilitást létrehozni, biztosítani, mert 
az Eurorendszerhez való csatlakozás után se aktív kamat, se aktív árfolyam-
politikával nem fogunk rendelkezni, számunkra ezek EKB alapkamat és pl. 
euró-dollár árfolyam formájában adottak lesznek. Így a pénzügyi politika 
eszköztárába egyedül a költségvetés marad!  
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Forrás: 

 
Az Európai Unió Gazdasága 

 
szerk. Marján Attila., HVG, Bp., 2005. 

 
N. Gregory Mankiv: Makroökonómia, Osiris Kiadó, Bp., 2002. 

 
Csala László: Kamatlejt n? Figyel , 2007., június 28-július 4. 

 
Erd s Tibor: Infláció célkövetés két feltétellel, Figyel , 2007. augusztus 9-15. 

 
Doni Rodnik: Az alulértékeltség értéke, Figyel , 2007. augusztus 23-29. 

 
Egy másként gondolkodó 

 
riport Surányi Györggyel, Figyel , 2007. július 17-18. 

 
Csak elrontani lehet 

 
forintkilátások, Figyel , 2007. augusztus 2-8. 12.o. 

 
HVG-Adattár 2006-2007. 

 

Lejt r l lejt re, HVG, 2007. augusztus 11. 

 

Hideg-meleg vérfürd , HVG, 2007. szeptember 29. 107.o.  

  

Melléklet  

Árfolyamok 2006-2007. I.  

Id

 

1 euró 

 

Ft 
1 $ 

 Ft 
Szl.korona 

 Ft 
Euró 

 $ 
2006. 

01. 
251,66

 

211,60

 

6,65 1,1893

 

02.

 

250,30

 

204,07

 

6,69

 

1,2265

 

03.

 

252,50

 

211,85

 

6,70

 

1,1918

 

04.

 

265,79

 

220,45

 

7,06

 

1,2056

 

05.

 

263,85

 

212,18

 

7,09

 

1,2435

 

06.

 

262,82

 

206,15

 

6,96

 

1,2748

 

07.

 

276,37

 

219,41

 

7,24

 

1,2596

 

08.

 

273,21

 

215,90

 

7,16

 

1,2654

 

09.

 

277,80

 

216,45

 

7,37

 

1,2834

 

10.

 

273,74

 

215,22

 

7,31

 

1,2719

 

11.

 

262,21

 

207,88

 

7,18

 

1,2613

 

12.

 

258,11

 

199,87

 

7,24

 

1,2913

 

2007. 
01. 257,19

 

195,45

 

7,31 1,3157 

 

02.

 

252,30

 

191,62

 

7,26

 

1,3170 

 

03.

 

256,29

 

198,31

 

7,35

 

1,2901 

 

04.

 

253,15

 

193,01

 

7,38

 

1,3083 

 

05.

 

248,34

 

186,05

 

7,32

 

1,3318 

 

06.

 

246,42

 

181,0

 

7,37

 

1,3643

 

07.

 

249,76

 

185,96

 

7,30

 

1,3436

 

2007. 
07. 23. 

245,76

 

177,85

 

7,41 1,3821

 

Forrás: Minden hónap els HV G szám adatai 
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Rezümé  

Az Eurorendszer, mint nagy nyitott gazdaság aktív árfolyam és 
kamat politikát folytat. Magyarországnak, mint kis nyitott gazdaságnak nem 
követni, hanem sajátos helyzetéhez igazodva kell a kamatokat alakítani 
(MNB alapkamat), a reális árfolyam kialakítását támogatni. Míg az el bbi a 
kamatprémium nagyságát, az utóbbi pedig egy 250-270 Ft között mozgó 
euro értéket jelent. 

Kulcsszavak: monetáris politika, alapkamat, euroárfolyam, 
konvergencia kritérium, kis nyitott gazdaság   

Abstract  

The Euro system, as a large, open economy follows an active 
exchange rate and interest policy.  Hungary, as a small open economy has to 
adjust interest rates (Hungarian National Bank base rate) according to its 
specific status, and also to support the setup of a realistic exchange rate, 
rather than follow it. While the former means the measure of interest 
premium, the latter is the euro value fluctuation between HUF 250-270.  
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BORZÁN ANITA   

BÉKÉS MEGYE DKMT EURORÉGIÓVAL VALÓ SZAKÍTÁSÁNAK A 
TÁRSADALMI-GAZDASÁGI MEGALAPOZOTTSÁGA   

Bevezetés 
A rendszerváltást követ en Közép-és Kelet-Európa határai által 

konzervált elszigeteltség oldását célozták az egymás után szervez d 
interregionális együttm ködések. Az 1997-ben létrehozott Duna-Körös-
Maros-Tisza (DKMT) Eurorégió a magyar-román-szerb határ mellékén 
szervez dött. Az együttm ködés bölcs jét Csongrád-Temes, valamint 
Békés-Arad megyék tradicionálisan jó önkormányzati kapcsolatrendszere 
képezte. Hazánk a NUTS 2 szintek kialakításának megfelel en az el bbi két 
megye mellett a Dél-Alföld tagját képez Bács-Kiskun, valamint Jász-
Nagykun-Szolnok megyéket delegálta az együttm ködésbe. Románia ennek 
megfelel n szintén a NUTS 2 szintnek megfelel Vest régióval, azaz Arad 
és Temes megyéken kívül Hunyad és Krassó-Szörény megyével képviselteti 
magát az Eurorégióban. Szerb oldalról pedig Vajdaság autonóm tartománya 
jelezte tagsági szándékát.   

Anyag és módszer 
Az együttm ködésnek több problémával is szembesülnie kellett. 

Vajdaság a délszláv válságos és háborús helyzetre való tekintettel éveken 
keresztül szüneteltette tagságát. Jász-Nagykun-Szolnok megye 2003 tavaszán 
jelezte kilépési szándékát, arra hivatkozva, hogy a Kárpátok Eurorégióban 
kíván aktívabb szerepet vállalni. 2007. június 1-jén pedig Békés megye is 
kivált az interregionális együttm ködésb l. A Békés Megyei Közgy lés 
indoklásában arra utalt, hogy a szegedi irányítás mellett az eredménytelenség 
a távozás oka. Ugyanakkor a jelenlegi költségvetési id szak a már 
klasszikusnak számító Kohéziós és Strukturális Alapok, illetve a regionális 
operatív programok kínálta lehet ségeken túl, 100 milliárd Ft többletforrást 
helyez kilátásba a régiók határ menti kapcsolatainak fejlesztése érdekében 
(Bod T. 2007). A kiválással Békés megye e lehet séget elveszíti, viszont Arad 
és Bihar megyével igyekszik szorosabb társadalmi és gazdasági köteléket 
kiépíteni. Tanulmányom alapvet célja választ adni arra az aktuális kérdésre, 
hogy indokolt-e az Eurorégióval való szakítás. A vizsgálat során el ször 
hazánk és Románia gazdasági fejlettségének összehasonlító, majd a három 

 

Békés, Bihar, Arad 

 

megyére vetített elemzést végzem el.  
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1.sz. táblázat: 
A két ország fontosabb gazdasági mutatói 

Megnevezés Év 
2002 2003 2004 2005 2006 
A GDP értéke folyó áron, Mrd EUR 

Magyarország 
Románia 

70,7 
48,5 

74,7 
52,6 

82,3 
60,8 

88,9 
79,3 

89,9 
97,3 

A GDP növekedése változatlan áron, % 
Magyarország 
Románia 

4,4 
5,1 

4,2 
5,2 

4,8 
8,5 

4,1 
4,1 

3,9 
7,7 

Az 1 f re jutó GDP, vásárlóer -paritáson (USD/ f ) 
Magyarország 
Románia 

14.743 
6.974 

15.635 
7.521 

16.523 
8.424 

17.506 
9.081 

18.454 
10.125 

Az infláció, % 
Magyarország 
Románia 

5,3 
17,8 

4,7 
14,1 

6,8 
9,3 

3,6 
8,6 

3,9 
4,9 

Munkanélküliségi ráta, % 
Magyarország 
Románia 

5,8 
8,1 

5,9 
7,2 

6,1 
6,2 

7,2 
5,9 

7,5 
5,4 

A folyó fizetési mérleg egyenlege, Mrd EUR 
Magyarország 
Románia 

-4,9 
-1,6 

-5,9 
-2,9 

-6,9 
-4,4 

-6,0 
-6,9 

-5,8 
-10,0 

Az államháztartás egyenlege a GDP %-ában 
Magyarország 
Románia 

-8,2 
-2,0 

-7,2 
-1,5 

-6,5 
-1,5 

-7,8 
-1,4 

-9,2 
-1,9 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal és Román Statisztikai Hivatal   

A 2006. évet részletesebben vizsgálva megállapítható, hogy hazánk 
gazdasági növekedésének üteme folytatta a 2004 óta megfigyelhet 
mérsékl dést (1. táblázat). A gazdasági növekedés a feldolgozóipar 
teljesítményével hozható a legszorosabb összefüggésbe. A szolgáltatások 
bruttó hozzáadott értékének növekedése a lakossági fogyasztás sz külésével 
összhangban elmaradt a gazdaság egészének fejl dését l. S t 2006 volt az 
elmúlt évek során az els esztend , ahol a beruházások dinamikája is alatta 
maradt a makrogazdaság növekedési ütemének. Románia gazdasága az 
elmúlt években töretlen gazdasági növekedést és fejl dést könyvelhet el. A 
gazdasági növekedésben meghatározó a lakossági fogyasztás, valamint a 
beruházások b vülése. A bels fogyasztásban a legfontosabb generáló 
tényez az egykulcsos személyi jövedelemadó miatt felhalmozódó 
többletjövedelem.  
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2006-ban az éves infláció Magyarországon kisebb emelkedésen ment 
keresztül. A változás legf bb oka, hogy 2006. szeptembert l a 15%-os 
ÁFA-kulcs 20%-ra emelkedett, ami az élelmiszerek és több alapvet 
szolgáltatás árát növelte meg, ezért 2006 végére 6%-nál magasabb 
árszínvonal emelkedést prognosztizáltak, ami az év egészére közel 4%-os 
inflációt eredményezett. Romániában ugyanakkor folytatódott a 2004 óta 
egyszámjegy infláció visszaesése, viszont a szolgáltatás és energiaárak az 
átlag kétszeresével drágultak.  

A hazai munkanélküliségi ráta folyamatos emelkedése igazolja, hogy 
a munkaer -piaci kereslet és kínálat közelítését még nem sikerült 
megvalósítani. A 2001 óta megfigyelhet folyamat, mivel legnagyobb 
mértékben a pályakezd ket sújtja, a képzési szerkezettel hozható 
összefüggésbe. Tömegesen kerülnek a munkaer -piacra azok a fiatalok, akik 
nem találnak tudásuknak és végzettségüknek megfelel állást. Ugyanakkor 
szakmunkásokból (pl. k m ves, szakács, villanyszerel ) állandósult hiány 
jelentkezik. Ezzel szemben Romániában folyamatosan csökken a 
munkanélküliségi ráta, ami a beruházások növekv munkaer igényével, 
valamint az ország népességének er s mobilitásával indokolható. Egyes 
felmérések szerint a jobb kereseti lehet ségek miatt a munkaképes 
korosztály közel 10%-a más országban vállal munkát.  

A magyar költségvetési egyensúlytalanság els dleges oka, hogy 2002 
szét l a gazdasági növekedés forrását hitelek képezik. Az államadósság 

természetszer leg növekedésnek indult, ugyanis a növekedés nem járt együtt 
újabb munkahelyek teremtésével, illetve a hazai kis-és középvállalkozói réteg 
meger sítésével sem. A gyors román fejl déssel párhuzamosan a 
költségvetési hiány növekedése figyelhet meg. A változás a kormányzati 
beruházások b vülésével, illetve a társadalombiztosítási juttatások 
emelésével magyarázható. Romániának ugyanis a jóléti rendszerében és 
infrastrukturális fejlettségében jelent s lemaradást kell felszámolnia. A 
növekv deficit ellenére az ország államadóssága alacsony és közel azonos 
szinten mozog.  

A két ország jellemzésére kiválasztott mutatószámok, illetve a 2006. 
üzleti év értékelése jól szemlélteti, hogy a hazai gyakorlatilag toporgó 
gazdasággal szemben Románia dinamikus fejl dési pályára került. Alapvet 
kérdésként merül fel, hogy van-e társadalmi és gazdasági megalapozottsága a 
Békés, Bihar és Arad megyéket magába foglaló együttm ködésnek. Az els 
komparatív el ny a szomszédság, tehát a földrajzi közelség révén 
körvonalazódik. Ne felejtsük el, hogy Trianon el tt társadalmi és gazdasági 
egységet képezett a terület, Békés megye északi részének Nagyvárad, míg a 
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délkeleti résznek Arad százezer f nél népesebb nagyvárosa képezte a 
centrumát.   

1. sz.ábra 
A vásárlóer -paritáson számított 1 f re vetített GDP értéke 2005-ben 
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal és Román Statisztikai Hivatal adatai alapján saját szerkesztés  

A vásárlóer -paritáson számított GDP Bihar megye gazdasági 
fölényére utal a másik két megyével szemben (1. ábra). A területi eltérését az 
általánosan megfogalmazott négy tényez (KSH 2006) figyelembe vételével 
az alábbi tényez k indokolják.  

A gazdasági szerkezet alapján a fejlettebb megyékben, melyek közé 
tartozik Bihar jelent s a tercier szektorban és a feldolgozóiparban dolgozók 
aránya. Békés és Arad megyékben a sajátos mez gazdasági potenciálból és a 
szerényebb gazdasági fejlettségb l adódóan az országos átlagnál magasabb a 
primer szektorból él k aránya. Az er teljesebb innovációs tevékenység 
egyértelm en Nagyvárad K+F tevékenységével hozható összefüggésbe. Az 
el bbinél kisebb kutatókapacitás létezik Békés és Arad megyékben. Az 
el bbi tényez a képzettséget is magával vonja, mely szerint Bihar 
megyében találjuk a legkvalifikáltabb munkaer t, ugyanakkor a másik két 
megyének is vannak fels oktatási intézményei, de kevésbé széles palettán 
mozognak. A regionális elérhet sége Békés megyének a legrosszabb, mivel 
nem érinti és nem is fogja érinteni autópálya. A román infrastruktúra-
fejlesztésnek azonban sarkalatos pontja a közúthálózat fejlesztése. Az 
európai közlekedési folyosónak számító Budapest-L kösháza vasútvonal 
korszer sítése vélhet en sokat fog javítani a térség közlekedési 
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infrastruktúráján. A román megyék gyorsabb megközelíthet ségében 

 
hazánkkal ellentétben 

 
a légi közlekedés hagyományai is említést 

érdemelnek.    

2. sz.ábra 
A munkanélküliségi ráta 2005-ben (%) 
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal és Román Statisztikai Hivatal adatai alapján saját szerkesztés   

Békés 2005. évi munkanélküliségi rátája a legmagasabb a három 
megye közül (2. ábra). A megyében az ezredfordulótól megfigyelhet 
állandósult növekedés a feldolgozóipari és mez gazdasági munkahelyek 
sorozatos megsz nésére vezethet vissza. A román megyéknél viszont a 
gazdasági dinamikának köszönhet en egy állandósult csökkenés figyelhet 
meg. Az alacsony ráta a munkaer hiánnyal magyarázható. A csatlakozással 
összefüggésben megjelen uniós források és az El csatlakozási Alapok 
lehívása következtében jelent s volumen infrastrukturális beruházások 
kezd dtek meg, viszont a rendszerváltás után jobb megélhetés reményében 
az aktív korosztály jelent s része a két határ menti nyugat-román megyéb l 
is külföldre távozott.   



Békés Megye DKMT Eurórégióval való szakításának a társadalmi-gazdasági megalapozottsága  

17

3. sz. ábra 
A külföldi t kebefektetés értéke 2005-ben (millió USD) 
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal és Román Statisztikai Hivatal adatai alapján saját szerkesztés  

A külföldi t kebefektetést vizsgálva Bihar és Arad megye magasabb 
értéke állapítható meg (3. ábra). A szomszédos ország gazdasági fejl dését 
jelzi, hogy a vizsgált román megyék már túlszárnyalták Békés külföldi 
t kéjének értékét. Romániában a gazdasági növekedéssel párhuzamosan 
b vül bels kereslet mellett az olcsóbb munkaer is fontos vonzer t jelent 
a külföldi befektet k számára.   

Eredmények, következtetések 
A magyar és román társadalmi és gazdasági mér számok 

egyértelm en dinamikus román fejl dési pályát jeleznek. A szomszédos 
román megyék a makrogazdasági növekedés miatt már Békésnél magasabb 
t kebefektetéssel és alacsonyabb munkanélküliséggel t nnek ki. Egyértelm 
Bihar centrum jellege az 1 f re vetített vásárlóer -paritáson számított GDP 
vonatkozásában.  

Véleményem szerint a három megyét átfogó fejl d képes 
együttm ködés jelölhet ki. A kisebb területet érint , közvetlen földrajzi 
közelség, tehát a szomszédság jóval er sebb kötelék lehet, mint az 
Eurorégió. Csongrád húzó hatása az együttm ködésen belül sem 
érvényesült, Vajdasággal, Temes és Bács-Kiskun megyékkel nem is határos 
Békés, ezért érthet a társadalom és gazdaság reprezentálására kiválasztott 
mutatók alapján az interregionális együttm ködésb l való kiválás. Békés és 
Arad megye hagyományosan jó szomszédi viszonyt ápol, míg 2007. 
szeptember 7-én, Békéscsabán Békés 

 

Bihar együttm ködési megállapodás 
született. Bízom benne, hogy a hármas együttm ködés az Eurorégiónál 
nagyobb kohéziós er t képez a jöv ben az érintett megyék számára.  
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Abstract  

The aim of this paper is to make a comparison study of Békés 
County, which is withdrawing from the DKMT partnership with the 
Romanian counties along the border. The actuality of the study is supported 
by the fact that in June, 2007 Békés County terminated its membership in 
the co-operation that sets up a vision to establish a co-operation along the 
border among the counties Békés, Arad, Bihar. This study is an organic part 
of the studying of the macroeconomic figures indicating the development 
level of the two countries, namely economic growth, inflation, 
unemployment and the budget gap.    
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ANDREI ANGHELINA 

 
ILIE B B I 

 
LADISLAU KLEIN  

PRODUSELE SOCIETATII INFORMATIONALE SI INFLUENTA LOR 
ASUPRA NOII ECONOMII   

Întreprinderile au fost interesate de 

 
alungul existen ei lor de 

ob inerea de profit într 

 
un mediu concuren ial. 

Pentru a 

 
i putea îndeplini acest deziderat întreprinderile trebuie s 

cunoasc ce î i doresc clien ii lor, ce i 

 

a atras în primul rând înspre 
produsele i serviciile companiei respective i apoi care sunt criteriile dup 
care se ghideaz atât consumatorii, cât i poten ialii consumatori în procesul 
de luare a deciziei de cump rare a produselor. Toate aceste elemente sunt 
tratate pe larg în cadrul teoriei comportamentului consumatorului sau în 
cadrul studiului comportamentului consumatorului. 

Din perspectiva practic a comportamentului de consum este 
important s studiem i aspectele legate de mediul în care se dezvolt 
comportamentul de consum, i anume ceea ce se nume te noua economie 
sau societatea informa ional . 

De peste dou decenii, în limbajul cotidian i cel  tiin ific i-a  f cut 
loc  conceptul de societate informa ional , c reia  îi este  proprie o 
economie  mult  schimbat fa  de cea  tradi ional , numit noua  
economie . Termenul de noua economie a fost impus în literatura 
economic actual de c tre reprezentan ii Noii coli de la Cambridge. Cei 
mai mari dintre reprezentan ii acestui nou curent de gândire economic sunt 
J. Robinson, P. Sraffa, L. Pasinetti (Ghi Paul  T nase, Noua  economie. 
Orizonturi i schimb ri , http: //www.recai.ro). 

În figura 1 vom încerca sa prezent m principalele diferen e dintre 
noul si vechiul tip de economie. 

Fig.1  
Diferen ele semnificative dintre Noua si Vechea economie    

VECHEA 
ECONOMIE 

NOUA 
ECONOMIE 

Caracteristicile generale ale economiei:   
Pie ele Stabile Dinamice 

Sfera competi iei Na ional

 

Global

 

Forma de organizare Ierarhic , 
Birocratic

 

Rela ional , 
Antreprenorial

 

Poten ial geografic i 
Mobilitatea afacerii Reduse Înalte 
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VECHEA 

ECONOMIE 
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ECONOMIE 
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Înalt

    
Industria:   
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Guvernarea:
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inova ii/ cre tere 

Reglement ri, norme Comand i 
control 

Instrumente de 
pia , flexibilitate 

Sursa - Lucian A lbu, Nora Chilian - Posibile ajust ri conceptual-metodologice în tiin a economic , în 
contextul extinderii Societatii informationale-Societatii Cunoasterii, http://www.academiaromana.ro

  

La fel ca i economia de tip vechi si  noua econoie are o pia 
specific pe care se desf oara schimburi, doar c obiectul schimbului este 
diferit i diversificat. Astfel avem de a face cu bunuri digitale (bunuri ce pot fi 
digitalizate i transferate  prin re eaua  digital : c r i, articole, ziare, 
fotografii, imagini, muzic i produse video), procesele digitalizate ( tiri, 
serviciile  de informare rabatizate, analize i informa ii din baze  de date, 

http://www.academiaromana.ro
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servicii de consultan ,  brokeraj financiar i alte  servicii ce pot fi  
digitalizate  i  livrate  automat prin computer, la care  se adaug , 
înv mântul la distan , consulta ii medicale, consultan juridic , etc.), 
bunuri fizice digitalizate (scrisori, instruc iuni, informa ii diverse, comenzi de 
produse, rezerv ri de locuri, formulare privind obliga iile de plat publice), 
produsele fizice i  serviciile  inteligente (bunuri fizice i serviciile clasice continu 
s existe  i din ce în  ce mai mult au  încorporate  componente  digitale; a a 
spre exemplu, un autoturism modern include circa 2,5 km de cablu,  400 de 
senzori, 150 de cipuri, care, uneori preiau unele elemente  de comand 
manual ). (I. B b i , I. Imbrescu, A . A nghelina 

 

Pia a în condi iile noii economii, 
Studia Universitatis V asile Goldi , Seria tiinte Economice, 2006) 

Un serviciu important specific societatii informationale este serviciul 
de telefonie cu componentele sale fixa si mobile si cu serviciile conexe, si 
anume transmisiile de date si voce.  

Astfel in anul  2005, Vodafone Romania S.A. a lansat serviciile 3G, iar 
în 2006 au fost lansate serviciile  3G i de c tre Orange-Romania S.A. Tot în 
2006 a fost lansat licita ia de atribuire a licen elor 3G de c tre IGCTI, 
acordându-se cele dou licen e disponibile companiilor RCS&RDS S.A. i 
Telemobil S.A. 

Num rul total de utilizatori ai serviciilor de telefonie (fix i 
mobil ) a dep it valoarea de 21,5 milioane la data de 31 decembrie 2006. 
De i în cazul serviciilor de telefonie mobil num rul de utilizatori este în 
cre tere în compara ie cu num rul liniilor de acces la re elele fixe de 
telefonie instalate în anul 2006, nu se poate considera deocamdat c exist 
substituibilitate complet între cele dou categorii de servicii (din punct de 
vedere al serviciului de acces la o re ea de telefonie), ci o rela ie de 
complementaritate, având în vedere faptul c într-o gospod rie o linie 
telefonic fix poate fi utilizat de mai mult de o persoan (în medie, de 
aproximativ 3 persoane), iar majoritatea celor care utilizeaz servicii de 
telefonie mobil nu a renun at la abonamentul la serviciile de telefonie fix , 
acestea fiind folosite în mod alternativ. Traficul total de voce originat în 
re elele publice de telefonie din România înregistreaz un trend ascendent, 
fiind cu aproximativ 29,5% mai mare în anul 2006 fa de anul 2005. 
Aceast evolu ie este determinat de o cre tere cu 136% a traficului de voce 
realizat prin intermediul re elelor furnizorilor alternativi de servicii de 
telefonie fix , precum i de cre terea cu 54% a volumului de trafic realizat 
prin intermediul re elelor publice mobile de telefonie. 

Num rul furnizorilor alternativi a crescut de la 60 de furnizori, în 
anul 2005, la 81 în 2006. Volumul anual de trafic realizat de abona ii 
furnizorilor alternativi de telefonie fix a dep it 1,9 miliarde de minute, 
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înregistrând o rat de cre tere de 136% în 2006 fa de 2005, determinat în 
principal de cre terea atât a traficului na ional, cât i a celui local în interiorul 
acelea i re ele fixe.  

Num rul de cartele SIM active aferente num rului total de 
abonamente i cartele prepl tite  comercializate utilizatorilor finali persoane 
fizice i juridice a fost de 17,4 milioane la 31 decembrie 2006, ceea ce 
reprezint o cre tere cu 17,2% fa de 30 iunie 2006 i cu 30,4% fa de 
num rul înregistrat la sfâr itul anului 2005. Astfel, rata de penetrare a 
serviciilor de telefonie mobil (num r total de cartele SIM active raportat la 
100 de locuitori) a ajuns la 80,7% în 2006 fa de 47,1% în 2004. (Raportul 
Guvernului Romaniei septembrie 2007) 

Lucrarea nu î i propune s epuizeze subiectul societatii 
informationale, al produselor acestei societati  i a noii economii, ci doar s 
eviden ieze câteva aspecte importante ale acestora în perioada 
contemporan cu aplicatiile lor efective in Romania.   
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Rezümé  

Az utóbbi évtizedekben az informatizált társadalomban lejátszódott 
leglényegesebb váltózásokat, valamint azok hatását az új gazdaságra kívánja 
az alábbi anyag bemutatni. Néhány új fogalomról referál, olyanokról mint az 
új gazdaság, az informatizált társadalom, a tudás társadalma stb. Egyúttal az 
anyag kísérlet arra, hogy bemutassa ezen fogalmaknak és tartalmuknak a 
hatását az európai és természetesen a nemzet gazdaságra. Visszatekintve, 
kit nik az, hogy Európa fejl dése jelent s és a jöv re tekintettel az 
elvárások nagyok. A cikk szerz inek nem célja a téma kimerít elemzése, de 
szeretnék a változások gazdasági fontosságát kiemelni. 

Kulcsszavak: informatizált társadalom, a tudás társadalma, uj 
gazdaság, hálózat gazdaság, evolúció, fogyasztói hozzáállás, termék   

Abstract  

In this work the authors try to report some of the major changes 
that happened in the informational society in the last decades, and the 
impact of these changes on the new economy. There are some new 
concepts that are introduced in this report such as new economy, 
informational society, knowledge society and others. We also tried to show 
in this report some aspects of the influence of these new concepts on the 
European economy and of course on the national economy. Although we 
are a step back compared to Europe, the last developments are considerable 
and there are great expectations for the future. The authors did not want to 
exhaust this vast subject but they tried to show the importance of these 
changes in the economy. 

Keywords: Informational society, knowledge society, new 
economy, network economy, evolution, consumer behavior, products  



 
Peter Kri tofík  

24

PETER KRI TOFÍK  

FINANCIAL DECISIONS AND IMPERFECT FINANCIAL MARKET 

 
CASE OF SLOVAKIA   

1. Introduction 
The paper examines the role of financial markets in corporate 

decision making during the transition process, focusing on the role of 
financial market imperfections in capital structure and investment decisions. 
In particular it presents the results of an empirical investigation of the 
behaviour in Slovak firms during the 1999 banking sector reform. For 
financial markets 1999 is considered to be the threshold separating pre-
reform and post-reform periods.  

In the pre-reform period the business environment in Slovakia was 
characterised by the relatively small amount of funds available for financing 
business. In Slovakia as well as in many Central European countries bank 
debt is the dominant financing vehicle for funding the development of 
corporations. But in this period the financial sector provided insufficient 
financing for firms, as funds were absorbed by government for investment 
and consumption, followed by a strong crowding-out effect. This process 
also produced high interest rates. When compared to lower returns on 
assets, this limited any leverage effect. Mainly for political reasons many 
commercial banks granted credits with inadequate guarantees or indeed 
without guarantees. This led to a huge volume of bad debts in bank 
portfolios. 

As a consequence the commercial banks faced both liquidity and 
solvency problems. To maintain the integrity of the financial system 
required a fundamental reform. During the reform the government 
removed the bad debts and foreign investors bought much of the banking 
system. With foreign capital the banks started to provide loans on a 
standard basis and increased the volume of funds available for corporations. 
Moreover they designed rules and regulations for financial intermediation, 
starting with adequate bankruptcy procedures. Most importantly banks 
brought in new monitoring systems, and developed their skills in collecting 
customer information, assessing risks and implementing all those actions 
that reduce informational failures in the borrower-lender relationship. 

So we concentrate on the potential changes in the capital structure 
of Slovak firms that were brought about by the 1999 reform. Assuming that 
the problems in commercial banks in the pre-reform period represent the 
most important financial market imperfections, the determinants of leverage 
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should change their influence on capital structure. In the same time, the 
analysis shows that the role of financial factors for investment decisions has 
changed significantly after the introduction of financial reform.   

2. Financial market imperfections and corporate decisions: theory 
and evidence 

The investigation of financing and investment decisions has started 
with application of Modigliani-Miller theorem in models in which markets 
are complete. In order to overcome the implication of Modigliani and Miller 
theorem, it was necessary to change the underlying assumptions of 
complete markets and introduce some form of asymmetric information. 
This has important consequences for the analysis of both firms´ investment 
behaviour and capital structure choice.  

The recent literature has taken different directions in analysing the 
implications of financial market imperfections. We can identify three main 
approaches: (1) long run consequences of financial market imperfections 
with analysis of their effect on growth; (2) analysis of the imperfections´ 
effects in credit and financial markets on investment decisions and 
macroeconomic fluctuations; (3) microeconomic approach applying recent 
developments in game theory and contract theory.  

Although the effects of financial market imperfections on 
companies´ investment decisions and on their capital structure choice will 
be considered separately, these issues are closely related.   

2.1 Financial market imperfections and investment  
The effects of asymmetric information in the credit market are 

analysed in ht paper by Stiglitz and Weiss (1981). According to this, 
information is asymmetrically distributed between firms as loan buyers and 
banks as loan sellers with the result of (partial) failure of the credit market in 
which an inefficient level of loans is offered. The informational asymmetry 
derives from the fact that the entrepreneurs have private information on the 
profitability of investment projects. These have the same expected return 
but differ in terms of risk. Bank can use the interest rate as a screening 
device in order to sort out good borrowers from bad ones. In this approach, 
asymmetric information between two parties is pre-contractual.  

Another approach has its origin in the papers by Bernanke and 
Gertler (1989 and 1990). They develop a general equilibrium framework 
within which they determine endogenously the institutional structure of 
financial markets. The volume of external sources is considered to be 
derived and authors concern mainly with costs of these sources with 
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particular focus on agency cost. The agency cost approach focuses therefore 
on post-contractual asymmetric information.   

2.2 Financial market imperfections and corporate capital structure 
Theoretical background for modeling the capital structure decisions 

with the financial market imperfection is information asymmetry.  
The idea of all asymmetric information theories is based on 

assumption that managers have more information about the firm than do 
investors. Investors, knowing this, infer that managers are more likely to 
raise equity when share prices are over-valued. With this understanding, 
investors price equity issues at a discount. This discounting of share issues 
can force firms to forego projects even though they have positive net 
present values. The prohibitive costs of external equity can be sidestepped, 
however, if firms are able to use retained earnings. The problem can also be 
partly overcome by firms if they develop a reputation of providing true and 
accurate information.  

Asymmetric information can also generate a premium on debt funds 
through the same mechanism. Again, the premium can force firms with 
exhausted internal funds to forego some projects with positive net present 
values. However, the premium on debt will be less than that on external 
equity because debt contracts involve less risky streams of income and 
hence debt is less prone to sharp revaluations when the true values of 
investments are revealed. As a result, firms may tend to use internal funds 
first, then debt and finally externally raised equity.  

Two main streams can be distinguished in the theory of 
informational asymmetry. First approach is represented by theoretical 
models of Myers (1984) and Myers and Majluf (1984). Although both 
theories have very much common, Myers and Majluf s model is more 
sophisticated whereas Myers approach is more intuitive. 

Another source of information asymmetry is agency costs. Agency 
costs of debt are born by firm owners as the result of potential conflicts 
between debt holders and equity holders and between managers and equity 
holders. The choice of capital structure can, in some circumstances, reduce 
the costs arising from these conflicts. 

Jensen and Meckling (1976) stress the agency costs arising from the 
fact that equity holders have limited liability while debt holders have fixed 
maximum returns In the event that an investment is successful, equity 
holders capture most of the gain. If the investment is unsuccessful, 
however, debt holders share the burden with equity holders. This 
asymmetry of expected returns may provide incentives for managers, acting 
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on behalf of equity holders, to pursue risky investment projects, even where 
those projects have negative net present value. 

Alternatively, agency costs may arise between managers and equity 
holders if projects are financed using debt. Because managers stand to lose 
their jobs, their reputation and their firm-specific capital in the event of 
financial failure and because they cannot diversify this risk, managers may 
choose not to engage in projects with positive net present value if they must 
use debt finance. This type of agency cost can be reduced by using of equity 
funds.   

3. Model and data 
This paper uses a sample of 1 135 non-financial firms, observed 

annually between 1996 and 2005 to explore time variation in financial 
structure. Data are taken from annual reports of Slovak companies with 
assets over 50 mil. SKK.  

For analysis of investment decisions we used the accelerator model 
of investment demand with main variables: investment (I), capital (K), 
output - sales (Y) and cash-flow (CF). The basic model equation is as 
follows:  
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In order to investigate the determinants of capital structure choice 
we follow the approach of Rajan and Zingales (1995) estimating a reduced 
form equation with a measure of leverage as the dependent variable and five 
exogenous variables. The exogenous variables are represented by: (1) 
collateral value of assets; (2) growth opportunities; (3) size (measured by 
sales); (4) cash flow and (5) inter-enterprise debt. Following this 
methodology we have:  

iiiiii erdtcfsalesgrowthcolvalstdta intlog 54321

  

4. Results and conclusions 
For investment decisions we estimated impact of particular factors 

by regression equations. In table 1 we introduce standardized beta 
coefficients to evaluate individual influence of exogenous variables on 
dependent variable. Coefficients with low or no statistical significance are in 
italic. 
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Table 1 
Results of investment regression model 

Rok I/K t-1 Y/Kt Y/Kt-1 CF/Kt-1 

1 2 3 4 5 
1996 0,659502679

 
-0,06223763

 
0,029094683

 
-0,36927483

 
1997 1,079838299

 
0,007781365

 
-0,155689977

 
-0,0444416

 
1998 1,189831919

 
-0,10954635

 
-0,343623301

 
0,01044462

 
1999 0,504947244

 
0,062831116

 
-0,013713871

 
-0,14543127

 

2000 0,458320158

 

-4,90687554

 

-4,595931288

 

0,30762107

 

2001 1,442061245

 

-0,22961553

 

-0,799516795

 

0,1859622

 

2002 1,081147153

 

-0,03961337

 

-0,447437969

 

0,14222283

 

2003 1,772476527

 

-0,13057835

 

-0,155072384

 

0,22291054

 

2004 2,184971953

 

1,068581295

 

-2,052563582

 

0,21546029

 

2005 3,949039762

 

0,322708839

 

0,812329999

 

3,1565342

  

From results we can estimate that in whole investigated period 
previous investment activities (I/ Kt-1) have positive impact on investment 
in following period and are statistically significant (column 2). This is in line 
with anticipated and expected acceleration effects. Increasing effectiveness 
of credit process is evident after 2000.  

Coefficient sales 

 

sales in current period (Y/ Kt-1) 

 

in columns 3 
and 4, report in prereform period statistically insignificant values. This can 
be explained by insignificance of sales and output intensity and that these 
variables play no important role in financing decisions. Similarly in 
postreform period are some coefficients statistically significant but with 
negative values.  

While testing the significance of cash-flow, the basic hypothesis is 
accepted the presence of soft budget constraints. The results show that 
firms are subject to these constraints with approach to external sources 
regardless of their profitability.  

In table 2 we present results of regression model investigating the 
influence of five variables on leverage and capital structure choice.  
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Table 2 
Results of leverage regression model 

Year

  
size

 
interent.

 
debt 

collateral

 
growth

 
cash

 
flow 

1996

 
coeff.

 
0,00476

 
-0,71933

 
-0,08715

 
-0,48624

 
-0,053854

  
std. err.

 
0,00139

 
0,025788

 
0,02889

 
0,030411

 
0,02694

 
1997

 
coeff.

 
0,00557

 
-0,85756

 
-0,11412

 
-0,47207

 
-0,021371

  
std. err.

 
0,002867

 
0,022154

 
0,02825

 
0,030365

 
0,021197

 
1998

 
coeff.

 
0,00689

 
-0,75027

 
-0,12277

 
-0,53645

 
-0,01247

  

std. err.

 

0,003247

 

0,028488

 

0,033162

 

0,035251

 

0,01567

 

1999

 

coeff.

 

0,02567

 

-0,82607

 

-0,12056

 

-0,53169

 

-0,019324

  

std. err.

 

0,003395

 

0,024205

 

0,032223

 

0,034417

 

0,015803

 

2000

 

coeff.

 

0,02096

 

-0,61967

 

-0,0695

 

-0,63393

 

-0,005505

  

std. err.

 

0,007113

 

0,07041

 

0,081512

 

0,085437

 

0,026847

 

2001

 

coeff.

 

0,00992

 

-0,49123

 

0,08657

 

-0,46597

 

-0,01477

  

std. err.

 

0,003138

 

0,024023

 

0,032583

 

0,03436

 

0,038077

 

2002

 

coeff.

 

0,01149

 

-0,09614

 

0,05707

 

-0,48828

 

-0,004593

  

std. err.

 

0,003196

 

0,027916

 

0,035093

 

0,03744

 

0,03773

 

2003

 

coeff.

 

0,00856

 

-0,06783

 

0,08571

 

-0,51716

 

-0,0508

  

std. err.

 

0,003293

 

0,026422

 

0,034626

 

0,036879

 

0,024222

 

2004

 

coeff.

 

0,01931

 

-0,07725

 

0,08778

 

-0,47104

 

-0,0158

  

std. err.

 

0,00255

 

0,025789

 

0,022753

 

0,029306

 

0,008029

  

From the results presented in the table 2 we can come to some 
conclusions. Size is positively related to debt, indicating that large firms tend 
to have easier access to bank credit relative to small firms  

Interenterprise debt is statistically most significant variable. It can 
predict that firms for short term period prefer trade credit to bank credit. 
The reason is in better accessibility of this credit when the supply of bank 
credit is insufficient.  

The variable interenterprise debt seems to indicate also existence 
of a pecking order (i.e. preference of internal or similar sources to bank 
debt) in decision making. This assumption is supported also by negative 
relationship between cash flow and leverage but it is not statistically 
significant.  

We should now focus on partial results in pre-reform and post-
reform period. We can observe substitution of bank credit by trade credit in 
pre-reform period. This situation is changed in the post-reform period. 
Decreasing significance of the variable interenterprise debt is a proof for 
this fact.  
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Very interesting is the increasing impact of collateral value which is 
positively related to leverage in post-reform period whereas in pre-reform 
period is the relation negative. The collateral value of assets became a 
standard tool for guarantying the bank credit.  

From the results we can derive another conclusion. In the period 
covered by investigation the importance of growth opportunities increases 
together with the volume of bank credit. The firms are using higher supply 
of bank credits for financing their investment opportunities.     
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Abstract  

The paper focuses on financing and investment decisions in Slovak 
firms and influence of financial market imperfections on these decisions. 
We consider the distorted and low supply of bank debt in the late 90´s as a 
main market imperfection affecting the investments and capital structure. 
This fact is even more important if we take into account that in transition 
countries the bank debt is one of the most important sources of financing. 
The reform in banking sector in 1999 aimed on increasing of funds´ 
availability. The results suggest that the reform changed some important 
firm characteristics and confirmed some theoretical assumptions. We can 
see that financial market reforms have succeeded, albeit partially, in 
hardening firm s budget constraints and improving the efficiency of the 
credit allocation process. 

Key words: investment, capital structure, informational asymmetry, 
imperfect financial market.  
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HORNOKNÉ UHRIN ERZSÉBET  

A SZLOVÁK NYELVISMERET MINT POTENCIÁLIS 
GAZDASÁGÉLÉNKÍT TÉNYEZ

    
Az el adásom címe lehet, hogy kicsit meghökkent . Lehet, hogy 

nagykép nek is t nik, de mondanivalóm lényegét már a címben is fontosnak 
tartottam kifejezni. Személyes és kutatási tapasztalataim alapján arra a 
következtetésre jutottam ugyanis, hogy a szomszédos országok nyelveinek 
az ismerete jelent s mértékben hozzájárul, pontosabban hozzájárulhat a 
gazdasági, üzleti, kereskedelmi kapcsolatok kialakításához, s ez által a 
gazdasági fejl déshez. Mondom ezt annak ellenére, hogy tisztában vagyok 
azzal, hogy egyes prognózisok szerint a világon használt nyelvek száma a 
következ évszázadban a felére fog csökkenni, a 2100 utáni id ben pedig 
mindössze néhány domináns nyelv marad a világon. Ezt a folyamatot 
nagymértékben gyorsítják az er söd integrációs és globalizációs 
folyamatok, és ezzel kapcsolatos az univerzális nemzetközi nyelvi 
kommunikáció igénye (Ba czerovszki, 1999).  

A fenti reflexiók tükrében látható, hogy a mai világon tapasztalható 
fejl dési tendenciák nem kedveznek a kis nyelveknek és ezzel együtt a kis 
kultúráknak sem, s ezt nagyon jól mutatja a magyar és a szlovák nyelv 
helyzete is. Napjainkban kiméletlen verseny, harc és kiszorítósdi folyik 
nyelvek és kultúrák között. A tét nagy, a kérdés az, hogy vajon a kis nyelvek 
és kultúrák képesek-e helytállni abban a versenyben, amelynek a feltételeit az 
úgynevezett világnyelvek diktálják, vagy háttérbe szorulnak, degradálódnak 
és megsz nnek létezni.  

Tanúi lehetünk azonban annak a folyamatnak is, hogy sok kisebb-
nagyobb nyelvi közösség is úgy döntött, hogy a globalizáció ellenében is 
megtartja saját nyelvét és kultúráját. A franciák például milliárdokat költenek 
évente a francia nyelv védelmére. A mohamedán szervezetek az iszlámot 
igyekeznek terjeszteni.  A német kormány 78 Goethe Intézetet tart fönn a 
világon, nagyon sok kis nyelv is kap állami támogatás, pl. a baszk a katalán. 
A magyar és szlovák állam is fontos feladatának tartja a határon túl él 
magyarok, ill. szlovákkok erkölcsi-anyagi támogatását nyelvük és kulturájuk 
meg rzése érdekében. A tapasztalatok tehát azt bizonyítják, hogy a 
regionális, a helyi kis nyelvek fontosság növekedni fog a közeljöv ben.  

Egy közösség történelmi múltja, tapasztalata nyer kifejezést a 
nyelvében, és a közösség eredetéhez f z d hagyományaiban, ami nemcsak 
ellenáll a globalizációnak, de meg is er södnek e történelmi értékek a 
globalizáció veszélyát érezve. Az embereknek szükségük van közeli érzelmi 
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kötelékekre, minél nyitottabbá válik a világ, annál jobban fognak köt dni a 
gyökereikhez, szül földjükhöz (Fishman, 1999).  

A kis nyelvek a kevébé használt nyelvek fennmaradásának 
kedveznek az Európai-úniós elvárások is. Az EU nyelvpolitikája szerint a 
tagállamok nyelve egyenrangú, s a m velt európai polgártól két, s t újabban 
három idegen nyelv ismerete várható el, s támogatják, ösztönzik a kis 
nyelvek, köztük a szomszédos nyelvek tanulását, ismeretét.  

Az Él nyelvek Világkonföderációja (FIPLV) az UNESCO számára 
készített jelentéséhez a következ nyelvpolitikai megoldást javasolja: 
Mindenkinek meg kellene tanulni a jelenleg elterjedt világnyelvet, azaz az 
angolt, amelynek segítségével kommunikálni lehet az egész világon. 
Továbbá második ill. harmadik nyelvként a szomszédos országok nyelveit 
preferálják. Tehát a második vagy harmadik idegen nyelv megválasztásának 
a kritériumát a szomszédság és a már létez , illetve prognosztizált jöv beli 
kapcsolatok (gazdasági, politikai, tudományos, kulturális, kereskedelmi, stb.) 
kellene, hogy meghatározzák (Ba czerovszki, 1999).  

Feltehet / felteend tehát a kérdés milyen legyen a magyar 
nyelvpolitika a XXI. század elején. Sajnos, ez a kérdéskör eddig nem keltette 
fel kell mértékben a nyelvészek és oktatáspolitikusok figyelmét. Pedig a 
szomszédos országok nyelveinek ismerete országunk és sz kebb régiónk 
fejl dése szempontjából további lehet ségeket jelenthet. Ezt az állítást 
szeretném szemléltetni a következ kben néhány példán. Békés megye 
nemzetiségi összetételét tartaléknak, bels er forrásnak eleddig nem 
kell képpen kiaknázott értéknek tekintem térségünk további fejl dése 
szempontjából. Helyi vezet ink, politikusaink arról szoktak beszélni, hogy 
az itt él szlovákok, románok, németek, szerbek fontos szerepet töltenek be 
térségünk kulturális arculatának kialakításában, s hogy ez a sokszín ség 
érték, s t az írásos fejlesztési elképzelésekben ezt meg is fogalmazzák. (Csak 
zárójelben jegyzem meg, hogy a cigányokra vonatkozóan a megállapítás 
nemigen hangzik el!) Számos pozitív példát tudnék felsorolni a szavak 
tettekben történ megjelenésére is, azonban a nemzetiségek 
kultúraközvetít funkciójáról és gazdasági potenciál növel képességér l 
kevés szó esik 

 

pedig 

 

véleményem szerint Békés megye fejl désének 
kitörési pontjai, lehet ségei közé sorolandók. Tímár Judit szavaival élve, a 
sajátos alföldi településhálózat alkalmazkodni tudó megújulásra képes 
csomópontjai közé (Tímár, 2003).  Beluszky Pál Alföld MÁSSÁGÁNAK 
forrásai közé tartozik (Beluszky, 2001). A Békés megyében él kisebbségek 
nyelvismeretüknek, népismeretüknek, országismeretüknek köszönhet en 
híd szerepet, összeköt szerepet töltenek be a kulturális és gazdasági 
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kapcsolatok ápolásában. Ezt az adott, tálcán kínált lehet séget tudatosan 
kihasználva még jobban lehetne és kellene kamatoztatni.  

Az elmondottakat igazolja, az a tény is, hogy például a Magyar 
Kereskedelmi és Ipari Kamara Magyar-Szlovák Tagozatának mindössze 
három Békés Megyei vállalkozás a tagja a 220 tagból, és szlovák-magyar 
vegyes vállalkozásról sem tudnak.  

Ennek a helyzetnek összetett els sorban gazdasági és földrajzi 
távolsági okai vannak, amelyr l ebben az el adásban nem áll módomban 
szólni, de azt, hogy valami nagyon nincs rendben jól szemléltetik egy 
kamarai tisztvisel szavai: Úgy érzem, hogy ezt az állóvizet érdemes lenne 
felkavarni, és valamilyen formában bevonni a megyei vállalkozásokat a 
szlovák-magyar gazdasági együttm ködésbe.

  

Az adott említett három vállalkozás csak a regisztrált kamarai 
tagokra vonatkozik, és mivel ma Magyarországon nem kötelez a kamarai 
tagság, nem rendelkezik ez a szervezet teljes kör áttekintéssel a gazdasági 
kapcsolatokról. A tapasztalataink szerint azonban számos valamilyen szint 
szlovák-magyar gazdasági együttm ködés van a megyénkben is, mégha ezt 
az állítást nem is tudjuk tudományos kutatási adatokkal alátámasztani. Itt 
azért megjegyzem, hogy érdemes és szükséges lenne felmérni, elemezni, 
értékelni ezt a problémakört, akár a f iskola a besztercebányai egyetem és az 
intézetünk együttm ködésének keretében.   

A turizmus területén kicsit jobb a helyzet, a szakemberek itt 
elmozdulást tapasztalnak. Például a vendégéjszakákat elemezve a Fiume 
Hotelban a vendégek 10%-a ebben az évben szlovák vendég s ez lassú 
növekedést jelent. Napjainkban a legeredményesebbnek a kulturális 
kapcsolatokat kell tekintenünk a Szlovák Kultúra Háza például közel 
negyven intézménnyel, szervezettel tart fenn rendszeres kapcsolatot, vagy a 
mi intézetünk 15 szlovákiai partnert tart számon és még sorolhatnám. 
Kiemelem, nagy jelent ség nek tartom a f iskola és a besztercebányaik 
Közgazdasági Kar kapcsolatát.  

Ezek a kapcsolatok a gazdaság nyelvére lefordítva azt jelentik, hogy 
városunkban, megyénkben rendszeresek a szlovákiai vendégek, akik itt 
alszanak, esznek, fogyasztanak, ajándékokat vesznek, s ez hat a gazdaság 
fejl désére. Nem véletlenül szánják a gazdaság politikusai a turizmust 
húzóágazattá fejleszteni. Békés megyében is azzá válhat, hisz ez reális cél, 
mert kiváló adottságaink vannak úgy az egészségturizmus, mint a 
viziturizmus, gasztronómiaturizmus fellendítésére. Az egyik interjúalanyom 
(Vozár Márton a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a 
Fiume Hotel igazgatója) további lehet séget lát, még ki nem használt 
tartalékokat, mégpedig az üzleti turizmusban és az úgynevezett nemzetiségi 
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turizmusban. Az itt él szlovák, román, német kisebbség közrem ködésével, 
tevékeny részvételével lehet és kell szlovák, román, vajdasági embereket, 
üzletembereket térségünkbe csábítani, kapcsolódva a helyi, térségi 
sajátosságokhoz, specialitásokhoz. Jó példa erre a Csabai Kolbász Fesztivál, 
ennek a rendezvénynek a keretében például évente rendszeresek a szlovák-
magyar vagy román-magyar üzletember találkozó, nem beszélve a rengeteg 
szlovákiai, romániai, stb. vendégr l. Az eredményes együttm ködés 
nélkülözhetetlen eleme a kommunikáció és itt kanyarodnék vissza, 
nyelvtudás a nyelvismeret a nyelvtanulás, tanítás fontosságához.   

Muszáj itt elmondanom, hogy nagyon el re mutató 
kezdeményezésnek tartom, hogy a f iskolán lehet ség volt/ van a román ill. 
szlovák nyelv tanulására. A többlettudás felkínálása nagyban hozzájárulhat a 
f iskola sajátos arculatának a kialakításához.  

A nyelvtudásra vonatkozó tételnek az igazságát, a kis nyelvek 
fontosságát már felismerték úgy az oktatáspolitika, mint hétköznapok 
szintjén. A szomszédos országok nyelveit azonban még nem becsüljük 
súlyuknak megfelel en és gazdasági érdekl désüket sem. Pedig kutatási 
eredményeink, amelyet a tolmácsok-fordítók ill. a szlovákul tudó vállalkozók 
körében végeztünk egyértelm en bizonyították, igazolták a címben jelzett 
hipotézist: A szlovák nyelvismeret, de akár csak pár szlovák szó is, nagyon 
hozzájárul a szimpátia a bizalom kialakulásához, amely az üzleti életben 
nélkülözhetetlen.  

Hasonlóképpen meghatározó tényez az id és a gyorsaság is. Ha a 
megértésre, fordításra kell fordítani az id t, lehet, hogy e miatt hiusul meg 
az üzlet. Vagy az említett Vozár Márton szavait idézve, aki szintén beszéli a 
szlovák nyelvet: Az üzleti titkot is úgy lehet meg rizni, ha nem kell 
tolmácsot alkalmazni. Tolmács közrem ködésével nem beszélhetünk üzleti 
titokról, mert jelen van egy harmadik személy is.

  

Remélem el adásommal sikerült bizonyítanom, az volt a célom, 
hogy a szlovák, illetve szélesebb kontextusban a szomszédos országok 
nyelveinek ismerete a kulturális közeledésen kívül a gazdasági életben is 
el nyt jelent/ jelenthet, érdemes megyénkben erre a speciális er forrásra, 
adottságra a jöv ben tudatosan támaszkodni.   
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KRAJCSÓNÉ KRASZKÓ ILONA  

A TESSEDIK SÁMUEL F ISKOLA HALLGATÓI ÉS OKTATÓI 
LÉTSZÁMADATAI A 2002-2007. KÖZÖTTI ÉVEKBEN   

1. A hallgatói létszámok, változásuk és arányuk 
Rendkívül jelent s változások történtek az elmúlt években a magyar 

fels oktatásban, így a TSF-n is. A nálunk, azaz a TSF-en megjelen 
tendenciákat, jellemz ket úgy gondolom nagy fontosságú dolog áttekinteni, 
ezekb l ugyanis a stratégiai döntések meghozatalához fontos információk 
származhatnak. Öt évre szeretnék visszatekinteni, a TSF legfontosabb 
létszámadataiban, így a hallgatói létszámban, az oktatói létszámban és az egy 
oktatóra jutó hallgatók számában. Konkrétan a 2002., a 2006. és a 2007. 
tanév októberi, statisztikai jelentésben szerepl létszámértékeivel dolgoztam. 
Úgy gondolom, ez az id tartam alkalmas arra, hogy tendenciát lehessen 
megállapítani bel le, az utóbbi két év adata pedig feltétlenül szükséges a 
napi, illetve a közeljöv várható folyamatainak a vázolásához.  

1. sz. táblázat 
Hallgatók száma az egyes években (2007. október 31-i statisztikai 

adatok szerint) (f )  

Karok, 
illetve 

fakultás

 

2002.* 2006. 2007. 
N app.

 

Lev. Össz. N app.

 

Lev. Össz. N app.

 

Lev. Össz. 

EF 62

 

147

 

209

 

247

 

542

 

789

 

261

 

503

 

764

 

GFK 936

 

1 822

 

2 758

 

1 036

 

1 402

 

2 438

 

853

 

1 109

 

1 962

 

MVK 654

 

685

 

1 339

 

535

 

499

 

1 034

 

457

 

385

 

842

 

PFK 616

 

995

 

1 611

 

532

 

939

 

1 471

 

411

 

782

 

1 193

 

Össz. 2 268

 

3 649

 

5 917

 

2 350

 

3 382

 

5 732

 

1 982

 

2 779

 

4 761

 

*Mez gazdasági F iskolai Kar, Mez túr k ivételével  

Beszédes számokat találunk az 1. számú táblázatban, ahol a hallgatói 
létszámokat karok, ill. fakultás és tagozatok szerint összesítettem. Nem 
számítottam be a mez túri Mez gazdasági F iskolai Kar létszámadatait, 
azzal a megfontolással, hogy az adatok összehasonlíthatók legyenek. Ez a 
kar 2006. január 1-jén kivált a TSF-b l, így az  létszámadatuk, csak a 2002-
es adatok között szerepelne, ami nem tenné lehet vé az 
összehasonlíthatóság kritériumának teljesítését. 

A hallgatói létszám a TSF egészében 2006-ra szerény mértékben 
ugyan, de csökkent.  3,1 % volt a csökkenés mértéke a 2002-dik évi adathoz 
képest, ez 185 f s létszámcsökkenést jelent (1.sz., 2.sz. táblázat). Az együttes 
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változáson belül azonban nagy széls ségek, eltérések figyelhet k meg. A 
leginkább szembet n változás az, hogy az Egészségügyi Fakultás közel 
négyszeresére növelte létszámát, ez 580 f s növekedés. Ezzel szemben a 
három kar mindegyikén csökkent a létszám. 8,7 %-os a csökkenés a 
Pedagógiai F iskolai Karon, 11,6 % a csökkenés a Gazdasági F iskolai 
Karon, míg a legnagyobb csökkenés a Mez gazdasági és Vízgazdálkodási 
Karon tapasztalható, 22,8 %-os mértékkel (2. sz. táblázat).  

2. sz. táblázat 
Hallgatók számának változása  

(2007. október 31-i statisztikai adatok alapján, %)  

Karok, 
illetve 

fakultás

 

2006-ban 2007-ben 
2002. évi adathoz képest 2002. évi adathoz képest 2006. évi adathoz képest 
N app.

 

Lev. Össz. N app.

 

Lev. Össz. N app.

 

Lev. Össz. 
EF 398,4

 

368,7

 

377,5

 

421,0

 

342,2

 

365,6

 

105,7

 

92,8

 

96,8

 

GFK 110,8

 

77,0

 

88,4

 

91,1

 

60,9

 

71,1

 

82,3

 

79,1

 

80,5

 

MVK 81,8

 

72,9

 

77,2

 

69,9

 

56,2

 

62,9

 

85,4

 

77,2

 

81,4

 

PFK 86,4

 

94,4

 

91,3

 

66,7

 

78,6

 

74,1

 

77,3

 

83,3

 

81,1

 

Össz. 103,6

 

92,7

 

96,9

 

87,4

 

76,2

 

80,5

 

84,3

 

82,2

 

83,1

  

Lényegében ugyan ilyen tendencia olvasható le a 2007. évi 
adatokból, a 2002-es év adatához viszonyítva, azzal a számunkra sajnálatos 
jellemz vel, hogy további, jelent s csökkenés történt. A TSF egészében 19,5 
% a hallgatói létszám együttes csökkenése, 2007-ben 2002-höz képest, ami 
1156 f s csökkenésnek felel meg. Több mint 3 és félszeres a növekedés 
ezen id tartamban az Egészségügyi Fakultáson, ami jelent sen tudta 
csökkenteni a három kar csökken létszámadatait. Mindegyik karon az 
átlagot meghaladó mérték a csökkenés, a legnagyobb mérték ebben az 
összehasonlításban is a Mez gazdasági és Vízgazdálkodási Karon 
tapasztalható 37,1 %, t követi a Gazdasági F iskolai Kar mutatója, 28,9 %-
os értékkel, míg a legalacsonyabb csökkenés a Pedagógiai F iskolai Karon 
történt, 25,9 % az értéke.  

A 2007-es év adatai a 2006-os év adatához viszonyítva minden féle 
vonatkozásban csökkenést mutatnak. A TSF egészében 16,9 % a csökkenés 
a hallgatói létszámban, ami 971 f s csökkenésnek felel meg. Lényegesen 
kisebb a csökkenés az együttes értéknél az Egészségügyi Fakultáson, 3,2 % 
ez az érték. Viszonylag kiegyenlített a csökkenés a három karon, közel 20 
%-os az érétke. A puszta számadatok mögött azonban olyan jelenségek 
húzódnak meg, amelyekr l mindenféleképpen említést kell tenni a 
folyamatok világosabbá, a következtetések levonására jobban alkalmassá 
tétele érdekében.  
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Az egyik ilyen tény az, hogy a Gazdasági F iskolai Kar 2002. évi 
létszámadatában szerepel a Személyügyi szervez szak Egri Kihelyezett 
Tagozatának létszáma, 169 f s értékkel, ami kihelyezet tagozatként 
mindössze 6 évig folyt ebben a városban, a 2002-es évben két kimen 
évfolyam volt a létszámadatok között. Ez a tény véleményem szerint 
indokolatlanul magas bázis értéket ad a Gazdasági F iskolai Kar számára. A 
másik torzító elem az, hogy meglehet sen magas a Pedagógiai F iskolai Kar 
létszámában a szakirányú továbbképzésen részt vev k száma és aránya, a 
csökken alapképzési létszámhoz képest különösen, ez viszont magas 
értéken tartja ennek a karnak a 2006., illetve a 2007. évi létszámértékeit, 
kisebb csökkenést mutatva ki ezzel 2002-höz képest. Torzító tényez nek 
érzem azt is, hogy az Egészségügyi Fakultás 2002. évi létszámai, egy életének 
harmadik évében lév képz hely létszámai, ahol a fels bb évfolyamok igen 
alacsony létszámúak voltak még. Úgy gondolom, az alacsonyabb szintr l 
elért növekedés 

 

legyen az akár rendkívül nagy is 

 

másként értékelend , 
mint egy lényegesen magasabb szintr l induló változás. Ezzel természetesen 
nem akarom degradálni azt a teljesítményt, amit az Egészségügyi Fakultás 
fejl désben produkált.  

A változás tagozatok szerinti értékeit vizsgálva hasonló 
következtetéséket tudunk levonni, mint az együttes értékek alapján. Sajnos 
számottev csökkenés történt a levelez tagozatos hallgatók létszámában, 
körülbelül 1 -es a csökkenés 2007-ben 2002-höz képest, ami meghaladja az 
átlagos csökkenés 20 % körüli, illetve közeli  TSF egészére számított értékét. 
Közel 3 és félszeres növekedést produkált az Egészségügyi Fakultás a 
levelez tagozaton 2002-höz képest 2007-ben, javította a többi kar, átlagnál 
nagyobb mérték csökken tendenciáját.  

2006-hoz hasonlítva a 2007-dik évi adatokat, csökkenést 
tapasztalunk ezen a fakultáson is a levelez tagozatosok létszámában, bár az 
értéke messze nem éri el a TSF egészére jellemz csökkenési mértéket. 5 % 
ponttal nagyobb csökkenést produkált az MVK ezen a tagozaton a TSF 
egészére vonatkozó csökkenéshez képest, ami úgy gondolom figyelemre 
méltó érték. Közel  20 % csökkenés tapasztalható a GFK levelez tagozatos 
létszámaiban, ami mintegy 3 % ponttal rosszabb, mint az együttes 
létszámváltozás  ezen a tagozaton  a TSF egészében.  

Mivel a létszám csökkenése nagyobb a levelez tagozaton, mint az 
együttes létszám csökkenése, ez természetesen azt fogja jelenteni, hogy a 
levelez tagozatos hallgatók aránya csökken a vizsgált id tartamban. 
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3. sz. táblázat 
A hallgatók számának megoszlása tagozatok szerint (%)  

Karok, 
illetve 

fakultás

 
2002. 2006. 2007. 

N app.

 
Lev. Össz. N app.

 
Lev. Össz. N app.

 
Lev. Össz. 

EF 30,0

 
70,0

 
100,0

 
31,3

 
68,7

 
100,0

 
34,2

 
65,8

 
100,0

 
GFK 33,9

 
66,1

 
100,0

 
42,5

 
57,5

 
100,0

 
43,5

 
56,5

 
100,0

 
MVK 48,8

 
51,2

 
100,0

 
51,7

 
48,3

 
100,0

 
54,3

 
45,7

 
100,0

 
PFK 38,2

 
61,8

 
100,0

 
36,2

 
63,8

 
100,0

 
34,5

 
65,5

 
100,0

 

Össz. 38,3

 

61,7

 

100,0

 

41,0

 

59,0

 

100,0

 

41,6

 

58,4

 

100,0

  

A tagozatok közötti arányt vizsgálva azt állapíthatjuk meg, hogy a 
TSF egészét tekintve megközelít leg 60 % a levelez tagozatosok aránya a 
hallgatók egészét tekintve, a vizsgált 3 év mindegyikében. (3. sz. táblázat) - 
Úgy gondolom ez az arány az adott képzési terület jelenlegi társadalmi 
megítélését, szükségességét fémjelzi. Levelez tagozatra ugyanis dönt en 
azok jelentkeznek, akiknek a munkájuk során szükségük van az adott 
képesítésre, akikt l elvárják, kérik az adott képesítést. - A levelez 
tagozatosoknak ez az aránya lényegesen magasabb, mint az országos átlag 
45 % körüli értéke. 

A TSF egészének átlaga alatt marad mindegyik vizsgált évben az 
MVK levelez tagozatosainak aránya, egyre növekv értékkel. 

 

2002-ben 
10,5 % pont volt az eltérés, míg 2007-ben 12,7 % pont -. Jelent sen 
változott a GFK levelez tagozatosainak aránya 2007-re, az átlag feletti 66,1 
%-ról az arány, közel 10 % ponttal csökkent, 56,5 %-ra, ami mintegy 2 % 
ponttal alacsonyabb a TSF egészének átlagánál, szemben a 2002-es 4,4 % 
ponttal magasabb értéknél. Mindvégig átlag feletti a levelez tagozatosok 
aránya az Egészségügyi Fakultáson és a Pedagógiai F iskolai Karon. 

Véleményem szerint a piaci megítélés húzódik meg az államilag 
finanszírozott és komplementer adata, a költségtérítéses hallgatók 
arányában, illetve ezek egymáshoz való viszonyában is. A költségtérítéses 
hallgatók magas aránya ugyanis az adott szakmai ismeretek jó eladhatóságát 
jelzi, amiért hajlandó a hallgató fizetni. 

Mindhárom évben 60 % körüli a TSF egészében az állami 
finanszírozású hallgatók aránya, így 40 % körüli a költségtérítéseseké (4. sz. 
táblázat). Az egyes karok illetve fakultás mutatói nem mutatnak számottev 
eltérést, egy kivétellel, ez az MVK, ahol a 2006-os és a 2007-es évben az 
együttes aránynál közel 10 % ponttal magasabb az állami finanszírozásúk 
aránya, így értelemszer en 10 % ponttal alacsonyabb a költségtérítésesek 
aránya. Különösen figyelemre méltó ez az érték akkor, ha azt is érzékeljük, 
hogy a 2002-es évben nem volt jelent s eltérés az együttes aránytól. 
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Az állami finanszírozásúak tagozatonkénti aránya er s eltérést mutat 
az együttes aránytól. A nappali tagozaton 80 %  körüli arány tapasztalható 
az Egészségügyi Fakultáson és a Gazdasági F iskolai Karon, míg lényegesen 
magasabb, 90 % feletti arány a Mez gazdasági és Vízgazdálkodási  valamint 
a Pedagógiai Karon. Így értelemszer en a költségtérítéses képzésben részt 
vev k aránya a nappali tagozaton 20 %, illetve 10 % körüli étéket vesz fel. A 
levelez tagozaton a TSF egészében 40 %-ot néhány % ponttal meghaladó 
az állami finanszírozásúk aránya. Az átlagos értéket két képz hely mutatója 
haladja meg, az Egészségügyi Fakultásé és a Mez gazdasági és 
Vízgazdálkodási Karé. Ez természetesen azt is jelenti, hogy ezen a két 
helyen a költségtérítéses hallgatók aránya nem éri el az együttes arányt, 
illetve a Gazdasági F iskolai és a Pedagógiai Karokon tapasztalható 
arányokat.  

4. sz. táblázat 
Államilag finanszírozott hallgatók aránya az egyes években (%)  

Karok, 
illetve 

fakultás

 

2002. 2006. 2007. 
N app.

 

Lev. Össz. N app. Lev. Össz. N app. Lev. Össz. 

EF 100,0

 

95,2

 

96,7

 

85,5

 

48,7

 

60,3

 

81,6

 

50,1

 

60,9

 

GFK 86,6

 

40,4

 

56,2

 

87,4

 

38,9

 

59,5

 

79,4

 

41,1

 

57,7

 

MVK 88,5

 

40,6

 

64,0

 

90,7

 

53,1

 

72,5

 

91,0

 

49,4

 

72,0

 

PFK 97,7

 

40,2

 

62,2

 

98,3

 

36,0

 

58,5

 

97,8

 

39,3

 

59,4

 

Össz. 90,6

 

42,7

 

61,0

 

90,4

 

41,8

 

61,7

 

86,2

 

43,4

 

61,2

   

2. A foglalkoztatott oktatók 
A foglalkoztatott oktatók száma a két utolsó vizsgált évben szerény 

mértékben ugyan, de n tt  2002-höz képest, ami a jelent s 
létszámcsökkenés mellett nem indokolt (5.sz. táblázat). Ez eredményezi azt, 
hogy jelent sen csökkent az egy oktatóra jutó hallgatók száma (7. sz. 
táblázat), bár az értékei messze magasabbak az országos átlagnál. Az oktatók 
száma két képz helyen n tt jelent sen, az Egészségügyi Fakultáson több 
mint kétszeresére, ami teljesen indokolt, mivel itt a hallgatók száma több 
mint 3 és félszeresére n tt.  Az átlagos értéknél nagyobb a növekedés a 
Gazdasági F iskolai Karon, a kar csökken hallgatói létszámával szemben.   

Csökken létszámértékeket tapasztalunk a Mez gazdasági és a 
Pedagógiai Karokon, de a csökkenés egyik esetben sem éri el a hallgató 
létszám rendkívül jelent s csökkenését. 
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2007-ben 2006-hoz képest csökkenés olvasható le az oktatói 
létszámban, úgy együttesen, mint az egyes képz helyeken egy kivétellel, ez a 
Gazdasági F iskolai Kar. Az itt tapasztalható növekedés mindössze két f . 

Nem tartom azonban 100 %-os mértékben megbízhatónak az 
oktatói létszámadatokat, mivel az óraadók létszámának beszámítása sem az 
egyes években, sem az egyes képz helyeken nem volt egységes, így az ebb l 
adódó hibalehet ség meglehet sen nagy, azaz az összehasonlíthatóságnak 
komoly fogyatékosságai vannak.  

5. sz. táblázat 
Foglalkoztatott oktatók adatai*  

Karok, 
illetve 

fakultás 

Létszám (f ) Változás (%) 

2002. 2006. 2007. 
2006-ban 2007-ben 2007-ben 

2006-ban 
képest 

2002-höz képest 

EF 6

 

14

 

13

 

233,3

 

216,7

 

92,9

 

GFK 36

 

40

 

42

 

111,1

 

116,7

 

105,0

 

MVK 43

 

42

 

41

 

97,7

 

95,3

 

97,6

 

PFK 42

 

41

 

39

 

97,6

 

92,9

 

95,1

 

Összesen 127

 

137

 

135

 

107,9

 

106,3

 

98,5

 

* A z adatok a teljes és részmunkaid ben foglalkoztatottakra vonatkoznak , a részmunkaid sök 
létszámadata átszámításra került teljes munkaid s foglalkoztatottra  

3. Az egy oktatóra jutó hallgatók száma 
Az egy oktatóra jutó hallgatók számát vizsgálva szintén sok 

érdekesség állapítható meg. Az egyik mindenképpen az, hogy a TSF 
egészében ez az érték lényegesen magasabb a maga 2007. évi 35 f s 
értékével, mint az országos 16 f körüli érték (6. sz. táblázat). Hasonlóan 
nagy eltérést tapasztalunk az egy oktatóra jutó nappali tagozatos hallgatók 
TSF-re és az ország egészére vonatkozó értékeinek összehasonlításánál. A 
TSF egészében 2007-ben közel 15 f volt az egy oktatóra jutó nappali 
tagozatos hallgatók száma, míg ez az érték az ország egészében 10 f alatti 
(7.sz. táblázat). 

Itt is jelent s különbségek tapasztalhatók az egyes képz helyek 
között. Jelent sen meghaladja a TSF egészére számított egy oktatóra jutó 
hallgatói létszámot az Egészségügyi Fakultás és a Gazdasági F iskolai Karra 
számított mér szám, úgy az összes hallgatóra, mint a nappali tagozatos 
hallgatóra számítva. Ugyanakkor a másik két kar mutatója messze elmarad a 
TSF egészének mutatójától. 

Ezeknek a mutatóknak a változása - az Egészségügyi Fakultás 
kivételével 

 

csökken tendenciát mutat, ami a már korábban vizsgált 
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hallgatói létszám csökkenéssel és ezzel szemben az oktatói létszám 
növekedésével indokolható.  

6. sz. táblázat 
Egy oktatóra jutó összes hallgató száma és változása  

Karok, 
illetve 

fakultás 

1 oktatóra jutó összes hallgató száma 
(hallgató/oktató) 

Változás (%) 

2002. 2006. 2007. 
2006-ban 2007-ben 2007-ben 

2006-ban 
képest 

2002-höz képest 

EF 34,8

 

56,4

 

58,8

 

162,1

 

169,0

 

104,3

 

GFK 76,6

 

61,0

 

46,7

 

79,6

 

61,0

 

76,6

 

MVK 31,1

 

24,6

 

20,5

 

79,1

 

65,9

 

83,3

 

PFK 38,4

 

35,9

 

30,6

 

93,5

 

79,7

 

85,2

 

Összesen 46,6

 

41,4

 

35,3

 

88,8

 

75,8

 

85,3

   

7. sz. táblázat 
Egy oktatóra jutó nappali tagozatos hallgató  

Karok, 
illetve 

fakultás 

1 oktatóra jutó nappali tagozatos 
hallgató száma (hallgató/oktató) 

Változás (%) 

2002. 2006. 2007. 
2006-ban 2007-ben 2007-ben 

2006-ban 
képest 

2002-höz képest 

EF 10,3

 

17,6

 

20,1

 

170,9

 

195,1

 

114,2

 

GFK 26,0

 

25,9

 

20,3

 

99,6

 

78,1

 

78,4

 

MVK 15,2

 

12,7

 

11,1

 

83,6

 

73,0

 

87,4

 

PFK 14,7

 

12,7

 

10,5

 

86,4

 

71,4

 

82,7

 

Összesen 17,9

 

17,2

 

14,7

 

96,1

 

82,1

 

85,5

  

Az eddig vizsgált létszámadatok teljes kör összehasonlítása 
érdekében szükségesnek érzem a TSF-en belül a hallgatói és oktatói 
arányokat összehasonlítani az egyes karok, illetve fakultás között. A dolog 
logikája azt diktálná, hogy egymáshoz közelít értéket képviseljen a hallgatói 
arány és az oktatói arány, mivel a finanszírozás is így jelenik meg. Ezzel 
szemben ett l igen messze álló arányokat tapasztalunk. Az Egészségügyi 
Fakultáson és a Gazdasági F iskolai Karon magasabb a hallgatók aránya az 
összes hallgatóból, mint amilyen az oktatók aránya az összes oktatóból (8. 
sz. táblázat). A másik két karnál viszont fordított a helyzet, a hallgatók 
aránya ezeken a karokon a TSF összes hallgatójából alacsonyabb, mint 
amilyen arány az ezeken a képz helyeken oktatók arányában tapasztalható. 
Különösen nagy az eltérés az MVK-n, ahol 17,7 %-os hallgatói arányhoz, 
30,4 %-os oktatói arány tartozik. 



 
Krajcsóné Kraszkó Ilona  

44

8. sz. táblázat 
A hallgatók és az oktatók megoszlása a karok és a fakultás között az 

egyes években (%)  

Karok,

 
illetve 
fakultás 

Hallgatók

 
Oktatók

 
2002.

 
2006.

 
2007.

 
2002.

 
2006.

 
2007.

 
EF

 
3,5

 
13,8

 
16,0

 
4,7

 
10,2

 
9,6

 
GFK

 
46,6

 
42,5

 
41,2

 
28,3

 
29,2

 
31,1

 

MVK

 

22,6

 

18,0

 

17,7

 

33,9

 

30,7

 

30,4

 

PFK

 

27,2

 

25,7

 

25,1

 

33,1

 

29,9

 

28,9

 

Összesen

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

100,0

   

Összegzés 
A 2007. júliusában megtartott ponthúzás, illetve a pótfelvételi eljárás 

befejezése óta több fels oktatási intézmény, így a TSF is látja azt, hogy 
komoly gondok el tt áll a csökken hallgatói létszámok miatt. Stratégiáját 
nyilván ennek maximális figyelembevételével kell kialakítania, illetve az 
ebb l adódó új feladatokat meg kell oldania. Az el z oldalakon vázolt 
számadatok milyen feladatokat fogalmaznak meg? El ször is azt, hogy olyan 
képzéseket kell felajánlani, amik piacképesek, amit szívesen választanak 
költségtérítéses és levelez képzésben is, ahol jobban érvényesül a piac 
diktálta szükségszer ség.  

A másik fontos feladat az, hogy rendkívül hatékonyan meggy zzük a 
potenciális hallgatót arról, hogy a periférikus földrajzi elhelyezkedés ellenére 
az itt folyó képzés nem periférikus, ellenkez leg rendkívül jó színvonalú, 
emberközeli, magas szint szolgáltatásokkal. Érdemes bennünket választani! 

Nem hálás feladat, de meg kell oldani azt, hogy ne legyenek ekkora 
különbségek az egyes képz helyek fajlagos mutatóiban, csak a szükséges 
létszámmal dolgozzanak az egyes területek. 

Az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében lehet vé kell tenni az 
összehasonlítható létszám megállapítását, az óraadók munkájának 
átszámítását teljes munkaid s munkára.  

Nem megoldhatatlan feladatok ezek! Kell szakértelemmel, 
összefogással és irányítással, szervezéssel rövid id alatt születhetnek átüt 
sikerek! Viszont nem lehet elodázni a tetteket, ezek elmaradása súlyos 
problémákat idéz el az egyes karokon, de a TSF egészében is!  
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Felhasznált irodalom: 

 
TSF Statisztikai Beszámolói 

 
Oktatás Statisztikai Évkönyvek 2002., 2006.    

     

Abstract  

Since the final setting of the admission rates in July 2007 and the 
termination of the supplementary entrance progress several higher 
education institutes, such as TSF, have faced serious difficulties due to 
smaller student numbers. Institution strategy has naturally to be planned 
with maximum consideration of this fact and the tasks resulting from the 
new constellation have as well to be done. What tasks have been made 
obvious by the figures of the previous pages? First of all marketable 
trainings have to be offered that are keenly chosen by both fee-paying and 
correspondence students and where market needs have their true potential. 

The second important task is to persuade potential students that 
despite peripheral geographic location the training rendered is not at all 
peripheral but high-standard and student-centered, including high-quality 
services. Thus it is worth choosing us!  
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ANA POPA  

RURAL DEVELOPMENT  PROBLEMS IN ROMANIA 
AFTER  THE EUROPEAN INTEGRATION   

1. The rural development - a European Union priority  
The rural development become at presents more and more a global 

priority, which is considered to be more than a simple rural policy. The 
North American and European Union rural regions have experienced 
remarkable changes in the last time and this paper investigates the American 
model and the European model for the rural development. 

The European Union treats the rural development as an essential part 
of the model of European development and the Common Agricultural 
Policy (CAP) is one of the most important and expensive European 
policies [9].  

Rural development 2007 to 2013 focuses on three key areas: the 
agro-food economy, the environment and the broader rural economy and 
population, around four axes, namely:  
- Axis 1, on improving the competitiveness of the agricultural and forestry 
sector; under axis 1, a range of measures will target human and physical 
capital in the agriculture, food and forestry sectors, promoting knowledge 
transfer and innovation and quality production; 
- Axis 2, on improving the environment and the countryside; axis 2 
provides measures to protect and enhance natural resources, as well as 
preserving high nature value farming and forestry systems and cultural 
landscapes in Europe s rural areas; 
- Axis 3, on the quality of life in rural areas and diversification of the rural 
economy; axis 3 helps to develop local infrastructure and human capital in 
rural areas to improve the conditions for growth and job creation in all 
sectors and the diversification of economic activities;   
- Axis 4, on Leader; axis 4, based on the Leader experience, introduces 
possibilities for innovative governance through locally based, bottom up 
approaches to rural development. 
The European Union Financial Structural consists of: Structural Funds, 
Cohesion Fund, European Agricultural Fund for Rural Development 
(EAFRD), Financial Instrument for Fisheries (now part of EAFRD, after 
1st January 2007) . Briefly, the financial allocations for 2007 

 

2013 are:  
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Structural Funds and Cohesion - about 16 billions Euro; 

 
Funds for Rural Development - about 14 billions Euro, witch of 
8 billions for non-agricultural rural development and about 200 
millions Euro for fishery.  

For Romania is important the conclusion: The rural development 
policies need to be major financial encouraged.    

2. The agriculatural sector and the Romanian Rural development 
The agriculture and forestry are, by tradition, important fields of the 

Romanian economy, taking into consideration the dimension of the 
agriculture area (14.7 million ha) and the area covered by forests and other 
fields with forest vegetation (6.7 million ha), and also, especially, by the 
weights of the occupied population in agriculture and forestry (32 %). 
Economically, the contribution of the agriculture to the gross added value 
(VAB) was relatively reduced, in comparison with the used resources and 
had a descendant trend, thus the weight of the added value in agriculture in 
total VAB in 2004 was of 13.4% in comparisons with 1990 when it was 
around 20%. 

The rural area plays an important role for Romania regarding its 
dimension and its economical and social functions [1]. Accordingly with the 
national definition [3], the Romanian rural areas represent 87.1% from the 
territory and 45.1% from the population, respectively 9.7 million habitants 
at 1st July 2005. From the administrative point of view, the territory of 
Romania (in conformity with NUTS 5) has 2.851 villages which represented 
the rural area in 2005  [10].  

Unfortunately, for many Romanian politics persons, the rural 
development refers only about the agricultural sector. The EU has a new 
vision about rural problems. It can be noticed the increase of the interest 
for a rural modus vivendi , which incorporate the idea of the economical 
and social economic cohesions, using all the abilities of the modern 
urbanism but with a reinsertion in nature based on the environment 
protection [4]. 

Common Policy for Rural Development has four components: 
European Legislation, the Community Strategic Guidelines referring to rural 
areas, The National Strategic Plan of rural development , The National 
Rural Development Program.    
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3. Important financial resources for the rural development in 
Romania after accession to EU   

For Romania, the rural development becomes economically more 
important than in any other country in EU. Romania joint European Union 
in 2007 with a lot of disparities, most of them from the rural areas, and the 
consequence is the huge demand of European Financial Support.  
The National Development Plan (NDP) is a specific concept of the 
European Cohesion Policy and it represents the multi-annual strategic planning 
and financial programming document. The NDP is developed in broad partnership, and 
it will be used to guide and boost Romania s social-economic development in line with EU 
Cohesion Policy  [6]. In fact, those policies are part of the Romanian National 
Development Plan (NDP) 2007-2013 presented below, in Fig. No.1.  

Fig. no. 1. 
Policies of the National Development Plan 2007-2013                     

The National Development Plan is the fundamental tool that 
Romania will use in order to diminish the social and economic development 
disparities with the EU as soon as possible. The NDP is a tool that sets 
public development investment priorities. It s aims are to establish the 
main directions for earmarking public funds for investments with a 

NATIONAL DEVELOPMENT PLAN 
2007-2013 

Cohesion Policy Common  Policy of  
Agriculture - PAC 

 

Common Policy of  
Fishing 

Operational Programmes  

National Strategic Frame of 
Reference 

National Strategic Plan 
of Rural 

Development 

National Strategic 
Plan for Fishing 

Strategic de 

National Plan of Rural 
Development 

Oper. Program for 
Fishing 

FEDR, FSE 
(similar PHARECES)

 

FC 
(similar to ISPA) 

FEADR 
(similar SAPHARD) 

FEP 
(similar SAPHARD) 

Source:

 

Ministry of Finance, A uthority of Management for supporting the the Communitarian 
Framework AMCSC, 2006. 
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significant impact on the social and economic development, from internal 
(state budget, local budgets, etc.) or external sources ( structural and 
cohesion funds, EU funds for rural development and fisheries, etc.), with a 
view to bridging the development gap between Romania and the EU 
countries and to doing away with internal disparities ( urban 

 
rural, region 

X as compared to the national average, etc.).  
The indicative financial programming of the National Development Plan 
for Romania 2007-2013 lead to a total amount of 58,7 billion Euro, 
distributed on the 6 national development priorities of the NDP, as follows  
[6]: 

 

Competitiveness -5.2 billion Euro, representing 8.9% from total; 

 

Transport infrastructure -14.7 billion Euro, representing 25% from 
total; 

 

Environment- 6.6 billion Euro, representing 11.2% from total; 

 

Human resources - 7.6 billion Euro, representing 13% from total; 

 

Rural development -15.3 billion Euro, representing 26% from total; 

 

Regional Development - 9.3 billion Euros, representing 15.9% from 
total.  

Romania has an important rural sector, but there are many 
differences between the rural zones from Romania and the rural zones from 
European Union and United States. First of all, the rural development is 
very important for Romania, as a solution for social problems and 
economic diversification in rural communities. Secondly, the rural problems 
should be addressed by sustainable development policies  [2]. 
The Romanian rural development gets about 26% from the total financing 
allocation in the period 2007-2013 with the following financing sources: EU 
funds - 43%; national public sources - 48%; private sources - 9%. The 
Common Agricultural Policy impose Romania (10) to contribute at: 
improving the competitiveness of agriculture

 

and forestry by means of 
support for restructuring, improving the quality of life in rural areas and 
encouraging diversification of economic activity, helping to safeguard the 
environment.  

The Financial Support is assured through the European Agriculture 
Fund (FEA) which utilizes: The European Fund for Agriculture 
Guarantees (FEGA) for: market measure, direct payment; The European 
Agricultural Fund for Rural Development (FEADR) for: rural 
development.  
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Beneficiaries of the Common Agricultural Policy are: farmers; 
associations of farmers; local authorities; private agro-business; other 
organizations (NGOs, etc.).  

Concretely, Romania will beneficiate by the financing through the EU 
rural development policy 2007-2009, as is shown in the Table 1.  

Table 1. 
The financial package for Romania 2007-2009  

(million  - 2004 prices) 2007 2008 2009 Total

 

Financial allocations         
Agriculture market measures 249

 

244

 

239

 

732

 

Agriculture   direct payments 0

 

405

 

476

 

881

 

Agriculture 

 

rural development  606

 

808

 

1010

 

2424

 

Sub-total agriculture 855

 

1457

 

1725

 

4037

 

Structural Operations 1399

 

1972

 

2603

 

5973

 

Internal existent policies* 244

 

248

 

252

 

744

 

Institutional Development* 26

 

17

 

8

 

52

 

Sub-total Internal policies 270

 

265

 

260

 

796

 

Total allocated 2524

 

3693

 

4588

 

10805

 

Estimated payments 1124

 

2220

 

2864

 

6208

 

* Informative 
Source: Dumitru M., Diminescu D., Lazea V ., Rural development and the reform of Romanian, p.44, 
http://www.ier.ro/Studii/Working%20Paper%2010-11%20Ro.pdf

    

The aquis regarding the market measures will cost 732 millions  in 
the period 2007-2009, representing 6.8% from total allocated.  

 

The direct payments for the farmers sum up 881 million  (8.2% from 
total allocated) for the period 2007-2009 and they will be introduced 
gradually during a period of 10 years from the accession moment 
starting with a level of 25% from the actual level of EU15. Even the 
level of direct payment applied to the 10 new member states in 2007 
will represent 40% from the EU15 level; this level was not offered to 
Romania and Bulgaria in order to not put in danger the process of 
restructuring and consolidation of the exploitations. The fast 
restructuring of the agriculture and food sector request an optimum 
equilibrium between the direct payments and the measures of rural 
development and this is why the Commission proposes a massive 
supply of funds in the rural economy.  

http://www.ier.ro/Studii/Working%20Paper%2010-11%20Ro.pdf
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The package for supporting the rural development sums up 2242 

millions  (20.7% from total allocated) in the period 2007 

 
2009. At 

this package, Romania should add its part of co-financing which will 
raise the total value of the package to about 3000 millions .  

 
The result is a total of 10.8 billions  for the budget allocated for 

Romania in the period 2007-2009, but this amount can not be used 
totally in the same period. Concretely, it is estimated a payment 
volume from this budget of 6.2 billions .    

The expenses per habitant in 2009 (the third year from ascension) 
are estimated at 205 . For comparison, in the 10 new Member States in 
2006 (the third year from their ascension) will be of 225 . Anyway should 
be taken into consideration that from the view of GDP weight, the funds 
allocated to Romania in 2009 will represent 7.1% from the GDP in that year 
while the average for the ten new member states will be only 3.3%. While 
Romania will have to pay to the EU budget about 1% from the national 
GDP, it will get seven times more, so Romania will be a net receiver of 
community funds.  

A controversy aspect for Romania is the lower price of the real 
assets, especially the land price, because this price can be explained through 
several negative factors, first of all the reduced rural infrastructure, making 
the Romanian rural assets unattractive for the investors, because the 
increasing costs for start-up business. In the same time, this lower price can 
be a motive for attracting the speculative investors, which buy cheap in 
order to sell at a higher price.   

A European Commission's implementing regulation for the 
EAFRD 2007-2013 represents one set of detailed rules on the management 
of programmes [8]. 

The first pillar of the CAP has been subjected to the most scrutiny. 
But sometimes, success breeds new challenges. The second-pillar payments 
can be more difficult to manage than, for example, direct decoupled 
payments. The eligibility rules are not as clear and controls can therefore be 
more difficult - for example, for agro-environmental measures. Sound 
financial management and proper controls must be Romanian authorities 
priority for all types of subsidies and it is being asked of national rural 
development policy. 
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4. Conclusions 
The rural communities from Romania request for the following 

important necessities:  

 
the improvement of the base services for population and the 
achievement of investments which could make the rural zones more 
attractive in order to reverse the descendant economic and social trend 
and the de-population of the rural areas; 

 
the increase of the capacity to elaborate and implement the local 
strategies;  

 

the improvement of the infrastructure;  

 

the conserving of the natural and cultural patrimony.  

On one side, there are many differences between the rural zones 
from Romania and the rural zones from EU and US, but on the other side, 
this delay, can be turn in favor the ecological aspects, of using the traditions 
and especially, as a development potential.  It can be achieved the business 
type called green field,, but the Romanian rural communities should 
develop the abilities of attracting and exploiting the investment supported 
by EU, based on the offered opportunities.  

Finally, the aims are to establish the main directions for earmarking 
public funds for investments with a significant impact on the social and 
economic development, from internal (state budget, local budgets, etc.) or 
external sources (structural and cohesion funds, EU funds for rural 
development and fisheries, etc.). 

The optimal report between the 3 categories of financing sources: 
EU funds, national public sources, private sources, can not be established at 
the level of the whole Romanian economy, but it is similar with the rapport 
between the internal and external financing sources for every company   
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Rezümé  

A cikk a romániai vidékfejlesztést vizsgálja, mert ez a többi európai 
uniós országénál nagyobb bels jelent séggel bír. Románia számára a vidék 
kiemelt jelent ség , de ezzel párhuzamosan nagy a különbség a helyi és az 
európai uniós vidéki térségek között. A 2007-2013-as id szakra vonatkozó 
vidékfejlesztési terv mindhárom problémaköre 

 

az élelmiszergazdaság, a 
környezetvédelem és a vidéki gazdaság és népesség 

 

ördögi körökt l 
terhes. A helyi közösségek finanszírozása áll az ördögi kör 
középpontjában, mert a szociális problémák megoldása és a vidéki gazdasági 
diverzifikáció nagy pénzügyi támogatásra igényel. A nemzetgazdaságnak 
biztosítania kellene legalább a finanszírozáshoz szükséges saját er felét. 

Kulcsszavak: vidékfejlesztés, Románia, Európai Unió, finanszírozás  
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FODOR MÓNIKA   

THE MARKET OF FOOD CONSUMPTION FROM THE ASPECT OF  
FOOD PREFERENCES AS REFLECTED IN PRIMARY 

RESEARCH IN HEVES COUNTY   

Introduction 
During the examination of food consuming behaviour we cannot 

ignore the changes in lifestyles and value systems as the lifestyle of the 
individual is reflected in their food consuming behaviour and eating habits. 
The changes in the value systems of the last few decades, the co-presence of 
dissonant values 

 

the appearance of contradictory nutrition trends- have 
had some effects on the domestic food consumption, as well. The 
appreciation of leisure time as a global tendency has generated such changes 
in the value system that offer opportunities for the characterisation of new 
consumer target groups as a segmentation criterion. According to Tör csik , 
the most characteristic difference in the old and new consumers habits can 
be noticed in their relation to time dimension [T R CSIK, 2003]. The new 
consumers constantly suffer from lack of time do for them time is more 
scarce than money. This fact has an effect on their buying habits and the 
composition of the consumer basket. Lewis and Bridger characterise the 
modern consumer of our times by lack of time and confidence in their 
model. The influencing effect behind the new consumer s decisions and 
behaviour derives from the relative scarcity of time and confidence 
[LEWIS, 2001]. The present-day society can be characterised by constantly 
being on the move and the pressure of time can be felt both in the life 
cycles of man and their everyday life. The accelerated pace of life has 
resulted in social changes, the re-assessment of lifestyle thus basically 
altering eating and food consuming behaviour patterns. The appreciated 
leisure time has a significant impact on the order of importance of food 
consuming preferences and the choice between the circumstances of eating. 
In our present paper time and the trends, tendencies of acceleration as well 
as its impact on the change of eating habits are given special importance.   

The objective of the research 
The examination if time as a value-making factor appears on the 

level of food preference was extremely important for us like during our 
previous research tasks. We also supposed that the appreciation of time can 
influence the choice of eating circumstances typical of the working days. One of the 
starting points of our research was that besides the influences of macro-
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environment individual food preferences also play an important role in choosing 
eating alternatives typical of the working days.   

Material and method 
We surveyed 200 inhabitants of Heves County during our primary 

research by means of a (pre-tested) standardised questionnaire. During data 
processing we got 197 questionnaires that could be evaluated and these 
were assessed by using SPSS 11.5 programme package.  
In our questionnaire we examined the food consuming habits of the 
individual, the eating alternatives typical of the working days as well as their 
choice and influencing factors. Results  

The socio-demographic characteristics of the sample 
The breakdown of the interviewees by gender and age are illustrated by   

Table 1.    
The breakdown of the sample by age and gender 

Age/gender

 

18-29 

 

30-39  

 

40-59 

 

60-69 

 

total 

Male (%) 24.7

 

22.6

 

38.7

 

14

 

100%

 

Female (%)

 

22.1

 

20.1

 

40.4

 

17.3

 

100%

 

From: own compilation 2007, N=197  

62% of the sample have higher education qualification, 38% possess 
secondary school qualification and there was no one in the sample with 
basic-level education. Regarding income relations, nearly about one-third of 
the sample live on a monthly net income of 40-80 thousand HUF per 
capita. A bit fewer, 31% have a net income of 80-120 thousand HUF per 
month. The third most populous income group (19%) earns 120-180 
thousand HUF per month. Taking domicile into consideration we can state 
that the representation of those living in the city and in the country was 50-
50%. Almost half of the interviewees (47%) are married and almost the 
same proportion (18% and 17% respectively) are single men and women. 
Further 9-9% are widowed or divorced. Regarding the number of the 
people in the household, the biggest part of the sample live in 2-person 
households followed by one (25%) and three-person ones (14%). Families 
of four or bigger were not represented in the sample.   
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Factors determining the food consuming habits of the sample 
The interviewees considered outer, qualitative features like the 

freshness, good taste and smell of food the most important. The decisive 
role of outer, qualitative features in food consumption is also supported by 
previous research results. (LEHOTA et al., 1998), (HORV Á TH et al., 2005) 
When taking the research results of GFK on domestic food consuming 
habits into consideration the first place is also occupied by the importance 
of food taste that also strengthens the leading role of the outer, qualitative 
features of food [GFK, 2005].  

Table 2 
Criteria of food consumption according to the sample 

Factors

 

mean rank 

The most important factors   mean >= 4

   

Outer factors of quality

 

Freshness 4.8

 

1

 

Taste, smell 4.7

 

2

 

Factor of health 
consciousness Free from artificial agents 

4.2

 

3

 

More important factors   mean >= 3,1

   

Inner factors of quality

 

Variety 3.9

 

4

 

Vitamin-mineral content 3.9

 

4

 

Price-value proportion

 

Value for money 3.9

 

4

 

Parts of time factor

 

Adequate packing 3.5

 

5

 

Long life 3.5

 

5

 

Practical packaging 3.4

 

6

 

Quick preparation 3.3

 

7

 

Less important factors    mean<= 3

    

Geographical origin 2.8

 

8

  

Brand name 2.6

 

9

  

Eating in restaurants to save time 2.3

 

10

 

From: own compilation 2007, N=197  

As the third most important factor, the interviewees mentioned the 
criterion of being free from artificial agents , which refers to the 
appearance of health conscience in eating habits. As a result of the frequent 
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food scandals of these days for the consumers losing faith it is becoming 
more and more important to get reliable, controlled food.  The components of 
inner qualitative features such as variety , vitamin-and mineral content were 
ranked the fourth most important place in the preference order of the 
sample of the same mean value with the statement value for money . All 
this proves the dominant role of the suitable price-quality ratio in food 
buying preferences that is also proven by the examination of GFK in 2005 
on surveying the eating habits of the Hungarian grown-up population. The 
research concluded that quality and the suitable price/ value ration regarded 
as the most important factors of food purchase had been ranked the highest 
with almost the same values [GFK, 2005]. According to the sample, time 
factor and its components like ready to prepare , practical packaging , 
adequate packing are more important than average. This means that the 

points of view in connection with saving time and time consciousness have 
appeared but they have no priority over outer, qualitative features. The 
opinion of the sample is in accord with the results of the national survey of 
GFK according to which the importance of the taste of food is prior to the 
rapidity of its preparation. The benefits of saving time have no priority over 
the price.  

The last important factors of the preference order of our sample are 
geographical origin and brand name . The position of this latter one 

comes from the fact that brand awareness is not even typical of food 
purchasing of the domestic consumers such as in Germany where only 10% 
of the young choose a branded product consciously [HARTMANN, 
2003]. Eating in restaurants to save time was not regarded too important 
(mean=2.3) by the sample members in their decisions on food 
consumption. The result is not surprising as it is not a typical practice for 
the domestic consumers to require restaurant services to save time on 
cooking. In Hungary the proportion of eating out of the total costs on food 
is only slightly over 8% lagging considerably behind the nearly 40% typical 
of Western Europe [FOOD SERV ICE TREND, 2006].  The results of our 
examination also proves that the influencing effect of time-related preference on food choice 
can be felt in consumers opinions but cannot by all means regarded dominant. The factors 
that can be linked to the outer and inner criteria of quality as well as price are definitely 
given priority.    

Segments formed alongside food preferences  
Factor analysis carried out about the determining factors of the food 

consumption of the interviewees did not bring a professionally interpretable 
result so the cluster analysis examination was carried out on the basis of the 
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full factor list. Our objective was to group respondents into segments based 
on the peculiarities of their food consumption.  

On the basis of the result of variety analysis a significant diversion 
could be concluded between at least two clusters regarding all factors 
influencing food consumption. The cluster analysis resulted in the following 
groups:  

 
Cluster 1: Price-sensitive food customers (23 persons):  These respondents 
ranked only the criterion cheap higher than the mean value of the 
sample. They regarded the outer quality, taste, smell of the food of 
average importance together with the suitable price-value ratio. Due to 
their dominant price sensitivity it is not surprising that the members of 
this group attached no importance at all to eating out (1.08). That is why 
they are unlikely to become the target clientele of institutional catering.  

 

Cluster 2: Lovers of nutritive food (51 persons): The members of the segment 
regarded the freshness, variety and calorie content of food i.e. 
traditional points of view of food choice important so they are the 
lovers of nutritive, substantial foods.   

 

Cluster 3: Price sensitive cooking at home (24 persons) Practical food 
preparation is important for them: ready to prepare , long life and 
practical packaging. It is likely that these factors are important for 

those who are engaged in daily cooking. The criteria cheap and 
value for money were ranked the most important by them so it is 

not surprising that they do not require more expensive restaurant 
services to save time for cooking. The statement restaurant services to 
save time was ranked well below the mean (1.8). Brand name also 
had priority in their order of preference. Due to the price sensitivity 
typical of the members of this group it is likely that they prefer brands 
of cheap price category or commercial brands when buying food.  

 

Cluster 4: Pleasure-seeker consumers (99 persons) It is typical of the 
preference order of this group that only they attached a higher than 
average value to the statement about time consciousness and the 
importance of leisure time: restaurant services to save time (2.76). 
Furthermore, it is worth noting that they ranked the statement about 
the importance of price below the mean and, what is more, below than 
the three other groups (3.02). This fact also proves the hypothesis that 
primarily price sensitivity sets the limit to the widespread use of eating 
out in Hungary.  
According to the chi-square test trial among the socio-demographic 
features gender, type of domicile and qualification influenced 
significantly the belonging to a certain segment. The cluster breakdown 
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of age categories, marital status and income was examined in 
percentage as there were such segment- and demographic feature 
combinations whose correlation value was not interpretable sue to the 
low number of their components.  

 
In the group of Price-sensitive food customer

 
the representatives of males are 

dominant. The members of the older generations married and older than 40-59 
living in the country make up the biggest ratio (70%) of this segment, 
mainly (65%) with secondary education and their monthly income is 80-120 
thousand HUF. 

 

The Lovers of nutritive food are also mainly men (55%), young, aged 
between 18 and 39 living in the city on their own. In this segment the ratio 
of those with higher education is outstandingly high (88%) and they are 
the second well-off class with a net income of 120-180 thousand HUF 
per capita per month.   

 

The representatives of Price-sensitive cooking at home are mainly women, the 
weaker sex

 

(62%), which is not surprising as cooking is still a traditional 
female role so it is quite understandable that the women-dominant 
group considered the factors of making cooking easier important. The 
bulk of this segment (75%) is a city-dweller single. Regarding age, the 
representatives of the younger generations make up the bigger ratio (61%). 
The members of this group have the lowest income (40-80 thousand HUF per 
capita per month) despite the fact that 48% of them have secondary and 52% 
higher education. 

 

In the case of Pleasure-seeker consumers

 

decisively women make up the bulk 
regarding gender: 64% of the group is women and 36% men. Typically 
(56%) they are married, at the age between 40 and 59 with higher education and 
living in the city.  The members of this segment can manage the biggest 
budget as only this segment represented respondents (11%) with a net 
monthly income of above 250 thousand HUF per capita.   

Conclusions 
On the basis of our research results the dimensions that can be the 

main characters of institutional catering can be identified: convenience, 
time, quality and last but not least price as well as their suitable 
combinations. The players of the supply side of institutional catering 
compete in all the four dimensions at the same time. These criteria from the 
part of the consumer appear at the same time and they do not wish to 
neglect any of them to favour another. This situation poses a challenge to 
institutional catering operating on the borderline of public and commercial 
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catering but the fact that new consumer demands can successfully be met in 
institutional catering is illustrated by several national examples.   
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Rezümé  

Publikációnkban az egyénre jellemz élelmiszer-preferencia, mint az 
étkezési módot, így a munkanapokat jellemz étkezési szokást determináló 
tényez jellemzésére törekedtünk. Az árnyaltabb preferenciavizsgálat 
érdekében faktoranalízist végeztünk, majd élelmiszerfogyasztói preferenciák 
szegmentáló hatását klaszeranalízis módszerével vizsgáltuk.   

Abstract  

In our paper we are aiming to present food preference as a way of 
consumption typical of the individuals and consequently, a way of eating 
characterising working days. To carry out a more detailed preference 
examination, factor analysis was carried out followed by cluster analysis 
based on the segmenting effect of food consumer preferences. 

Key words: food preference, factor analysis, cluster analysis  
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JANA MARASOVÁ   

ZMENY V HOSPODÁRSKOM A SOCIÁLNOM PROSTREDÍ 
PODNECUJÚ NOVÉ TRENDY V RIADENÍ UDSKÝCH ZDROJOV   

1. Modifikácie v hospodárskom kontexte podniku 
Z ekonomického h adiska je s innos ou podniku neodlu ite né 

dosahovanie zisku a jeho maximalizácia. Realizácia tohto cie a  je stále 
náro nej ia, preto e silnie nielen priama konkurencia medzi podnikmi 
vyrábajúcimi rovnaké produkty, ale pod a G. Lelarge (2006, s. 73)  sa 
konkurencia roz iruje a pôsobí aj na zdanlivo nezávislých trhoch. Súvisí to 
s rastom dôchodkov obyvate ov v eobecne, ktorý im, po uspokojení 
základných ivotných potrieb, umo uje nakupova stále viac tovarov 
a luxusnej ích tovarov, a tak sa stáva, e výrobcovi odevov nepriamo 
konkuruje producent elektrospotrebi ov, alebo predajca exotických 
zájazdov. V tejto súvislosti sa modifikujú aj o akávania spotrebite ov, ktorí 
sa z racionálnych homo oeconomicus menia na náro nej ie a komplexnej ie 
osobnosti elajúce si by tvorcami vlastného ivota. Chcú od podnikov 
vä iu transparentnos , pokia ide o pôvod surovín, spôsob výroby 
a kontrolu kvality. 

Nap a o akávania zákazníkov vy aduje od podnikov na jednej 
strane zvy ova kvalitu poskytovaných slu ieb, ale na druhej strane 
intenzívnej ia a ir ia konkurencia ich núti vyrába a predáva lacnej ie. 
Tento prehlbujúci sa paradox ich vedie k prehodnoteniu podnikových 
procesov, k eliminácii neproduktívnych inností, k zni ovaniu 
hierarchických úrovni, k adresnej iemu meraniu výkonov a k rýchlej iemu 
sprostredkovaniu informácií. Práve v týchto opatreniach sa mô e ú inným 
nástrojom zni ovania nákladov sta flexibilita riadenia udských zdrojov. 
Jednou z jej foriem je rozvoj  atypických spôsobov práce, medzi ktoré patrí 
do asné zamestnávanie jednotlivcov u nie len na základe pracovnej 
zmluvy, ale aj formou ur itého obchodného kontraktu, napr. na realizáciu 
projektov, adresných analýz alebo overovanie nových pracovných postupov. 
Inou mo nos ou, be nou v západných ekonomikách, je zamestnávanie 
tudentov 

 

stá istov, i rozvoj rôznych podôb práce doma. Riadenie 
udských zdrojov tak okrem svojej náro nej úlohy cost-killer, zameranej 

predov etkým na stabilných tradi ných zamestnancov, vytvára oraz viac 
periférnych zamestnaní a vyh adáva a roz iruje okruh spolupracovníkov 
podniku. 

Ekonomické prostredie vä iny európskych krajín je pozna ené aj 
viacerými demografickými zmenami. Okrem cite ného starnutia populácie 
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(Horehájová, M, 2007, CD) zvýraznenom hromadnými odchodmi na 
dôchodok povojnovej generácie baby boom, ktoré za ínajú práve v sú asnom 
období, populácia starne aj zdola , t. j. klesá popula ný prírastok, ím je 
ohrozená prirodzená obnova odchádzajúcich zamestnancov mladými. 
Prehlbuje sa tak nerovnováha medzi aktívnym obyvate stvom a populáciou 
na dôchodku, o na jednej strane vyvoláva obavy o budúce financovanie 
dôchodkov (Horehájová, M., 2004, s. 77), a na druhej strane je táto 
skuto nos sprevádzaná stratou kompetencií a a kos ami nájs 
v niektorých povolaniach vhodných zamestnancov. Odborníci na udské 
zdroje si kladú otázky, i to nie je predzves celkového nedostatku 
kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce a v tejto súvislosti navrhujú 
pred i vek odchodu do dôchodku, t. j. zvý i zamestnanos seniorov. 

al ie významné mutácie sú asného ekonomického prostredia 
predstavuje jeho technologický kontext. Nebývalý rozmach technického 
pokroku spôsobuje, e na a moderná spolo nos je charakteristická 
zvy ujúcou sa nestálos ou vecí v mnohých smeroch. Skracuje sa výrobný 
cyklus a dodávky na trh a práca takmer vo v etkých priemyselných 
odvetviach nadobúda úplne iný charakter, aký mala doteraz. Naviac, 
inovácie meniace spôsob práce v jednom hospodárskom sektore vyvolávajú 
zmeny v pracovných innostiach v oblasti s iným premetom innosti. 
Najmarkantnej ím príkladom je revolúcia v informatike v 80-tych rokoch 
a následné v eobecné roz írenie informa no-komunika ných technológií do 
ka dého podniku a na takmer ka dý pracovný post. Informatizácia nielen e 
nahradila manuálne práce, ale zabezpe uje komplexné procesy v oblasti 
výroby, obchodu a administratívnych úkonov. Kancelárie sa menia na 
bezpapierové, preto e elektronické riadenie funguje na základe 
dematerializovaných dokumentov.  

Uvedené skuto nosti vy adujú od riadenia udských zdrojov 
zabezpe enie nových pracovných kompetencií a permanentného 
vzdelávania, aby podniky dokázali vyrába rýchlo a flexibilne a obstáli tak 
v rastúcej konkurencii. Kompetentný a kvalifikovaný udský kapitál sa stáva 
imperatívom pre itia podniku a nevyhnutnou podmienkou jeho 
ekonomickej úspe nosti. Na jeho zabezpe enie, udr anie a rozvoj v podniku 
je zo strany riadenia udských zdrojov potrebné:  

 

získava a integrova schopných a talentovaných jednotlivcov, 

 

rozvíja v estrannú komunikáciu, ktorá dá zamestnancom jasnú víziu 
o cie och podniku a spôsoboch ich zabezpe enia, 
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nachádza nové formy práce a vzdelávania zamestnancov, ktoré 
vytvoria vä í priestor pre ich kreatívnos , rozhodovanie a pre osobný 
i profesionálny rozvoj, 

 
vzdeláva líniových mana érov, aby na úvali a pozorovali svojich 
podriadených, a boli pozorní k ich úspechom 

 
roz irova poznanie v podniku tým, e personálni mana éri budú 
priná a dopl ujúce poh ady tradi ným riadiacim schémam líniových 
mana érov.   

2. Sociálny kontext podniku a jeho premeny 
Tak, ako sa mení ekonomická situácia udí vo vyspelých trhových 

ekonomikách, menia sa aj udia sami. Práca pre nich u prestáva by

 

len 
prostriedkom ob ivy a stredobodom ich ivota. Stratila valorizujúcu 
hodnotu a v eobecný re pekt, ktorý po ívala v minulosti. Formujú sa nové, 
asto ve mi pecifické o akávania jednotlivcov vo vz ahu k pracovnému 

prostrediu. Charakterizuje ich individualizmus, samostatnos , snaha 
o sebarealizáciu, tú ba po roz írení vedomostí a kompetencií, o dáva 
jednotlivcom vä ie ance uplatni sa v prípade potreby na trhu práce inde. 

Riadenie udských zdrojov a mana éri vôbec elia v sú asnosti inej 
mentalite zamestnancov, na akú boli zvyknutí ich predchodcovia. Vytráca sa 
patriotizmus predchádzajúcich generácií vo vz ahu k podnikom v tom 
zmysle, e zamestnanci, najmä mladí, u nie sú du ou a srdcom oddaní 
podniku a nemienia v om strávi celý svoj aktívny ivot, ako tomu bolo 
v minulosti. Pracujú viac pre seba ako pre podnik a majú zvý ené nároky na 
to, o by im podnik mal poskytova . Porovnávajú, o dávajú oni zo svojho 
asu, energie, talentu, a o sa im recipro ne dostáva. H adajú spôsob 

valorizácie svojich kompetencií, chcú ma o najviac pracovných skúseností 
a svoje talenty predávajú tomu, kto im za ne dá najviac. Ak cítia nepomer 
medzi dávaním a poberaním , neváhajú z podniku odís a h ada si iný, 
ktorý bude lep ie uspokojova ich potreby.  

V tejto súvislosti sa do popredia dostáva al ia modifikácia 
sociálneho kontextu v podnikovo-hospodárskej sfére, a tou je rozmanitos 
o akávaní zo strany ich zamestnancov. Silnie potreba vyvá enej ej 
proporcie medzi súkromným a pracovným ivotom a to a v takej miere, e 
sú stále po etnej í tí, ktorí sú pripravení zarába menej, resp. u nezarába 
viac, ale ma vä í priestor pre hodnoty vo ného asu. Potvrdzuje sa tak 
známy dôchodkový efekt ekonomickej teórie (Uramová, M. a kol., 1999, s. 
166) a tie preferencie jednotlivcov pre kvalitnej í ivot, ktorý nespo íva len 
v materiálnom bohatstve. Vyplýva to aj z toho, e podniky, vzh adom na 
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zostrovanie konkuren ných podmienok u nie sú schopné poskytova 
záruky dlhodobo stabilného zamestnania, i niektorých sociálnych výhod. 

Iným znakom premien sociálneho prostredia v sú asnosti je 
dôle itos , ktorá sa prikladá nerovnosti medzi mu mi a enami. Viaceré 
tatistické výskumy ju dokumentujú v rôznych sférach pracovného 

prostredia, ako je napr. podiel ien v mana mente podniku, porovnanie 
miezd mu ov a ien, ich zamestnávanie na iasto ný úväzok, resp. ich 
podiel na po te nezamestnaných a i. Hoci nerovnos neznamená v dy 
diskrimináciu a hoci jej prí iny sú asto prirodzeného charakteru, od 
personálnych mana érov podniku sa dnes vy aduje zvý ená citlivos pri 
vytváraní predpokladov na zabezpe ovanie pecifických potrieb v podniku 
pracujúcich mu ov a ien, ktoré sa domáhajú legitímneho a rovnocenného 
postavenia. 

Tak, ako je pre podnik dôle ité nájs ur itú vyvá enos týkajúcu sa 
zamestnávania a pracovných podmienok mu ov a ien, musí h ada 
vhodnú proporciu medzi za ínajúcimi zamestnancami a tými, ktorí svoju 
pracovnú kariéru kon ia. V starých európskych krajinách i v bývalých 
transformujúcich sa ekonomikách za ali podniky pred nieko kými rokmi 
ponúka svojim zamestnancom na konci kariéry mo nos odís do 
pred asného dôchodku, preto e ich k tomu nútili re trukturaliza né zmeny. 
Dávala sa prednos mladým z dôvodu vä ej profesionálnej pru nosti, 
geografickej mobility a produktívnosti. Tento trend vo viacerých podnikoch 
spôsobil problémy s nedostatkom praktických skúseností, vysokej 
technickej výkonnosti i zdravého úsudku v krízových situáciách. Ukázalo sa, 
e necha odís skúsených a kompetentných zamestnancov, ktorí e te odís 

nemusia, predstavuje zo strany podniku ve ké plytvanie vzácneho zdroja, 
ktorým je udský kapitál. 

K zmenám sú asného sociálneho kontextu patria aj modifikácie 
v postavení odborov v podnikoch a vo vedení sociálneho dialógu. Vo 
viacerých ekonomicky vyspelých európskych krajinách do lo ku koncu 20. 
storo ia k oslabeniu odborov, o je dôsledkom predov etkým silného 
vzostupu individualizmu a tie skuto nosti, e globalizácia ekonomík 
prinútila odbory k ústupkom najmä v situáciách, ke zamestnávatelia hrozili 
napr. delokalizáciou, ak by boli odbory zotrvávali na nemennej pozícii 
v obrane záujmov zamestnancov. Naopak, v niektorých bývalých 
plánovaných ekonomikách sa odbory ani nedokázali vypracova na reálnu 
silu predstavujúcu pre podnik partnera. Sú po etné prípady, ke sociálny 
dialóg v tradi nom chápaní medzi vedením podniku - odbormi neexistuje, 
lebo odborová organizovanos je tam nepatrná, resp. nulová. Výhodné 
postavenie podniku je v takejto situácii len zdanlivé. Podnik potrebuje 
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sociálny dialóg a reálne návrhy vo v etkých komplexných otázkach 
týkajúcich sa re trukturalizácie podniku, nových foriem práce, diverzifikácie 
produkcie a i.   

Záver  
Pod a A. Bielczyka (2001, s. 17) je riadenie udských zdrojov 

rozhodujúcim nástrojom zvy ovania výkonnosti, konkurencieschopnosti 
a tým aj ekonomickej úspe nosti podniku. udský kapitál sa stal 
strategickým prvkom jeho rozvoja. Vyu ívanie potenciálu a valorizácia 
udského kapitálu sa odvíjajú od hospodárskeho a sociálneho prostredia 

podniku, ktoré sa v posledných rokoch výrazne modifikuje. Pre riadenie 
udských zdrojov to znamená potrebu pozorne sledova ako uvedené 

zmeny, tak aj ich dopad na správanie sa jednotlivcov v pracovnom procese. 
Pod vplyvom týchto zmien sa menia postoje, a pirácie a nároky 
zamestnancov. Podnik, ktorý ich doká e v as rozpozna a prispôsobi im 
svoju motiva nú politiku i komunika nú stratégiu, získa vo svojich 
zamestnancoch iniciatívnych partnerov, ktorí budú svoju tvorivos , 
vedomosti a kompetencie rozvíja v prospech podniku a jeho cie ov.    

V prostredí rastúcej konkurencie a trhovej nestability nároky na 
produkciu nútia podniky k tomu, aby vo svojej ponuke h adali vhodné 
kombinácie medzi kvalitnými a diferencovanými produktmi na jednej strane 
a tandardnými lacnej ími výrobkami na druhej strane. Z tohto poh adu sú 
v etky úvahy a vedecký výskum v riadení udských zdrojov zamerané na to, 
aby sa toto riadenie stalo neoddelite nou sú as ou riadenia podniku a bolo 
koherentné s jeho globálnou strategickou politikou.  
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Úvod   

Kontext, v ktorom podniky na za iatku 21. storo ia riadia svoje 
udské zdroje, je pozna ený viacerými premenami technologického, 

organiza ného, právneho a demografického charakteru, ktoré výrazným 
spôsobom modifikujú hospodárske a sociálne prostredie. Dosahovanie 
ekonomických cie ov je pod ich vplyvom náro nej ie a táto náro nos 
stúpa aj v dôsledku zvý eného tlaku na sociálnu zodpovednos podnikov, t. 
j. na ich anga ovanie sa v otázkach celospolo enského záujmu. Podniky tak 
musia v sú asnosti h ada súlad medzi takými rôznymi hodnotami, akými 
sú rentabilita, inovácie, sociálna etika, re pekt ivotného prostredia a al ie. 

udské zdroje ako strategický prvok v rozvoji podniku sú nosite mi aj 
tvorcami týchto hodnôt a hlavnými aktérmi úspe nosti podniku v známom 
prí inno-následnom vz ahu: spokojnos zamestnancov vedie k rastu 
ekonomickej efektívnosti podniku a naopak.    

Abstract  

Several changes of economic and social environment affect human 
resource management in a company. Economic context of the last years is 
marked by the increasing competition, growing consumer claims and 
unprecedented technological development. In a social environment it 
regards first of all the very evolution of employees, changes in their needs 
and expectations. Human resource management has to consider and analyze 
changes, confront its policy with those changes in all activities in order to 
become an inseparable part of company management and to contribute to 
the growth of its effectiveness.   
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GÖDÖR ZSUZSANNA  

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELLEK ÉS FENNTARTHATÓSÁGUK   

Történeti el zmények 
Az Európai Szociális Charta 

 
Az Európa Tanács 1961-ben kiadott 

dokumentuma 

 
szolgált a szociális modell kiindulópontjául. A modell 

összes f irányelvét megfogalmazták a dokumentumban. Lefektették az 
egészségbiztosításra, a társadalombiztosításra vonatkozó általános jogokat, a 
család, mint társadalmi alapegység jogait, valamint a munkafeltételekre 
vonatkozó és az oktatáshoz kapcsolódó jogokat. A következ fejezetet a 
b vítés (Írország, az Egyesült Királyság, Dánia) után az 1974-es Társadalmi 
Akcióprogram jelentette, ezen belül különösen fontos volt három direktíva: 
a nemek közti egyenl fizetések, a foglalkoztatás és a társadalombiztosítás.  

Az európai szociális modell kifejezés az 1990-es évek elején a 
Maastricht-i Szerz dés életbelépésekor merült fel. El ször a Zöld Könyv 
(Green Paper, 1993) és kés bb a társadalompolitika jöv jér l szóló Fehér 
Könyvben (1994) használták. Ezekben a kiadványokban normatív módon 
definiálták, hasonlóan olyan közös értékekhez mint pl. személyes szabadság, 
társadalmi párbeszéd, egyenl lehet ségek, és szolidaritás a társdalom 
elesettjeivel szemben. Lényegét és jellemz it egyértelm en még nem 
határozták meg, és a kapcsolódó szakirodalomban is csak általános 
jellemz it adták meg nagy vonalakban.  

A Maastrichti Egyezmény 1992-es aláírása után az Európai Unió a 
közös valuta bevezetésére és az egységes piac konszolidációjára koncentrált, 
míg az uniós polgárok társadalmi és gazdasági jogainak legtöbb kérdése az 
egyes államok fennhatósága alatt maradt. Annak ellenére, hogy a 
foglalkoztatottság magas szintje és a társadalom védelme megjelenik fontos 
célként az EU-dokumentumokban, betartatásukra vonatkozóan nincsenek 
el írt kritériumok. Mivel a különböz modelleket nemzeti szinten 
finanszírozzák és szabályozzák, az adózásban és az újraelosztásban az unión 
belül jelent s különbségek vannak.  

A kérdés ezért, hogy milyen mértékben harmonizálják a különböz 
politikákat az EU-n belül. Kijelenthet ,, hogy az európai szociális modellek 
csak azért lehetnek érvényben, mert az európaiak elfogadják a jóléti állam 
fontosságát, beleértve az állam által biztosított közjavakat amelyekhez 
szükségképpen jelent s közszféra és relatíve magas újraelosztási szint társul. 
Ugyanakkor itt felmerül még egy kérdés: mit értünk közjavak alatt és kit l 
lehet számon kérni ezeknek a szolgáltatását a mai fokozatosan 
nemzetközivé váló világban? 
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Az eltér adókulcsok és nemzeti adószabályok kapcsán 
megfogalmazódott kritika jelent meg az ún. social dumping jelenséggel 
szemben. Ez a koncepció azt sugallja, hogy az egyes országban érvényes 
alacsonyabb adók, ill. a kedvez bb munkapiaci korlátozások olyan er s 
ösztönz knek bizonyulhatnak, amelyek magukhoz vonzzák a 
vállalkozásokat. Továbbá a szociális dömpinget néha a harc a vezet 
szerepért kifejezéssel kötik össze, ahol a országok egymással versenyeznek 
abban, hogy kinek van a legalacsonyabb adókulcsa és a legkevésbé 
szabályozott piacai, amelyek képesek odavonzani az új befektet ket. 
(Wickham, 2002, idézi: Mejst ík-Chytilova, 2006:46)  

Az európai szociális almodellek 
A legfontosabb különbség az egyes országok között a 

transzferrendszerekben, az adókedvezmények, a szociális juttatások 
rendszerében, általánosabban az állami beavatkozás részarányában és az 
egyéni biztosításokban, a nyugdíjrendszerben, az egészségbiztosításban, 
oktatásban  van. 

Napjainkban 4 különböz almodell létezik: az északi társadalmi- 
demokratikus, a kontinentális korporatista, az angol-szász liberális, és a 
mediterrán modell. Ezek lényegesen különböznek az amerikai társadalmi-
gazdasági modellt l. Míg az oktatásban való részvétel joga és az 
egészségbiztosítás az európai szociális rendszerek szerves részei és ezek 
mindenki számára hozzáférhet ek, az USA-ban az egyéni felel sségvállalást 
hangsúlyozzák. A munkavállaláshoz kapcsolódó jogok: beleértve a 
munkanélküliségi járulékot és táppénzt, a GYES-t, a ledolgozott órákra 
vonatkozó szabályozást, stb. sokkal inkább jellemzik az európai országokat, 
mint az USA-t. Egyetlen közös vonásuk, hogy mindegyik jóléti államot 
alakított ki. 

Az angol-amerikai liberális modell két változat elegye. Az els 
egy jóval radikálisabb és az USA-ra, Ausztráliára és Új-Zélandra jellemz . A 
juttatásokat majdnem kizárólag a legrászorultabbak kapják és céljuk inkább a 
szegénység, nem pedig az életszínvonal bizonyos szintjének biztosítása. Az 
adók relatíve alacsonyak, és munkapiac kevésbé szabályozott. A modell 
kontinentális változatának képvisel je Nagy-Britannia. Ez a változat félúton 
van a amerikai változat és az európai modellek között. Pl. aktív munkaer -
piaci politikák és a gyerekes családok támogatása jellemz . 

Skandináv (északi) modell (Dánia, Finnország, Svédország, 
Hollandia). Aktív foglalkoztatáspolitika jellemzi, az állami beavatkozás 
jelent s mérték , az adók magasak és progresszívak, magas a n k 
foglalkoztatottsága. A szociális rendszert majdnem teljes mértékben adókból 
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finanszírozzák. Az aktív munkaer -politika kapcsán az állam fiskális alapon 
jelent sen beleavatkozik a munkaer -piacokba. A szakszervezetek 
m ködése biztosítja a kiegyenlített bérszerkezetet. 

A skandináv-modellen belül a dán alrendszer specifikus jellemz kkel 
rendelkezik. Lényeges pillére a hosszú távú, hangsúlyos és stabil 
makrogazdasági politika. A modell második jellemz je dán specialitás: a 
rugalmas biztonság (flexicurity), amely azon alapul, hogy a rugalmasság és a 
biztonság nem egymásnak ellentmondó, hanem egymást támogató fogalom, 
ezért a rugalmas biztonság egyrészt rugalmas munkapiacból áll, ahol a 
felvétel és elbocsátás egyszer , másrészt a társadalombiztosítás magas 
szint , és aktívak a munkapiac-politikák. További eleme a modellnek a 
decentralizált munkapiac felel s szociális partnerekkel.  

A kontinentális korporista modell (Ausztria, Németország, 
Franciaország, Luxemburg). A Munka törvénykönyv szerepe hangsúlyos, 
részletesen kidolgozott. A német alkalmazottak több mint 90 %-ának 
munkafeltételeit kollektív alkun keresztül határozzák meg. Jelent s az 
alkalmazottak részvétele a vállalati döntéshozatalban. A modell másik 
jellemz je a szubszidiralitás elve.A n k foglalkoztatása alacsony szint . 
Széles körben támaszkodnak a biztosítás alapú, munkanélküliségi 
támogatásokra és az id s korban kapott nyugdíjra. Bár tagszámuk 
csökken ben van, a szakszervezetek er sek, hiszen a szabályozó rendszer 
támogatja a kollektív alkut. 

Mediterrán modell (Görögország, Olaszország, Portugália, 
Spanyolország). Korábban a kontinentális modellbe tartozónak vélték, sok 
jellemz je hasonló. A társadalmi szolgáltatások finanszírozása az 
alkalmazottak fizetésén alapul. Nincs átfogó biztosítási rendszer. A döntések 
regionális szinten születnek, ezért nagy területi különbségek vannak. 
(Görögország, Olaszország, Portugália, Spanyolország), a szociális juttatások 
fókuszában a nyugdíjak állnak, ennek megfelel en nagyon széles a jogcímek 
köre. A jóléti rendszerük a munkaer védelmén alapul, része a korai 
nyugdíjazás lehet sége, ami azonban nagyon sok aktív korú munkavállalót 
von el a piacról. A bérekr l a hivatalos szektorban legalábbis kollektív alku 
alapján állapodnak meg és kiegyenlítettek. (Sapir, 2005 és Mejst ík-Chytilova, 
2006)  

A modellek további összehasonlítási lehet ségeit Boeri (2002) végzi 
el. Elemzi a szegénység és jövedelemegyenl tlenség csökkentésének 
módjait, az el re nem látható kockázatokkal szembeni védelem lehet ségeit, 
és azt, hogy hogyan jutalmazzák az egyes modellek a munkaer -piaci 
részvételt. 
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Sapir (2005) úgy gondolja,hogy legnagyobb kihívás az európai 
gazdaságok számára a rugalmassá válás, hogy élni tudjanak az adódó 
lehet ségekkel és el tudják kerülni a fenyegetéseket. Ennek elengedhetetlen 
feltétele a munkaer -piac és a szociális rendszerek megreformálása. A 
reformok elmulasztása nemcsak a globalizáció lehet ségeinek 
kihasználásától fosztaná meg az európai országokat, hanem lehetetlenné 
tenné a két legfontosabb európai cél elérését is egységes piac és monetáris 
unió 

 
pedig ezek képessé tehetnénk az EU-t arra, hogy szembenézzen a 

globalizáció kihívásaival, de csak abban az esetben, ha a munkaer -piac és a 
szociális rendszerek megfelel en m ködnek. 

Török Ádám szerint: Európán belül ma társadalmi-gazdasági 
modellek versenye is folyik. Társadalmi és gazdasági értelemben is 
sikeresnek az úgynevezett skandináv modell látszik, amely (a flexicurity 
jelszavával) jól egyesíti a munkaer piac rugalmasságát az er s társadalmi 
szolidaritással és a környezeti fenntarthatósággal. Az angolszász modellben a 
gazdasági hatékonyság követelménye jól teljesül, a társadalom viszont csak 
gyengébb véd hálót feszít a vesztesek alá. A kontinentálisnak nevezhet 
modell német vagy francia változatában egyaránt súlyos gond, hogy a merev 
munkaer piac, a rossz hatékonyságú szociális rendszer, illetve több más 
költségvetési terület az egyébként világméretekben is sikeres vállalatok 
növekedési er forrásait szívja el, s így vagy versenyképességüket csorbítja, 
vagy külföldre kényszeríti ket. A dél-európainak hívott modell (nem 
mindegyik dél-európai országban, viszont egyes más európai régiókban 
igen!) szinte a skandináv típus ellentéte. Aránylag gyenge gazdasági 
teljesítmény mellett ugyanis a költségvetési szféra is rosszul szervezett, így a 
társadalmi és a jóléti szolgáltatások csak kevesebbet tudnak nyújtani, mint 
amennyibe kerülnek. A közép- vagy kelet-európai modell még alaposabb 
feltárásra vár, de annyi valószín , hogy épp a skandináv modell fontos 
elemei hiányoznak bel le.

 

(Török, 2006:1041)  

Gazdasági növekedés, egyensúly és foglalkoztatás az Európai 
Unióban 

A fenti problémák el revetítik Csaba László azon megállapításának 
jogosságát, miszerint ilyen körülmények között az unió nem válik a tagok 
növekedését el mozdító szervezetté. Ennek oka többek között abban is 
megmutatkozik, hogy Amerika el nye a munkatermelékenységben az euró-
övezet és az EU egészét tekintve is jóval magasabb Ha az euró-övezet 
átlagát 100-nak vesszük, akkor az Egyesült Államok termelékenysége 128,8 
%. Közismert az a tény is, hogy a munkapiaci aktivitás és a munkában 
töltött id hossza is egyaránt magasabb az USA-ban, mint Európában. A 
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helyzet tehát az, hogy többen, többet és termelékenyebben termelnek, 
vagyis Európa lemaradása nem behozható, és az európai modellel 

 
némelyek (Blanchard, 2006) szerint az európaiak preferenciarendszerével 

 
függ össze. (Csaba, 2006/ b:1073.) A munkapiaci liberalizálódás féloldalas 
módon megy végbe, amennyiben a frissen végzettek vagy egyáltalán nem 
jutnak munkához, vagy csak szerz déssel, míg a már kapun belül lév k 
helyzete stabilizálódni látszik (például épp a szolgáltatási irányelvvel). A 
nemzetközi munkamozgás lehet sége még az EU-n belül is korlátozott 
maradt, bár a megoldást 

 

a vendégmunkások szociális ellátásból történt 
kizárásával 

 

a Blair-féle Új Labor már megtalálta. (Csaba, 2006/ b:1078.) 
Mi az, ami reményre adhat okot? Mindenképpen az, hogy az EU egészének 
állapota nem szükségképpen kell, hogy visszahúzza az egyes tagállamok 
gazdaságait. Ennek a feltétele az uniós szabályozás és a nemzeti fejlesztési 
stratégiák összehangolása, a lehet ségek kihasználása.  

Összegzés 
Az Európai Szociális Modell sokféle definíciója létezik, közös vonás, 

hogy mindegyik kapcsolódik a jóléti államhoz. Nem egységes fogalomról 
van szó, hanem  értékek, képességek és törekvések keverékér l, ami 
Európa államainak gyakorlatában különböz mértékben és formában 
valósul meg. (Giddens, 2007:33). Az európai modell fenntarthatósága az 
utóbbi id ben ugyan megkérd jelez dik, de megújult formában való 
létezése elengedhetetlen.   
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Rezümé  

A globalizációs folyamat az elmúlt id szakban és napjainkban is 
folytonos változásokat indukál a makro- és mikrogazdaság szerepl inek 
életében. Ezek a változások rendszerint új kihívások, és gyakran hordoznak 
magukban veszélyeket. A veszélyek olykor éppen a kihívások felismerésének 
elmaradásából erednek, vagy a kihívásokra adott válaszok nem megfelel ek . 
Az egyik legnagyobb kihívás az európai gazdaságok számára a rugalmassá 
válás. Ennek elengedhetetlen feltétele a munkaer -piac és a szociális 
rendszerek megreformálása. A reformok elmulasztása nemcsak a 
globalizáció lehet ségeinek kihasználásától fosztaná meg az európai 
országokat, hanem lehetetlenné tenné a két legfontosabb európai cél elérését 
is egységes piac és monetáris unió 

 

pedig ezek képessé tehetnénk az EU-t 
arra, hogy szembenézzen a globalizáció kihívásaival. . A felmerül kérdések 
ezernyi szállal köthet ek a jóléti államhoz és az általa  fenntartott szociális 
modellhez. A dolgozat e modell szerepét és jöv beni fenntarthatóságát 
elemzi.  

Kulcsszavak: globalizáció, jóléti állam, szociális  fenntarthatóság   

Abstract  

The processes of globalization generate continuous changes in the 
macro- and micro environments of the agents of the economy. These 
changes at the same time provide new challenges and carry threats at the 
same time when an agent is unable to recognize them or the answer given is 
not appropriate. One of the greatest challenges for the European economies 
is to become flexible, which requires a necessary precondition, namely to 
carry out reforms in the labour market and social systems. Neglecting the 
reforms not only prevents the European countries from exploiting the 
opportunities provided by the globalization but would make it unable to 
meet the two most important European aims the unified market and the 
monetary union. However, meeting these aims would make it possible for 
the Union to give appropriate answers to the challenges of globalization. 
The questions arising can be linked to the welfare states and the social 
model maintained by them. The study analyses the role and sustainability of 
this model.  

Key words: globalization, welfare state, social sustainability  
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GÁBRITY MOLNÁR IRÉN  

FRISS DIPLOMÁSOK KARRIERÚTJA ÉS ESÉLYEI A VAJDASÁGBAN   

A Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató 
Intézetének koordinálásával, egy Kárpát-medencei közös kutatás-módszer 
kidolgozása után, a vajdasági Magyarságkutató Tudományos Társaság 
(Szabadka) három adatgy jtésbe kezdett, 2006 augusztusa és októbere 
között: mélyinterjúkat készített (20), fókuszcsoportos beszélgetéseket 
szervezett (2) és címadatokat gy jtött (394 végzett magyar 
egyetemistahallgató/ f iskolás). 

A vajdasági tipikus karrier-utak az iskola tervezése/ választása, a 
továbbtanulási hajlam és a munkahely keresése, majd a foglalkoztatottsági 
esélyek mentén mutatkoznak meg. Azok a dimenziók, amelyek a jellegzetes 
karrier-utakat kimutatják a következ k:  

a.) A fiatal neme annyiban határozza meg a karrierépítését, hogy a 
fiúk f leg a m szaki, villamossági, építészeti és gépészeti szakokat választják, 
míg a jellegzetes lányos szakmák: pedagógus, közgazdász orvos/ medikus, 
bölcsész stb. Ott ahol a fiúk és a lányok is hasonlóan érdekl dnek: jog, 
informatika, természettudományi szakok, mez gazdaság/ kertészet.  

b.) A születési/ lakhelybeli dimenzió azért fontos, mert 
meghatározza a magyar tannyelv iskolahálózat mennyiségi és min ségi 
értékeit. A tömbben él magyarok (Észak-Bácska és Észak-Bánát, 
Tiszamente) rendelkezésére áll egy viszonylag stabil fennállású magyar 
általános és középiskolai hálózat, amiben lehet válogatni. A tömbben, 
iskoláikat érettségiig magyarul fejezték be, majd választhattak szerb, vagy 
magyar tannyelv fels oktatási intézményt. Legtöbben a magyar tannyelv 
mellett döntöttek (a magyarországi lehet ségeket is beleszámítva), mert 
nyelvi nehézséggel küszködtek.  

c.) A meghatározott fels oktatási intézmény, vagy egyes 
szakiránya, különböz esélyeket nyújt a hallgatóknak. Vannak elismert, f leg 
állami karok, amelyek tradicionálisan képeznek és zökken mentesen 
akkreditálódnak a Bolognai-folyamat kell s közepén, viszont legtöbb 
magánkar átmeneti munkaengedéllyel m ködik és könnyebbnek számít. 
Azok a karok, ahova nehéz bejutni, mert nagy az érdekl dés és esetleg 
presztízsszakmát is nyújthat: közgazdasági, jogi, orvosi, a bölcsészetin az 
angol vagy a pszichológia szak, villamossági/ informatikai szak, programozó 
szakok stb. 

d.) A tipikus vajdasági karrierépítésben jelen kell, hogy legyenek a 
következ t kefajták :  
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A tudást két meg lehet szerezni, jeles alap- és középfokú iskolai 
végzettséggel, amihez társul a továbbtanulási szándék/ motiváltság, ami 
nem szül i invitálásra épül, hanem a fiatal önálló döntésére. Ilyenek 
például a városban (Szabadka, Újvidéken, Zentán, Szegeden) 
érettségiz k zöme, akiknél a szakmaválasztást legf képp befolyásoló 
tényez k: a szakmai érdekl dés, az egyetem közelsége, tannyelve.  

 
Az anyagi t ke, akkor mutatkozik el nyösnek, amikor a fiatal olyan 
kart választ, amely preferált szakmát ad, és aminek elvégzéséhez van 
anyagi fedezete is. Például, nem túl magas a tandíj, az intézmény 
közelsége miatt minimálisak az utazási-, t rhet ek a lakhatási költségek. 
Ilyenek például a tömbben él k számára a Közgazdasági Kar, M szaki 
f iskola Szabadkán. A magas tandíjas karok választásakor (pl. orvosi), 
vagy az utazó, albérletben lakó fiatalok esetében dönt a szül k anyagi 
helyzete. A diplomázás után nem csak a munkanélküliség miatt, de a 
gyenge kereset esetén is, a fiatalok gyakran kénytelenek továbbra is 
igénybe venni/ elfogadni a szülök támogatását. A fiatalok hiába 
terveznek önálló vállalkozást, ahhoz befektetési alapt ke vagy 
hitelkérelmezési képesség kellene. Kivételt képez, ha már sikeres családi 
vállalkozásban vehetnek részt.   

 

A tapasztalati t ke, jó gyakorlati tudást jelent a fiatalok számára, f leg 
a presztízsszakmában. Pl. egy m szaki informatikus a gyakorlati évei 
után, vagy a menedzser néhány éves munkatapasztalat után azt 
mondhatja el magáról, hogy kiismeri magát a szakmában, önállóan 
vállalja a munkafeladatait, kreatív és szakmai ambíciói vannak. k f leg 
magánszektorban szeretnének munkát kapni, mint tapasztalt 
programozó informatikus, pénzügyi szakember (külföldi bankokban), 
orvos a specializálás után, aki magánklinikán is alkalmazható, egyetemi 
tanár men karokon, többéves gyakorlattal/ klientúrával rendelkez 
ügyvéd stb. A tapasztalati t ke a pedagógus szakmában sajnos nem 
jelent sokat, ezért képezik át magukat, és pedagógus diplomával 
vállalnak újságírói, szerkeszt i munkát. 

 

Nyelvtudás alatt a vajdasági régióban, a környezetnyelv (f leg a 
magyar), államnyelv és az idegen nyelvek tudását értelmezik a 
diplomások. Egy magyar friss diplomás vagy jól beszéli a szerbet (f leg 
ha nagyvárosban vagy a szórványban él) és ezért nyelvezetében a magyar 
nem mindig tökéletes, vagy pedig anyanyelvén tanul és kommunikál, ami 
miatt viszont az államnyelvet tanulja meg gyengén. Az infunkcionális 
kétnyelv ség legtöbbször csak a falusi fiataloknál jelentkezik, míg a 
városban születettek mindkét nyelvet viszonylag jól használják. Az 
idegen (f leg az angol) nyelvtudás ma fontos követelmény, amit a 
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fiatalok kurzusokon és magánúton is tanulnak, mivel az iskola általában 
nem nyújt eleget. Nem kétséges, hogy a szakmát legjobb anyanyelven 
elsajátítani, mégis a vajdasági tapasztalatok a szaktudás megszerzése után 
az elhelyezkedés irányában már mást mutatnak. A sikeresebb karrier 
szempontjából el nyösebb, ha a fiatalok alap- és középfokon 
anyanyelvükön tanulnak, miközben kielégít en megtanulják az 
államnyelvet és kés bb szerbül, hiszen a fels oktatási szinten 
válogathatnak a piacigényes szakok közül a tannyelvt l függetlenül. Ha 
valaki gyengén tud szerbül, kés bb már nehezebben pótolja az 
államnyelv hiányosságait, mint a magyar nyelvtudását. Az 
elhelyezkedéskor utólag több er feszítést igényel a szerb nyelv tanulása, 
mint a szükséges kisebbségi környezetnyelv ismerete. A magyar fiatalok 
tapasztalata szerint szakmailag és területileg is mobilisabbak azok, akik 
kit n en beszélik a szerb nyelvet és az angolt. 

 

A számítógép kezelés minden szakmánál, de f leg a m szakinál 
nélkülözhetetlen és folyamatos igény. Ennek teljes egészében tudatában 
vannak a mai fiatal diplomások.  

 

A kapcsolati t ke (ismeretség) f leg a munkakeresés idején fontos, 
hiszen a beajánlás jelent s mértékben hozzásegíthet a munkába álláshoz. 
A fiatalok néhány év leforgása alatt több munkahelyet cserélnek. 
Kezdetben elvállalnak akármit , néha még illegálisan is, de kés bb jobb 
esélyek is akadnak. A munkaközvetít i irodák f leg az alacsony 
iskolavégzettség , például szakiskolát végzett, leghátrányosabb 
munkanélküli rétegnek szerveznek át- és továbbképzést. A diplomás 
magyar fiatalok zöme nem jelentkezik be a munkaközvetít 
irodába. A fels oktatási diplomával rendelkez k, az ismer sök és 
barátok által, vagy újságban, interneten meghirdetett alkalomra 
várnak. A munkaközvetít irodákról általában kedvez tlen a vélemény.  

e.) A vajdasági karrierépít fiatalok még nem követik európai 
kortársaikat a másoddiploma-szerzés terén. Els sorban hosszan kinyúlik 
az alapdiploma megszerzése: 25-28 életévig is. Érezhet a továbbképzések 
és a több szakon való tanulás szándék, de a diplomások legtöbbje csak a 
nélkülözhetetlen nyelvtudást, számítógép kezelést és egyéb szakmai 
kreativitást szeretné megtanulni. A második diploma csak a kivételes 
tehetségek, ambíciósok és a jól szituáltak privilégiuma. Legtöbben a 
szakmában szeretnék tovább képezni magukat, de többéves sikertelen 
munkába állás után a bölcsész szakosoknál átképzések is vannak. A több 
diploma megszerzése csak a jó képesítés , de a szakmájában nem 
elégedett fiatalok kiváltsága; nem megszokott jelenség, hiszen állandó 
jövedelem hiányában drága és nem garantál biztos munkahelyet sem.  
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f.) A válságos kilencvenes években, a sikeres karrierépítésben 
kirajzolódott egy racionálisan gondolkodó magatartás f leg a falusi 
fiataloknál, akik minimális anyagi befektetéssel szerettek volna mindenáron 
diplomához jutni. A szül k sugallatára a frissen érettségiz k a legközelebbi 
városban választanak a fels oktatási lehet ségek közül, els sorban a kar 
közelsége miatt, hiszen a mindennapos ingázás olcsóbbnak t nt, mint egy 
drága albérleti lakás a nagyvárosban több éven át.   

g.) A vajdasági fiataloknál kudarckerül magatartásra vall, amikor 
a tannyelv függvényében választanak a legközelebbi városban fels oktatási 
intézményt. Ez nem nevezhet lustaságnak, hiszen a magyar 
nyelvkörnyezetben nem is volt alkalma megtanulni az államnyelvet. 
Jóhiszem en azt is állíthatjuk, hogy a tömbben él falusi és kisvárosi magyar 
gyerekek önhibájukon kívül es tények miatt nem tudnak szerbül (az 
iskolában gyengén tanítják a szerb nyelvet) és ezt a problémát, mivel 
mindenáron diplomához szeretnének jutni, egy valójában energiatakarékos 
lehet séggel oldanák meg. Ezt a kisebbségek hátrányos helyzeteként is 
elkönyvelhetnénk, ami azt jelenti, hogy a magyar tanulók gyakran 
pluszenergia befektetésével jutnak el ugyanazon esélyekhez, mint a szerb 
fiatalok.  

h.) Presztízsszakmák: menedzser, banki/ pénzügyes munkák, marketing-, 
informatikai munkák, programozó, vállalkozó, közgazdász, képzett könyvel , ügyvéd, 
egyetemi tanár, logista, építészmérnök, szakorvos.  

i.) A friss diplomás fiatalok munkahelyi elvárásai megmutatják, 
hogy a munkaer -piaci követelmények új feltételeket szabnak, változó 
kritériumok teszik próbára a képességeiket. Érezhet en, a kitanult szakma 
miel bbi hasznosítása a cél. A megkérdezettek a következ sorrendben 
állították fel munkahelyi elvárásaikként azokat a dimenziókat, amelyek a 
sikeres pályakezdést is jelenthetik: 

 

A szakmának megfelel munka (a hosszadalmas betanulási, 
gyakornoki vagy átképzési szakasz kikerülése miatt), 

 

Jó fizetés (körülbelül 400-500 EURO kezd fizetés) 

 

Jó csapat, f nök, meg megért , segít munkatársak 

 

Kiegyensúlyozott légkör 

 

jól felszerelt munkahely 
(infrastruktúra, számítógépek, klímaberendezés stb.)  

 

Kreatív kihívások, alkotáslehet ség a szakmában. 
j.) A zsákutcás karrier-pályák néhány társadalmi dimenziói a 

régióban:  

 

Gyakori, fárasztó és költséges ingázás a várostól távoli lakhely 
miatt; 
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Eleve hátrányt jelent, ha egy fiatal nem képes az el nyöket 
jelent állami fels oktatási intézményben felvételizni, vagy nem 
piacigényes szakot választ. 

 
Gyakran megreked a karrier, ha a szül k nem képesek a 
tanulmány költségeit finanszírozni, ezért alkalmi munka mellett, 
magán karokon, vagy kihelyezett tagozaton távoktatással 
próbálkozik a fiatal. Gyakori a szül kre való támaszkodás, de a 
munkahely mellett a másodállás vállalása, vagy a fusizás is.  

 

A magyar fiatal munkavállalók karrierje akadozik, ha a szerb 
nyelvtudásuk gyenge, vagy nem tudnak legalább még egy 
világnyelvet is.  

 

Nem el nyös a megszakított iskolai karrier, vagy ha többször 
vált f iskolát vagy egyetemet, ami nem a vertikális 
továbbképzést biztosítja ugyanazon/hasonló szakon belül. 

 

Energiakímél megoldásként, oda iratkozik ahol számára a 
legkönnyebb diplomához jutni, de tulajdonképpen nem 

érdekli a szakma, nincs is hozzá képessége/alkata. 

 

Sok id t és energiát elfecsérel egy fiatal, ha a munkaer piacon 
több éven át sikertelenül próbálkozik, vagy ha átmenetileg 
feketemunkát vállal, szakmáján kívül és alulfizetetten. Nem 
igényelt szakmák a régióban: pedagógus (f leg óvón és tanító, nem pedig 
tanár), fémmegmunkáló munkás, fodrász, vegyész, gépkocsivezet , kertész 
bölcsészszakok (kivéve a pszichológust és az angol nyelvészt), keresked -
eladó.    
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Rezümé  

Nagy a tudatosság a racionális stratégiák kiválasztásában a 
pályaválasztáskor, vagyis a fiatalok kiismerik magukat a presztízsszakma 
megválasztásában, de ett l eltérhetnek, ha egy olcsóbb, vagy energiakímél 
lehet séget látnak maguknak. Nagyobb a hallgatói mobilitás a 
közgazdászoknál és a m szakisoknál, kisebb a hallgatói mobilitás a bölcsész 
és pedagógus szakon, az alacsonyabb státuszú rétegekben. Ez megfigyelhet 
úgy is, hogy a megkérdezett fiatalok (interjúk és a fókuszcsoportok esetében 
is) közül f leg a m szaki és közgazdász végzettség ek jutottak több 
munkalehet séghez (akár az állami, vagy magán szférában), nagyobb a 
mozgásterük a régióban, míg a bölcsészek és a pedagógusok a magyar 
településhez és állami intézményekhez köt dnek. A siker kulcsa: 
találékonyság, kitartás, szakmai stabilitás , szorgalom, sikeres karrier, 
hírnév, szerencse, vállalkozás, pénz.  

Kulcsszavak: fiatalok karrierépítése, presztízsszakmák, munkahelyi 
elvárások.  
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Abstract  

Students apply very rational strategies when they make their choices 
of the higher educational institutions, they are highly conscious about the 
prestigious occupations, however, they are likely to decide differently if a 
cheaper or energy sparing possibility is given. Student mobility is higher 
among economists and technicians, but lower among lower prestigious 
faculties, such as arts and pedagogy. This assumption can be supported by 
responses of the students (interviews and focus groups) that is more 
technicians and economists succeeded in finding a job (state or private 
sphere), their mobility is much higher in the region, while the students of 
faculty of arts and pedagogues are tied to state institutions and Hungarian 
municipalities. The key of success are the following: ingenuity, persistency, 
professional stability , diligence, successful carrier, reputation, luck, 
undertaking, money. 

Keywords: carrier building of young people, prestigious 
professions, job expectations.     
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PÜSKI TAMÁS 

 
VELKEY GÁBOR  

FOGLALKOZÁSI KARRIER A MEZ BERÉNYI ÉS A BÉKÉSI 
GIMNAZISTÁK KÖRÉBEN   

1. Bevezetés 
Mindenki törekszik a sikerre. A siker azonban nehezen 

kifürkészhet s egyben szubjektív fogalma világunknak. A siker utáni vágy 
motiválja gondolatainkat s hétköznapi cselekvéseinket. Amiként 
mindenkinek mást jelent a siker, úgy kívánják különböz módon elérni, 
más-más technikákkal magukénak tudni a sikert s annak gondolatát. Mi az 
oka ennek?  

A karrier meghatározása ellentmondásos, a köznyelv értelmezése 
szerint gyors, sikeres el menetelt, érvényesülést jelent. Magyarországon a 
gyakorlatban elterjedt nézetek szerint az a karrier, ha valaki vezet 
beosztásúvá válik, vagy nagy ismeretségre tesz szert a közéletben. 
Karrieristának, olyan embert neveznek, aki törtet , személyes érvényesülése 
érdekében esetleg a tisztességtelen eszközök felhasználásától sem riad 
vissza. Melynek egyik legf bb oka, - korunk betegsége-, a türelmetlenség, 
ami gyakran immorálissá teszi az embert (Esterházy (1984). A karrierizmus, 
hajszát jelent a sikerért; minél hamarabb szeretnénk elérni a magunk elé 
kit zött célt, melynek elérése érdekében szükséges eszközök morális és 
erkölcsi megítélése folyamatosan változik.  Napjainkra a fogalomkör vesztett 
pejoratív jellegéb l, s maga a karrier, a karrierista megítélése is enyhült, mint 
negatív jelenség. Megengedhet nek tartjuk, ha valaki egy óhajtott magasabb 
státusz megszerzése érdekében nem mindig a nehezen, hosszú, és - nem 
feltétlenül eredményes - törvényes eszközöket használja. Az ezekt l való 
kisebb 

 

nagyobb (nem széls ségesen durva, vagy kegyetlen: pl. gyilkosság, 
sikkasztás, satöbbi) elhajlásokat (el nyös küls kihasználása, törtetés 

 

akár 
mások rovására-, hízelgés, stb.) elfogadhatónak, legalábbis legitimnek 
tartjuk. Adhatunk más példát is, a sportolókat, ahol inkább a fizikai 
paraméterek a meghatározóak, vagy olyan embereket, akik tehetségükkel 
kit nnek az átlagból, s ezeket felhasználva érhetnek el karriereket az élet 
egyéb területein.  

Egy-egy társadalom fejlettségét aszerint ítélhetjük meg, hogy milyen 
mérték tagjainak a mobilitási lehet sége, azaz mekkora az esélye az egyes 
embereknek arra, hogy származásuktól függetlenül, személyes ambíciójuk és 
tehetségük révén felemelkedjenek egy kívánt státuszba (és ugyanígy a 
személyes tehetség hiánya esetén lecsússzanak magasabb pozíciójukból, 
szerencsés családi hátterük ellenére) 
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Különböz rétegek számára eltér , az alsóbb rétegeknek egy 
felemelkedési lehet séget adhat a karrier, amivel jól élve akár jelent s 
életszínvonal változás következhet be náluk, míg a magasabb rétegekben a 
tradíciók fenntartása, vagy a még magasabb szint elérése adja meg a végcélt. 
A két réteg között alapvet különbségként mutatkozik, hogy az alsóbb 
rétegeknél több opciós a pályaválasztás, míg a fels bb rétegnek csak a 
legmagasabb státuszhoz (az elithez) tartozó végzettség az elfogadható (Sági 
(2006).   

2. A kérd ív elméleti hátterének rövid leírása 
2.1. Minta 

A kutatást magam végeztem 2006 szeptemberében, a mez berényi 
Pet fi Sándor Gimnázium négy, illetve a békési Szegedi Kis István 
Gimnázium két utolsó évfolyamának bevonásával történt. Összesen 148 
tanuló töltötte ki a kérd ívet, kilencvenöt lány és ötvenhárom fiú. A kérd ív 
segítségével a következ témákra keresem a választ: Továbbtanulási 
szándék: megmutatja, hogy a diákok milyen része kíván részt venni a 
fels oktatásban. Bizonytalan vagy sikertelen továbbtanulási szándék: 
sikertelen felvételi esetén milyen lehet ségekkel kíván élni a tanuló. 
Értékrend: a diákok értékrendjének témakörét foglalja magába, amely 
meghatározza a kés bbi életvitelét. Értékrend megvalósításához 
szükséges eszközök: mely eszközök felhasználásával tudja elképzelni a 
tanuló, hogy a legkönnyebben el tudja érni az általa kit zott célt az életében.   

3. Az eredmények bemutatása 
3.1. Diákok csoportokra bontása 

A száznegyvenen (94.59%) a fels oktatásban kívánják folytatni 
tanulmányikat, míg nyolcan (5.4%) a munkát választják következ  lépésnek 
a sikeres érettségi után.  

A tovább tanulni kívánó diákok közül hatvanhatan tartoznak a 
bizonytalanok közé akik, a kiesett egy évet alacsonyabb szint képzés 
megszerzésével kívánják eltölteni, ezzel szemben a tudatos réteg 
harmincnyolc f t képvisel, akik munkát keresnének nehéz anyagi helyzetük 
miatt. A fennmaradó harmincnyolc f t számláló eltökéltek pedig 
tanulnának a következ évben (1. ábra). 
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1. ábra  
Viselkedésbeli csoportosítás a sikertelen felvételit követ en          

3.2. Diákok értékrendjei (2. ábra)  
A család, a fentebb említett összes rétegben kiemelkedik ötven 

százalék feletti eredményével, így összesen százhat (71.62%) diák 
választotta. Ez egyáltalán nem meglep , hiszen kijelenthetjük, hogy 
Magyarországon a tradicionális értékek játsszák a meghatározó szerepet az 
emberek értékrendjeikben (Utasi (1984). Az, hogy a középiskolás rétegnél 
ilyen magas százalékban helyezkedik el a család, azt is jelentheti, hogy a 
kés bbiekben ez csak szilárdulni, esetleg még n ni is fog. A szilárdulást az 
alapján feltételezem, hogy a diákok nagy részénél már érvényesül annak 
szocializációs tevékenységnek az eredménye, amit szüleik s közelebbi 
rokonaik végeztek az elmúlt években. Ezt a tevékenységet akarják a 
kés bbiekben viszonozni, ami a rokonoknak egy mentális megnyugvást, 
elégedettséget adhat, s egyben megn het a család fontossága a mostani 
diákok életében. Ennek a két folyamatnak a körforgása alakíthat ki egy er s 
családcentrikusságot. A magas családorientációnak a gyakorlati 
megvalósulása nem könny , s a hétköznapi életben nem is jelenik meg az 
értékek szintjén ilyen er sen, azonban domináns szerepe továbbra is 
megmaradt, ugyanakkor a házasság életkorban kitolódott, s intézménye 
vesztett jelent ségéb l. Másodikként mutatkozik meg az anyagi egzisztencia, 
amit összesen huszonnégy tanuló (16.21%) jelölt meg. Ez az elem jelenik 
meg a legkiegyensúlyozottabban, az összes rétegben. Ami azt mutatja, hogy 

A továbbtanulni kívánó diákok magatartásbeli megoszlása abban az 
esetben ha nem kerülnek be a fels oktatásba

Bizonytalan; 66 Eltökélt; 38 Tudatos; 38
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elhatározástól függetlenül minden csoportban alapvet en megtalálható a 
fogyasztói illetve felhalmozói magatartásra irányuló hajlam, ellentétben a 
megbecsültséggel, ahol látható, hogy van érdektelenséget mutató csoport is. 
Legkevesebben a társadalmi megbecsülést tartották fontosnak az életükben, 
mindössze tizennyolc jelölést kapott (12.16%). Valószín síthet , hogy azért 
ilyen kicsi az elismerés fontossága ebben a kérdésben, mert nehezen tudja a 
diák megítélni azokat a státuszokat, amelyek a kés bbiekben magas 
elismertséggel párosulnak. Igaz, vannak állandó jelleggel megbecsült 
szerepek a társadalomban a foglalkozások terén, de ezekhez általában magas 
elvárások, kötelezettségek is kapcsolódnak, így nehéz ket megtartani. 
Elveszíteni, viszont könnyedén lehet akármilyen státuszt önhibán kívül is, s 
úgy gondolom, hogy a deklasszálódás veszélye is komolyan befolyásolhatja 
abban a diákot, hogy az elismerést milyen pozícióba helyezze el, mint 
életcélt.  

2. ábra  
A diákok értékrend szerinti csoportosítása             

3.3. Az értékrend megvalósítása (3 .ábra) 
Az összeköttetéseket választotta a legtöbb diák, összesen 

nyolcvanhárom (56.08%). Az eredmény nem meglep , hiszen több 
tanulmány bizonyítja, hogy a kapcsolati t ke igenis nagyobb szerepet játszik 
az érvényesülésben, mint a másik két elem. Azonban, akkor tekinthetjük 
természetesnek ezt az eredményt, ha nem ez a kapcsolati t ke a 
meghatározó eleme a karrier létrehozásának.  A végzettséget negyvenhat 

A diákok értékrendjei
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tanuló (31.08%) tartja annak a faktornak, amivel a kés bbiekben 
megszerezheti a maga elé kit zött célt. Véleményem szerint ennek a 
feleletnek kellett volna kapnia a legnagyobb támogatást. Mivel a megfelel 
többlettudás megszerzésének elérésén keresztül kellene létrehozni egy 
sikeres életpályát, szemben a kapcsolati t ke és anyagi javak nyomatékos 
felhasználásának segítségével. Csak ez vezethetne egy tudás alapú 
társadalom felé, ami csak kecsegtet utópiának t nik. Anyagiakat választotta 
a legkevesebb diák, összesen tizenkilenc (12. 83%), ami egy kicsit meglep , 
de ez az arány pontosan tartalmazhatja azokat, akik vállalkozásba fognának, 
ett l remélnének el relépést.  

3. ábra  
Az értékrend megvalósításához felhasználható eszközök szerinti 

csoportosítás            

3.4. Velük találkozunk 10 év múlva? (4. ábra) 
A korábbi gondolatmenet alapján a karrieristák (3.37%) egy a sz k 

réteget alkotnak, akik az anyagi egzisztenciát jelöli meg életcélként, s ezt az 
iskolai végzettsége által  kívánja megvalósítani. k nagy valószín séggel 
kiváló tanulmányi eredménnyel és határozott elképzelésekkel rendelkeznek a 
továbbtanulásukat illet en. Felkapott f iskolákat jelölnek meg, ahol kit n 
az oktatási színvonal, s továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek a legjobb 
eredmények elérésére, amelyek újabb tanulmányi sikereket vonnak maguk 
után. Mindezt azért teszik, hogy a diploma megszerzésével egy olyan 
pozícióba kerülhessenek, amely magas anyagi hátteret biztosít számukra. A 
korruptnak elnevezett csoport (12.83%) már jóval nagyobb arányban 
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mutatkozik a mintában. k, a kapcsolati és az anyagi t ke felhasználásával 
akarnak érvényesülni az életben. Ennek a rétegnek a létrejöttéhez szükség 
van egy olyan közösségre a társadalomban, ami a korrupció felhasználásával 
sikereket elérve mintaképpen szolgálhat a diákok számára. Ezen kívül, egy 
olyan környezetre is, amely elfogadja a korrupciót akár kényszerb l is, de 
nem szankcionálja megfelel mértékben, hogy az egyéni haszonszerzés 
érdekében ne lehessen ezt a tevékenységet végezni (Hankiss (1983). Amíg 
ezek a körülmények rendelkezésre állnak, mindig lesz olyan réteg, aki a 
korrupciót tekinti mintának (Encyclopaedia (1930). Következ kisebb csoport 
a presztízskeres k (10.81%) akik végzettségük, vagyonuk vagy kapcsolati 
t kéjük által megbecsülésre, tekintélyre, társadalmi befolyásra, vagyis 
presztízsre vágynak.  

Végül a két legnagyobb csoport egyike a hagyományos réteg 
(26.35%), akik a boldogság elérését a megfelel végzettségen keresztül 
tartják elérhet nek. Itt nem egyéni egzisztenciális problémákról beszélünk, 
mint a karrieristáknál, hanem családéról, s annak sikerességér l. Ezt egy 
stabil munka kínálta anyagi biztonságtól várják. Nem feltétlenül törekednek 
a diploma megszerzésére, a jobban fizet szakmák elsajátításával is 
megelégednének, abban az esetben, ha az biztosítja a családjuk 
megélhetését, ezzel elérve a boldogságukat. Legnagyobb hányadát s egyben 
a legérdekesebbet az ügyesked k (45.27%) adják. Megdöbbent eredményt 
kapunk, ha a korruptnak és az ügyesked nek nevezett csoportok százalékos 
eredményeit összeadjuk (58.1%), hiszen ez meghaladja a teljes minta felét. A 
lányok, a korruptaknál (42.1%) alul, míg az ügyesked knél (74.62%) 
felülreprezentáltak. Ez a két csoportmegnevezés pejoratívan hat, de csak 
akkor kell negatívan értelmezni a kapott eredményeket, ha felhasznált t ke 
típusok aránya felborul az alkalmassággal szemben. Érdemes megemlíteni a 
Bourdieu-féle t ke konvertálhatóságot ahol, aki jó kapcsolati vagy kulturális 
t kével rendelkezik, könnyen tehet szert nagy vagyonra (Bourdieu (1979, 
1980, 1983). Ennek csupán a mai társadalmi legitimitása kérdéses, hogy ez 
mennyire elfogadott illetve megt rt a mai viszonyok között. 
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4. ábra  
A diákok száma az érték-megvalósítás csoportjai szerint                 

A végül a fogalmazásokból kiemelek négy gondolatot. Melyek, 
elgondolkoztatók lehetnek mindenkinek, aki a mai fiatalsággal foglalkozik.   

 

Gátlástalan módon. Szerintem az ember csak így érvényesülhet, 
ha csak magára gondol, és nem foglalkozik senkivel.  

 

Igyekszem a legjobb tanulmányi átlag eléréséhez, és 
szorgalmasan fogok készülni az érettségire, nyelvvizsgára s a 
felvételire.  

 

Elveszek feleségül egy gazdag öreg nénit és miután meghal, 
elöröklöm a vagyonát.

  

Szeretnék egyetemen továbbtanulni az érettségi után, s ha 
lehet ségem lesz, akkor dolgozni akarok. Esetleg külföldre is 
kiutaznék rövid id re, hogy pénzt kereshessek és 
megvalósíthassam az álmaim.

  

4. Befejezésül 
A dolgozat elkészítésével azt szerettem volna felmutatni, hogy a két 

gimnáziumban tanuló utolsó éves diákok miként képzelik el a következ tíz 
évüket. Különösen magas a továbbtanulási hajlandóság, ezzel szemben 
szükségesnek érzik a diákok a megfelel kapcsolati háló kiépítését, hogy fel 
tudják építeni életüket, amiben kiemelten nagy szerepet kap a családalapítás 
gondolata is. Végkövetkeztetésnek kijelenthetjük azt, hogy a diákok dönt  

Velük találkozunk tíz év múlva?
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többsége nem a klasszikus karriert szeretné elérni, hanem helyt szeretne állni 
az életben s a maga megvalósíthatónak t n álmait kívánná véghez vinni.   
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LADISLAU KLEIN  

ABOUT THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

  
QUALITY RELATIONSHIP    

1. About sustainable development 
In a simple way sustainable development can be defined as to live in 

such way that permits also our grandsons to live (Kisfaludy Z., 2005). In an 
enlarged meaning, sustainable development is a strategy that permits the 
world to adopt the best way to use natural environment as life space, to 
develop economy, in benefit of our and of future generations (Pop V. et al., 
2006). For the first time sustainable development was discussed at the 
Johannesburg UN conference in 2002: the necessity of developing society in 
accordance with protection of resources was claimed. The conclusion of the 
conference was that development will be sapped if environment will not be 
better administrated and if the fast development of environmental politics 
will fail (A . Dachin, 2003). The Brundtland Commission used for the first 
time the sustainable development term, with the meaning of satisfying needs of 
present generation, without compromising possibility of future generations 
to cover their needs . Countries and groups of countries must achieve 
structural changes or self-moderation for trending to sustainability (Bodnár 
G., Simon I., 2007). 

Surprisingly already long ago this question was object of the elites of 
human thinking, but only in a low degree the fundamental data of the 
problem changed. So, the tome coordinated in 1978, according to the 
request of the Rome Club, by the Nobel Prize winner D. Gabor (Gabor D. et 
all., 1983) refers to the question of energy, materials, food, climate, waste 
and physical limits, to the role of science, technology and institutions. It is 
outstandingly remarkable that, in spite of differences in statistical data 
compared to the today figures, conclusions stated in that works are valid 
until today. This means that in spite of knowing well the problems not a lot 
was done for improvement and economic development runs often just to 
an opposite direction compared to the correct one. Even older refers to 
sustainable development can be cited, without naming it. Thomas Jefferson, 
president of the USA, declared in 1789 that land belongs to each generation 
during its existence and no generation can create liabilities exceeding the 
possibilities of returning them during its own existence.  

To reconcile basic needs and aspirations of population with natural 
resources, it is necessary to conceive solution for the main challenges: food 
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production trends to a critical value, human population increases alarmingly, 
urbanization is in extension, pollution of the planet is disquieting. 
Sustainable development imposes simultaneous dealing with development 
and environment, integrating three points of view.  

The point of view of economists consists in maximizing welfare using the 
existing technologies and capital. That means maximizing the amount of 
goods, the efficiency of using resources, re-processing of produces, i.e. of 
waste.  

The point of view of ecologists points out preserving integrity of 
ecological sub-systems vital for stability of global ecosystem, maintaining 
bio-diversity and self-regulating mechanisms. 

The sociologist point of view points out that the key-actors are human 
beings with their social models, so neglecting social factors endangers 
efficiency of development programs. Object of the social system is right 
allocation of goods and services to the social partners, a right connecting of 
all members of the society to the social-economic processes. Also social 
ideas connected to development expressed years ago but valid until now can 
be cited. John Kenneth Galbraith (Galbraith J. K., 1997) referred to the fact 
that classical socialism is not any more an accepted ideology, and an 
opposite but rather limited ideology appeared 

 

privatization. According to 
Galbraith neither privatization is an absolutely valid solution. The dominant 
principle is that decision must be in connection with the economic and 
social characteristics of the case.  

To the above points of view coordinating objectives are added. 
They consist of optimization of mineral, ecological, energy and capital 
allocation and integration of the new social-economic structures into the 
eco-sphere. These separate fields are technically thoroughly studied while 
the connection areas are neglected (Beaton R., Maser Chr. 1999). The author 
of the present work proposes to consider quality as connecting field in 
study of sustainable development.  

One of the principles of sustainable development is that on circuit 
of resources no systemic accumulations are permitted. That means the 
amount of waste and thermal energy resulting during processing may not 
exceed the possibilities of re-integration. Otherwise climate changes and 
more or less dangerous waste accumulation appear. Existence of an 
environmental assessment that permits establishing prevention measures 
(Dumescu F., 2006) is a progress, but it gives no warranty against negative 
impact.   
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2. Quality in era of globalization  
Quality is defined as the total of properties of a ware, activity or 

process that confers the ability to satisfy stated or implicit needs (Klein L. 
2002). The properties that define quality can have a technical or a social 
character. Generally requested properties of ware or services are specified in 
national or international standards. The content of standards becomes 
compulsory by prescription of a law or a regulation when they refer to 
protection of persons life, health and security, to protection of 
environment or to consumer protection. So social needs get a special 
importance in question of quality. 

Delivering quality ware or services with the lowest possible costs 
must be the main concern of any organization. Assessing costs of quality  
(Klein L., 2005) permits to get a financial magnitude of quality question. 
According to the Taguchi method (Parker G.W., 1998) concerning the 
quality 

 

money relationship, bad quality is a loss transferred to society. 
Such way bad quality becomes a macro-economic and social problem that 
transcends the organizational frame 

Globalization is produced due to the need of new markets, of trade 
liberalization and of access to resources. It makes values uniform and 
culture universal. Globalization makes products be a combination of 
materials and services originating in different countries or areas of the world 
(P unescu C., 2004). Due to globalization goods are corresponding to the 
requests of a worldwide market and also of local markets. This is 
globalization of consumer needs and of quality. Connected to globalization 
developments appeared in quality management and its standardization. 
Standards series ISO 9000 were issued and, connected to them, standards 
series ISO 14000 for environment management that allow an integrated 
quality - environment management. 

Globalization produced so positive as negative effects regarding 
quality. Among the positive ones rapid acquisition of competence, rapid and 
efficient use of technology and information, extended markets, diversified 
offer of high quality goods with competitive prices can be listed. Among the 
negative effects conflicting interests, damages of the environment by 
transfer of polluting technologies, limited possibilities to act for the national 
states and limits in maintaining specificity and identity can be mentioned. 
Positive effects are welcomed, so below only negative examples are given.    
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3. Some examples for the sustainable development 

 
quality 

connection  
Lasting goods 

The importance for sustainable development of the length of period 
during which the consumer benefits of certain goods is underlined even in 
older literature (Gabor & all.). But in spite of the evidence, the sphere one-
use type products (products that can not be repaired and must be 
considered a waste after the first damage) produced and sold enlarges 
continuously. Handicraftsmen who could repair these articles are 
disappearing. It is doubtful to argue that this is a way to give cheep 
produces for the materially less gifted population. It is to be considered that 
most of the row materials, energy, and manpower used for obtaining 
products are wasted after their soon being out of use. Some of the wastes 
created such way can be very dangerous, often not recovered or recovered 
with high costs.    

Automotive industry and trade 
By its dimension and importance, this industry has an outstanding 

impact on economy, environment and on everyday life. Outstanding 
progresses were achieved in this field, for instance reducing fuel consume 
and toxicity of emissions, recycling of old cars, attempts of using new, less 
polluting fuels obtained from sources that can regenerate. However 
problems occur, mainly not connected to the way in which the automotive 
products fulfill the demands and specifications of clients, but concerning 
the way in which that specifications are set up and how the needs of client 
are directed towards a certain direction.       

a. In most of the European countries, the highest speed on highways is 
limited, but most of the automobiles have excessively powerful engines that 
allow huge exceeding the highest permitted speed. This is an invitation for 
non-observing the legal prescriptions, a source of accidents, it means use of 
more fuel. May be provisions of a future standard for life and environment 
protection, included in a compulsory regulation for automotive industry, 
could be of general benefit. 

b. An expensive, not justified type of car, a huge fuel consumer, is the 
luxury jeep. It means high fuel consumption, high consumption of 
processed material during fabrication and non-justified use of jeep in cities 
and towns, supplementary pollution. Here again compulsory regulation 
could be necessary.   
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Road transport 

Reasons like higher speed, comfort, and others made road transport 
become general and partly replace the chipper and less pollutant railway 
transport. This led to higher fuel consumption, extremely high level of 
pollution, growing of crowd on roads, increase of heavy accidents produced 
by trucks, need of supplementary roads and their rapid wear. That means a 
serious social damage of quality in transports. Only some products as foods 
need rapid transportation, without the supplementary negative effect of 
railway transport. Most of the transported materials endure in best 
conditions the railway transport. 

Situation is similar in transportation of persons. Suppressing 
circulation on side railways because of lack of profit is a step against the 
general trend of sustainable development and is also an attempt against 
human dignity. Solution for the person transportation is modernization, 
assuring quality and making railway profitable. State and even EU 
intervention seems be essential.  

3.4. Agriculture and food supply for population  
The disaster produced worldwide by a bad forestry activity is already 

known by everybody. Therefor it will not be treated here, and some 
examples concerning agriculture will be cited. 

Food supply is connected to the question of transports: lack of 
continuity in good quality and divers food supply from local sources makes 
import and transportation necessary. Often the source of import is located 
outstandingly far. Import can really be necessary to assure the diversity of 
market. It is a necessity to import orange, banana etc. to satisfy the vitamin 
need during winter. But it is very strange to find on market, in the Central 
European area, almost only imported fruits, including plums, apple etc. In 
the same manner are transported flowers from Holland and South America 
etc. The impact on environment due to these transports needs no more 
comment. At the same time, millions of local citizens earn their wages 
working in agriculture of other countries. It is obvious that the lack of high 
quality inland agricultural products is the result of a continuos wrong quality 
in agricultural and land property policy.   

3.5. Construction 
Older generations obtained from nature materials for construction, 

they erected modest or imposing buildings, and when constructions became 
useless, they were demolished and the material was re-used for new 
buildings. Now the new constructions can fulfill requirements of buyer 
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specifications, but the way in which they are achieved does not satisfy social 
quality requirements - protection of resources and of environment. Entire 
mountains are destroyed and lot of energy is consumed to obtain the 
required cement for concrete, used for different civil or industrial 
constructions. After some decades that constructions are demolished being 
too old, unusable or simply because of land speculations. Radical and rapid 
way of demolishing is preferred, and, in fact, the way of constructing does 
not allow other methods. Sometimes explosives are used for demolishing, a 
productive but also very spectacular procedure. But the result is a high 
quantity of debris without any use, placed in nature with the pretext of 
correcting scenery, in fact to liquidate, for instance, humid zones. This is a 
further attack against natural environment. So the main problem is the 
construction of new buildings without solutions for future reuse of them or 
of their elements. A special issue is that of buildings where dangerous 
substances were manipulated, for instance in chemical industry. In such a 
case precaution has priority, authorities being against demolishing in the 
above-mentioned way. So the buildings remain a memento for future 
generations (Dumescu F., KleinL., 2007). 

Technical solution that permit reuse of demolished parts of 
constructions or, better, reuse of old buildings could be a quality 
development and contribution to sustainable development.  

4. About the importance of education and of economic and financial 
mechanisms    

As already mentioned above, quality is linked to economics, to costs. 
In many of the cases the low quality increases profit of some people. 
Therefor economic and financial means are necessary for making lack of 
quality non-profitable. In a free market economy some means are necessary 
to direct people s option to ware and services that assure sustainable 
development. Actions can be educational or/ and coercive. It is gladdening 
that some steps are already done (Molnár Gy. 2004), but this is not enough.  

Educational means consist in making consumers and also designers, 
producers, merchants and dealers conscious that not immediate and not-
conditioned profit is decisive, but the long lasting effect. Education of all of 
them is a. duty of school, family, non-government organizations, and, last 
but not least, of state and its specialized organisms. Even producers and 
merchants can be interested in having to do with educated and conscious 
buyers and they can take part in education of consumers concerning quality 
problems. Such way free competition becomes oriented towards correct 
technical and economic solutions. 
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Coercive financial methods are, for instance, supplementary state 

taxes for produces and services, which produce disturbance in sustainable 
development. Taxes must be preventive, and have to be put into operation 
before a disturbance in development can appear. Taxes must be high 
enough to endanger market position of produces and services with negative 
effect on sustainable development. Produces and services that help 
sustainable development or determine people to be conscious concerning 
this question must have state support, for instance by reducing duties 
towards the state.   

5. Conclusion  
Conditions for sustainable development can be well described if 

they are connected to the question of quality so in its general, philosophical 
meaning as in the meaning of useful characteristics of ware and services.   
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Rezümé  

A fenntarthatóság már hosszabb ideje a fejl déssel kapcsolatos viták 
fókuszában van. A fenntarthatóság fogalma nem kezelhet a min ségre való 
utalás nélkül. E kapcsolatban a min ség általános megfogalmazása jön 
számításba, valamint a min ségnek, mint az árú és szolgáltatás a fogyasztót 
kielégít tulajdonságainak összessége.      

Keywords: sustainable development, quality, ware, services    
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HRABOVSZKI KATALIN  

A KLASZTEREK TUDÁSALAPÚ MEGKÖZELÍTÉSE 
KNOWLEDGE BASED CLUSTERS   

Tudásalapú gazdaságban a gazdaság prosperitása növekv 
mértékben a tudáson és annak hasznos alkalmazásán alapul. A tanulmány 
amellett érvel, hogy a tudás növekv mérték globalizációja ellenére a 
klaszterek versenyképessége felhalmozott tudásuktól, tanulási képességükt l 
függ. A tacit-explicit tudásformák folyamatos interakciója révén 
létrehozható olyan tudáskombináció, amely a tacit tudásösszetev folytonos 
megújítása révén a versenyel ny tartós fenntartásának forrásává válhat. A 
klaszterek tudásfolyamatainak ismeretében megtervezhet k azok a nemzeti 
intézményi reformok, amelyek lehet vé teszik új tudás megteremtését, a 
tudásáramlás akadályainak lebontását és ennek révén keretet adnak a 
klaszterek önszervez mechanizmusainak.  

A klaszterek fogalma 
A klaszterek a vállalati és intézményi hálózatosodás egyfajta 

megjelenési formái, ugyanakkor eltérnek a klasszikus értelemben vett 
vállalati hálóktól (a különbséget lsd. Rosenfeld, 1997). A klaszterek (ipari 
körzetek) lényegét a következ definíció ragadja meg leginkább: Földrajzilag 
egymáshoz közel lév , valamely iparágban, vállalkozásbarát környezeti 
infrastrukturában m köd , vertikálisan ill. horizontálisan összekapcsolt, 
növekedésorientált közös jöv kép által vezérelt vállalatok csoportja. (Cooke, 
2002, 121. old.). Saxonian a régiók iparági szerkezetének három, egymáshoz 
szorosan kapcsolódó dimenzióját emeli ki: helyi intézmények és kultúra, 
iparági szerkezet és a vállalati szervezet. A regionális intézmények mind 
állami és mind magánintézmények, pl. egyetemek, üzleti szövetségek, 
önkormányzatok, valamint kevésbé formális szervezetek, pl. 
szabadid klubok, szakmai szervezetek és egyéb fórumok, amelyek a 
társadalmi interakciók során egyrészt alakítják a helyi kultúrát másrészt 
formálódnak is általa. A klaszterek (iparági körzetek) összetartó kovásza a 
közös identitás, értelmezési keret.  
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Porter (1998) szerint a klaszterek három f el nyt nyújtanak a 
résztvev knek.  

 
Termelékenységi el ny (az inputok könny elérhet sége, 
készletminimalizálás, alacsonyabb tranzakciós költségek, a 
személyes kapcsolatok révén történ információáramlás, a 
vállalatok komplementaritásának jobb kihasználása, könnyebb 
hozzáférés a kutatási eredményekhez. 

 
Innovációs el ny a (A tudáscentrumokhoz való közelség megkönnyíti 
a fejlesztést, f leg ott, ahol a szükséges tudás nagy része tacit, nem 
kodifikált, a tudástranszferhez szükséges képzett alkalmazottak 
toborzása egyszer bb) 

 

A klaszterek megkönnyítik új vállalkozások alapítását (az innovációs 
és piaci lehet ségekr l rendelkezésre álló információk, az alacsony 
piacralépési korlátok, jó forrásszerzési lehet ségek révén)  

A klasztereknek a gazdaságfejlesztésben játszott fontos szerepét 
számos kutatás támasztja alá, kiemelve a földrajzi hely, mint a versenyel ny 
forrásául szolgáló egyedi er forrás szerepét. Porter szerint globális 
gazdaságban a fenntartható versenyel ny forrása egyre inkább a helyi 
tényez kben rejlik, olyan helyi tényez kben; tudásban, kapcsolatokban, 
motivációban rejlik, amelyek a távoli versenytársak számára 
elérhetetlenek. (Porter 1998, 78.). Storper magát a globalizációt is olyan olyan 
gazdasági tevékenységnek látja, amely olyan földrajzi hely specifikus 
er forrásokra épül, amelyek más földrajzi helyen nem megteremthet k és 
nem másolhatók. 

Tanulmányomban a klaszter fogalmat általános értelemben 
használom, olyan fogalmakat is beleértve, mint pl. a földrajzi agglomeráció, 
ipari övezetek. A klaszterek tudásalapú megközelítését Maskell (2001) 
földrajzi klaszter definíciójára alapozom. Maskell szerint a klaszter olyan 
szervesen létrejött mechanizmust jelent, amely egyrészt csökkenti az egyedi 
vállalatok közötti kognitív távolságot és ezáltal a tudástranszfer és -
hasznosítás költségeit, másrészt fenntartja az új tudás teremtéséhez 
szükséges vállalati és vállalatközi specializációt.   

A KLASZEREK TUDÁS/ TANULÁS ALAPÚ MEGKÖZEL-
ÍTÉSÉNEK ELMÉLETI KERETE 

A 90-es években történt paradigmaváltás következtében teret nyert 
er forrás alapú szemlélet a vállalatok versenyel nyének forrását bels 
tényez kre, a vállalat er forrásaira vezeti vissza. Az er forrás alapú 
elméletek közös alapja az a feltevés, hogy a vállalatok er forrásai és 
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képességei heterogének, valamint az egyes er források hatékonysága is 
eltér . Barney (1991) szerint azok az er források válhatnak a tartós járadék 
és a versenyel ny forrásává, amelyek eleget tesznek 4 kritériumnak; 
értékesek, ritkák, nem másolhatók és nem helyettesíthet k. Grant (1996) azt 
hangsúlyozza, hogy a stratégia a meglév er források hatékony használata 
mellett új er források létrehozását is jelenti. Az er forrás alapú elméletek 
dinamikus ága az elemzésbe dinamikus tényez ket (innováció, tanulás) is 
bevon. Az alapvet képességekr l szóló nagyhatású cikkükben Prahalad és 
Hamel (1990) a vállalatok versenyel nyét azok alapkompetenciáira vezetik 
vissza, az alapkompetenciákat pedig a szervezeti kollektív tanulás 
következményének tartják. Conner és Prahalad (1996) szerint az er forrás 
alapú szemlélet lényege a tudásalapú szemlélet, mivel a cég nem a 
megfogható er források halmaza, hanem a nehezen megragadható 
ismeretek és ismeretszerzési folyamatok hierarchiája. A turbulens, 
kiszámíthatatlan környezethez való alkalmazkodást, illeszkedést biztosító 
dinamikus képességek elmélete (Teece 

 

Pisano 

 

Shuen, 1997) a dinamikus 
képességeket olyan bels er forrásokként definiálja, amelyek lehet vé teszik 
más vállalati er források, ill. képességek kiaknázását, adaptálását, integrálását 
és újrakonfigurálását. 

Az er forrás alapú elmélet elemzési egysége a vállalat, a szervezetek 
azonban nem elszigetelten m ködnek, hanem a többi szerepl vel és 
szervezettel való interakciók bonyolult hálózatában. Az er forrás alapú 
szemlélet kiterjesztésére több elmélet is született, pl. Maskell és Malmberg 
regionális kompetenciákat azonosít, amelyek jellemz je, hogy kollektív 
jelleg ek, és valamely speciális földrajzi helyhez kötöttek (Maskell és 
Malmberg, 1999). A vállalatok versenyképessége az adott földrajzi helyen 
azokon a lokális képességeken (kompetenciákon) alapul, amelyek 
specializáltak (ritkák), üzleti alapokra helyezhet k (értékesek), nehezen 
másolhatók és nem helyettesíthet k (Maskell et al., 1998). A klaszterek 
szempontjából az er forrás alapú elmélet komplementer elméletének 
tekinthet relációs elmélet (Dyer és Singh, 1998) szerint a vállalat számára 
értékes er források egy része a vállalaton kívül található. A vállalati hálók 
relációspecifikus er forrásokkal, komplementer kompetenciákkal, 
tudásmegosztó rutinokkal, hatékony irányítási mechanizmusokkal 
rendelkeznek és relációs járadékot realizálnak. A versenyel ny forrása, a 
relációs járadék tartós fenntartásának kulcsa a szervezetközi, összekapcsolt 
er források, a partner ritkasága, az er források megoszthatatlansága (a 
képességek közös kifejlesztése), a társadalmilag komplex, és ezért 
utánozhatatlan (pl. országspecifikus) intézményi környezet.  
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A tudással, szervezeti tanulással foglalkozó tartalom- és folyamatelméletek 
nézetei közül az alábbiak tekinthet k elméleti pillérnek a klaszterek 
tudásalapú megközelítése szempontjából: 

 
A tudás tartalmát tekintve nem homogén, az explicit, kodifikált tudás 
mellett tacit (rejtett ill. hallgatólagos) elemeket is tartalmaz (Polányi, 
1966). Spender (1996) a tacit tudást olyan tudásformának tekinti, amely 
még nem vált le a gyakorlattól. Spender szerint lényeges, stratégiai 
különbség van a két tudásforma között, a tacit tudás a vállalaton belül 
tartható (szóban nem kifejezhet , intuitív és nem artikulált), míg az 
explicit tudás formális, szisztematikus nyelv által átvihet , más vállalatok 
által lemásolható. Az explicit tudás transzferálását el segítik a 
számítógép alapú rendszerek, mint pl. az Intranet, e-mail stb. Nelson és 
Winter (1982) idézi Kiss (2006) szerint a vállalatok leginkább tapasztalati 
tanulás során tesznek szert rejtett tudásra (learning by 
doing/ experience). A Barney féle stratégiai er forrás kritériumok alapján 
a tacit tudás a versenyel ny valódi forrása. A vállalatoknál felhalmozott 
tacit és explicit tudás azonban nem a tudás kétérték változójaként 
kezelhet , hanem egy olyan skálán elhelyezve, ahol a skála egyik 
végpontját a specifikus termékekben megtestesült tudás és artikulált 
folyamatok, a másik végpontját a tapasztalati tanulás útján elsajátított, az 
egyén megismerési folyamataiban és a szervezeti rutinokban 
megtestesült tacit tudás alkotja. Badaracco (1991) a tudás mobilitásával 
kapcsolatban megkülönböztet kézikönyvek, el írások, könyvek, 
gépalkatrészek révén könnyen, gyorsan átadható migrációs és komplex 
társadalmi kapcsolatokba beágyazott, kontextusából nehezen 
kiemelhet , nem artikulálható ragadós (sticky) tudást. Az explicit tacit 
tudáskategóriák mellett további, a szervezet számára értékes 
tudáselemek képezhet k (Szeleczki, 1999): tudni miért (know why) 

  

pl. 
szervezeti jöv kép és értékek, tudományos elvek, tudni mit (know what) 

 

pl. K+F, tudni hogyan (know how) 

 

pl. technológiai leírások, 
eljárások, a K+F eredmények alkalmazásai, tudni ki (know who) 

 

kapcsolatrendszerek  

 

A tudás hordozójaként megkülönböztethetünk egyén, csoport, 
szervezeti és szervezetközi szintet. Nonaka és Takeuchi (1995) a 
szervezeti új tudás létrehozását a tacit és explicit tudás közötti 
konverzióra vezeti vissza.  

 

A tanulás kumulatív folyamat. A vállalat jöv beli tudását, jöv beli 
lehet ségeit a vállalat múltja, a korábban megszerzett tudás (az ezt 
megtestesít képességek és rutinok) határozza meg (path dependency) 
(Nelson és Winter, 1982, Cohen és Levinthal 1990). 
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Az egyhurkos, alkalmazkodó tanulással szemben a kéthurkos 
tanulásra (A rgyris és Schön, 1978) képes szervezetek az innovációra képes 
szervezetek  

TUDÁSTEREMTÉS ÉS INNOVÁCIÓ 
A klaszterek versenyképessége a felhalmozott tudástól és a helyi 

milli tanulási képességét l függ. A regionális klaszterek dinamizmusát és 
versenyképességét Asheim és Isaksen (2000) három f épít elemre vezeti 
vissza: 1. Az innováció azáltal, hogy el segíti a vállalatok és az egyének 
tanulási képességeinek fejl dését, a vállalatok, régiók és nemzetek 
versenyképességének forrása (Lundvall és Borrás 1997).  2. Az innováció a 
földrajzi közelségre, a szerepl k közötti kooperációra és kölcsönös 
bizalomra épül folyamatos interaktív tanulási folyamatként fogható fel, a 
vállalatok tanulnak saját forrásból; terméktervezési, fejlesztési, termelési és 
marketingtapasztalataikból és hazai és külföldi küls forrásból; 
fogyasztóiktól, szállítóiktól, stratégiai partnereikt l és számos egyéb 
szervezett l; fels oktatási intézményekt l, állami kutatóintézetekt l, 
ügynökségekt l, konzulens cégekt l, licencnyújtóktól és másoktól (Kiss J, 
2006).  3. A tanulási folyamat olyan lokális folyamatként fogható fel, amely 
történelmileg meghatározott pályagörbét ír le, és amely terméke a 
tudáshordozótól elvált , és alacsony mobilitású tudás.  

LOKÁLIS/GLOBÁLIS TUDÁS 
A klaszterek tudásának, tudásmenedzsmentjének szempontjából a 

vállalatok számára a klaszteren belülr l származó tacit tudás megszerzése, a 
tacit tudás védelme, ill. a klasztereken kívüli tudás megszerzése bír 
jelent séggel. Asheim és Isaksen (2000) két tudásdimenzió mentén a 
klaszterek 4 tudáskategóriáját azonosítja (1. táblázat). A versenyel ny 
forrását jelent tudás a III. térrészben megjelen tacit tudás, amely 
tapasztalati tudás és csak informális kapcsolatok útján vihet át, a klaszteren 
kívüli versenytársak számára nehezen másolható, ugyanakkor a klasztereket 
jellemz milli lehet vé teszi a klaszterben m köd vállalatok számára a 
másik tacit tudásának megszerzését. Zander (1992) szerint valamely földrajzi 
hely specifikus tacit tudása válhat az átlag feletti növekedés forrásává. Erre a 
tacit tudásalapra épül az a képesség, amellyel egy régió vagy nemzet a 
földrajzi hely határain kívülr l származó innovációt abszorbálni képes.  

Maskell et al. (1998) szerint a tudás egyre inkább kodifikálttá válik (a 
táblázat III. térrészéb l átkerül a II. térrészbe), a korábbi tacit tudás 
természetének jobb megértése következtében. A kodifikáció nem 
egyszer en a tudásnak egy másik kategóriába való átmenetét jelenti, a tudás 
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a konverzió során metamorfózison megy keresztül, amely során összetétele 
visszavonhatatlanul megváltozik.  

A kodifikáció több gazdasági el nyt is jelenthet a transzformáció 
végrehajtójának: egyrészt a tudás értéke n , másrészt új tudás 
megteremtésének eszközévé válik, továbbá a sztenderdizálás következtében 
csökken a betanítás, képzés, ellen rzés költsége és id ráfordítása. A 
kodifikáció ugyanakkor azáltal, hogy könnyebben transzferálhatóvá teszi a 
korábban helyspecifikus tudást, a klaszter/ földrajzi hely 
versenyképességének erodálódásához vezethet. 

1. táblázat 
A klaszterek tudáskategóriái 

 

Lokális, ragadós tudás

 

Globális, mindenütt 
megtalálható tudás 

Formális, 
kodifikált, tudás 

 

( know-what , 
know-why ) 

I.

 

A helyi vállalatok és a K+F 
intézmények közötti 
együttm ködésb l származó 
lokálisan megtestesült tudományos, 
kodifikált tudás, amelynek 
kezeléséhez és alkalmazásához 
valamennyi tacit tudás is 
szükséges  

II.

 

A K+F intézményekben és az 
egyetemeken belül létrejött 
tudományos tudás és információ, 
amely formális tanulás, új 
alkalmazottak toborzása, 
könyvek, kézikönyvek, ill. gépek 
alkatrészek megvásárlása révén 
adható át  

Informális, 
tapasztalaton 
alapuló tacit 
tudás ( know-
how , know-
who ) 

III.

 

Vállalatspecifikus tudás, ill. a 
hálózatokban (gyakran azonos 
földrajzi helyen) létrejött tudás, 
amely teremtése és átvitele 
tevékenység általi tanulással, 
használat során ill. megfigyelés 
útján valósul meg 

IV.

 

Olyan tudás, amely specifikus 
tapasztalatokkal rendelkez 
alkalmazottak toborzása során 
vihet át. De ez tudás a specifikus 
vállalatokon, vagy iparágon kívül, 
ill. lokális kontextusán kívül 
kevésbé értékes és használható 

Forrás: Asheim, B. T. 

 

Isaksen, A. (2000)  

A kodifikáció fokának növekedése ellenére az értékes tacit tudás egy 
része továbbra is tacit komponense marad a tudás összetev inek. A 
kodifikáció el tt álló korlátok a következ k lehetnek: 1. A tudás egy része 
nem kodifikálható, 2. a kodifikációból realizálható hozam kisebb, mint a 
kodifikálás költségei (a kereslet hiánya, ill. a komplexitás magas foka miatt), 
3. a bizonytalanság foka (a kodifikáció várható hozama az információ hiánya 
miatt el re nehezen becsülhet ), 4. az új, kodifikált tudás használatához is 
szükséges bizonyos tapasztalati úton megszerzett tacit tudás. A tudás alapú 
gazdaság jellemz je, hogy minél inkább kodifikálttá/ kodifikálhatóvá válik a 
tudás, annál inkább felértékel dik a tacit tudás és annak szerepe a 
versenyképesség fenntartásában. Tudásalapú gazdaságban azok a vállalatok 
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rizhetik meg versenyel nyüket, amelyek értékes tudásukat képesek 
megvédeni attól, hogy globálisan hozzáférhet vé váljanak, ill. amelyek 
versenytársaik el tt járnak a kodifikálható tacit tudás teremtésében, 
megszerzésében, felhalmozásában és hasznosításában. A tudás védelme 
négy fronton lehetséges: 1. jogi eszközökkel (szabadalmak, védjegyek) 
formájában, 2. a jogi eszközökkel való védelem költséges és betartatása 
nehézkes, a vállalatok ezt kiválthatják a megbízhatóságukkal kapcsolatos jó 
hírnév kiépítésével és a tudás beágyazásával, 3. új tudáskombinációk 
létrehozásával, 4. az új tudás megteremtésének és hasznosításának 
gyorsaságával. 

A kodifikált tudás jelent s része hasonlóan a tacit tudáshoz lokális 
tanulás során jön létre, és földrajzilag immobil (I. térrész). A lokális tanulás 
egyrészt a kodifikált, K+F-re alapozott tudásra, másrészt a tacit tudásra 
épül. Ez a tudásfajta ragadós (sticky), mivel a helyi K+F intézmények és a 
vállalatok interakciója révén jön létre, az interakciók lokális mintájába 
beágyazott, valamint a tudás alkalmazásához valamennyi tacit tudásra is 
szükség van.   

ÖSSZEGZÉS 
A kodifikált tudás globális méret elterjedésével a versenyképesség 

fenntartásában egyre nagyobb szerepet kap a tacit, és földrajzi értelemben 
immobil ragadós tudás. A tudásteremt , -hasznosító, -transzferáló és az 
értékes tudást megvédeni képes klaszterek ezért egy nemzetgazdaság 
növekedésének, versenyképességének jelent s tényez ivé válhatnak. A 
klaszterek tudásteremtésének, tudásfajtáinak ismeretében olyan társadalmi-
gazdasági-intézményi környezet megteremtése válhat nemzetgazdasági céllá, 
amely el segítheti innovatív klaszterek kialakítását. Egy ilyen környezet 
megteremtése komplex feladat, amely magában foglalja a nemzeti 
innovációs rendszerben való gondolkodást, az akadémia, a fels oktatási 
intézmények szerepének, m ködésének átgondolását, a kutatóhálózat 
korszer sítését, technológia transzfer intézmények, kutatóegyetem 
kiépítését, a kockázati t ke növekv szerepvállalását spin-off cégek 
számának növelésében, a GDP-hez viszonyított K+F kiadások növelését és 
olyan tudomány gazdaság- és adópolitika létrehozását és m ködtetését 
amely érdekeltté teszi a feleket az együttm ködésben.   
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Abstract  

It is widely acknowledged that in knowledge based societies the 
prosperity of the economy is increasingly based on the stock of knowledge 
and its useful application. This study argues that while the knowledge is 
becoming more and more global and ubiquitous, the competitiveness of 
clusters is based on their cumulated knowledge stock and learning 
capabilities. By means of the continuous interaction of the knowledge 
embodied in codified and tacit forms a combination of knowledge can be 
established and through maintaining and renewing of the tacit components 
of knowledge the local competitiveness of clusters can be maintained in the 
long run. Identifying the types of knowledge in clusters is a tool for 
designing a policy that helps create an environment able to support 
knowledge flows and clustering.  



Célok és eredmények a magyarországi kis- és közepes vállalkozások fejlesztéspolitikája terén  

105

 
SIMON SÁNDOR 

 
LAURA GIURCA VASILESCU  

CÉLOK ÉS EREDMÉNYEK A MAGYARORSZÁGI KIS- ÉS KÖZEPES 
VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSPOLITIKÁJA TERÉN   

1. A KKV szektor támogatáspolitikájának elméleti gazdasági alapjai 
A napjainkban népszer neoklasszikus elveket valló közgazdaságtani 

iskolák a gazdasági növekedés szerepét a jólét megteremtése terén sokszor 
annyira kiemeltnek tekintik, hogy nem számolnak azokkal az extern 
gazdasági hatásokkal, melyek a gazdasági növekedés velejárójaként a piaci 
szerepl k számának csökkenését eredményezik. Ezek az elméletek a 
gazdasági növekedés oltárán a piac m ködésének hatékonyságából áldoznak 
fel. A gazdaság stabilitásához, a kibocsátás növeléséhez jelent s mértékben 
hozzájárul a technikai-technológiai fejlesztés, a hatékonysági növekedés, ami 
végs soron a méretökonómiai elveknek megfelel en a piaci szerepl k 
számának csökkenése felé mutat. 

Az el bbiekben hivatkozott elméletek a támogatáspolitika 
szükségtelenségét, illetve esetenként piactorzító szerepét hangsúlyozzák. (8) 
A piaci verseny hatékonysága sajnos önmagában is változó azért, mert a 
versenyfeltételek sokszor 

 

minden beavatkozás nélkül is 

 

egyenl tlenek 
(ezért is szokták hangoztatni az esélyegyenl séget el segít 
intézkedéseket), hiszen az egyes piaci szerepl k nem egyenl eséllyel jutnak 
hozzá az er forrásokhoz (többek között: információ). E folyamat 
következtében egyes piaci szerepl k úgy kerülhetnek el nyösebb helyzetbe, 
hogy a negatív externáliák a konkurenseiket el nytelen helyzetbe hozták. (6 
és 7) 

Regionális, illetve területi megközelítésben a periféria piaca sokkal 
kevésbé tölti be azt a funkciót mint a centrum piaca, és ez konzerválja a 
társadalom egyes rétegei közti szegregációt, azaz a centrum-periféria 
szembenállás szövevényes rendszerének meger södését. Wallerstein 
megállapításával élve (10) a fejl d térségek fejletlenek maradnak, mivel 
azok nehezebben férnek hozzá a pénzügyi, innovációs és más hajtóer khöz, 
amelyek oka a gazdasági kapcsolatok monopolisztikus jellegében kereshet . 
A kialakult centrumok tovább er sítik pozícióikat a döntéshozás 
centralizációjával, és küls beavatkozás nélkül a negatív extern hatások nem 
tudnak csökkenni. (2 és 5) 

Összegezve az el bbieket, megállapíthatjuk, hogy a támogatásoktól, 
preferenciáktól mentes gazdaságpolitika a piaci szerepl k sokszor 
indokolatlan szelekcióját és területi szegregációját hozhatja magával.  



Simon Sándor 

 
Laura Giurca Vasilescu  

106

1. Fejlesztéspolitika az európai uniós csatlakozás el tt  
Az tartósan gazdaságilag egyensúlyba került nyugati gazdaságokban a 

90-es évekre meghatározóvá váltak azok önszervez " folyamatok, melyek 
legfeljebb korrekciókat igényelnek. Magyarországon a gazdasági egyensúlyi 
célok megvalósítása érdekében az államnak szerepet kellett vállalnia a 
gazdaságpolitika alakításában. Ilyen szerepet jelentett a sokszerepl s piaci 
mechanizmusok biztosítása valamint a gazdasági kezdeményezések 
sokszín ségének illetve az esélyegyenl ségnek a fenntartása. E cél eléréséhez 
kiváló eszközt adott a kis- és közepes vállalkozások támogatása.  

A rendszerváltást követ id szakban a 90-es évek eleji a hosszú 
távú és nagy hatósugarú tervezést kerül gazdaságpolitika az ezredforduló 
közeledtével érett meg arra, hogy országos hatókör komplex fejlesztési terv 
készüljön. Az els ilyen jelleg terv a Széchenyi Terv lett. 2000 és 2002 
között fejtette ki hatását a nemzet életében. A terv magában foglalta a 
célkit zéseket, meghatározta a gazdasági élet súlypontjait, a fejlesztés 
els dleges területeit, azokat a területeket, amelyek ösztönzése 
láncreakciókat

 

indít meg a gazdaságban, amelyek maguk után húzhatják a 
hozzájuk kapcsolódó ágazatokat, megsokszorozva a befektetések hasznát. A 
terv keretében ilyen program készült az autópálya-építésre vagy a kis- és 
középvállalkozások fejlesztésére, az otthonteremtésre. A nagy állami 
beruházások finanszírozásával részben a KKV-k el nyhöz juttatását, így 
újabb munkahelyek teremtését, és ezzel további általános keresletnövelést 
vártak a tervez k. Az otthonteremtés támogatásával, az életmin ség 
javításával, a humán er forrás újratermelését, a gazdaság élénkítését célozta 
meg a terv, amely így több bevételt, több adót jelenthet a költségvetés 
számára  

A Széchenyi Tervben a KKV-k számára kiemelt jelent ség volt az 
ún. beszállítói program valamint az ún. kis- és középvállalkozás 
fejlesztési program . Az el bbi er síteni kívánta a hazai kis- és 
középvállalkozások termelési, innovációs és információs kapcsolódását az 
országban megtelepedett multinacionális nagyvállalatokhoz, mivel az 1990-
es évtized végén a hazánkban megtelepedett multinacionális vállalatok már 
nem csupán a munkabér-érzékeny termelési fázisokat, hanem a jóval több 
hazai hozzáadott értéket produkáló munkafázisokat, - a kutatási, az elosztási 
vagy a marketing feladatokat is - részben Magyarországra telepítették. A 
program célja egyrészt a piaci transzparencia er sítése, azaz a beszállítói 
tevékenységgel kapcsolatos információs szint javítása, (az országos 
beszállítói információs hálózat auditált tagokkal) másrészt a KKV-k számára 
koordinációs és támogatási keret biztosítása. (integrátor szervezetek 
létrehozására, regionálisan szervez d termék-klasszterek kialakítása).  
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A kis- és középvállalkozás fejlesztési program egyik területe: a 

versenyképesség növelése volt a következ eszközökkel: a vállalkozói 
kultúra és ismeretek fejlesztése, a vállalkozói kapcsolatok fejlesztése, az 
Európai Unióval való integrációs felkészülés támogatása, a t kéhez való 
hozzájutás javítása, valamint a m ködés adminisztratív feltételeinek a 
könnyítése. A program másik területe: a közvetlen és közvetett támogatás 
összhangja volt, eszközei: a kis-és középvállalkozások nem produktív 
funkcióinak - kutatási, piacfejlesztési, innovációs, továbbképzési és más 
fejlesztési tevékenységeinek - a támogatása, a kis-és középvállalkozások 
általános üzleti környezetének a javítása, a beszállítói kooperációk 
támogatása, modern információs rendszerekhez való kapcsolódás 
el segítése, vállalkozói hálózatok, termék-klasszterek létrejöttének az 
el segítése, valamint a kezd vállalkozások közvetlen támogatása.  

Az európai uniós csatlakozás el tt két évvel Magyarországon 
kormányváltás történt, és az aktuális komplex fejlesztési terv a Szechenyi 
Vállalkozásfejlesztési Program elnevezést kapta. A program prioritásai a 
következ k voltak: a versenyképesség növelése, modernizáció, a növekedés-
orientált kis- és középvállalkozások fejl désének el segítése, a kis- és 
középvállalkozások EU-integrációs felkészítése, az er forrásokhoz való 
hozzáférés, a hátrányos helyzet területek, társadalmi csoportok 
esélyegyenl ségének javítása, az Európai Unió kis- és középvállalkozás-
támogatási forrásainak igénybe vételéhez szükséges feltételek megteremtése. 
A program fontosabb eszközei: mikrohitelprogram (a felvehet kölcsön 
összege max. 3 millió Ft), Széchenyi-kártya (a felvehet kölcsön összege 
max. 500 ezer és 1, 2, 3, 4, 5 millió Ft), Midihitelprogram (a felvehet 
kölcsön összege max. 10 millió Ft), Európa Beruházási Hitel, Lánchíd 
Faktoring Program.  

Összehasonlítva a Széchenyi Tervet a Széchenyi 
Vállalkozásfejlesztési Programmal elmondhatjuk, hogy a Széchenyi Terv 
egyrészt a vállalkozások közvetlen támogatására (pl. aggregát keresletnövelés 
állami beruházásokkal, az állam felé történ adminisztratív és adóterhek 
könnyítése, a nem produktív funkciók (üzleti kultúra, K+F) támogatása) 
másrészt a vállalkozásközi intézményrendszer (hálózatok, klaszterek, 
koóperációk) el segítésére helyezte a hangsúlyt. A Széchenyi 
Vállalkozásfejlesztési Program célja a Széchenyi Tervre jellemz pénzügyi 
vagy természetbeni direkt támogatások helyett f ként a hitelekhez (pl. 
kamattámogatás) és az európai uniós támogatási alapokhoz való hozzáférés 
el segítése volt. Míg a Széchenyi Terv alapvet en egységes megközelítésben 
kezelte a kis- és közepes vállalkozásokat, a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési 
Program külön kezelte a versenyképesebb vállalkozásokat 

 

hiszen a 
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hiteligénybevétel már megkövetel egy stabil anyagi hátteret és egy bizonyos 
pénz- és t kepiaci tapasztalatot 

 
valamint a leszakadó piaci szerepl ket, az 

esélyegyenl séget er sít célokkal.  

2. A fejlesztések hatása a kis- és közepes vállalkozásokra  
A célokhoz köthet eredmények meglehet sen ellentmondásosak. A 

határozott elképzelések és következetes támogatáspolitika (2002-ben például 
az összes állami támogatott vállalkozás 91%-a volt KKV, és a közbeszerzési 
pályázaton több mint 65%-os részarányt jelentettek az összes nyertes 
ajánlattev között (1) ellenére 1996-2002 között átlagosan csak 3%-kal 
növekedett a m köd kis- és közepes vállalkozások száma. 1998-2002 
között a KKV-k foglalkoztatottainak száma enyhe csökkenést (-0,4%) is 
mutatott. A teljes vállalkozási szektoron belül a foglalkoztatási arány 60% 
körüli értéken stabilizálódott. A KKV-k helyzetében a legnagyobb romlást a 
kilencvenes évek második felében az exportból való részesedésük 
csökkenése jelentette. 1996-2002 között a teljes vállalkozói szektoron belül 
39,4 %-os csökkenés mutatható ki. Az árbevétel területén a nagyvállalatok 
gyorsabb növekedése miatt a KKV-k részesedése a teljes vállalkozói 
szektoron belül a kilencvenes évek második felében csökkenni kezdett. 
1992-2002 között habár a társas vállalkozási formában m köd KKV-k 
foglalkoztatottainak száma közel 98,9%-kal n tt, a nettó árbevételük aránya 
11%-kal csökkent. (3) A KKV-k beruházási tevékenységének finanszírozása 
gondokkal volt telt, mivel ezek összességükben sem értek el egy olyan 
kritikus tömeget, amely jelentékeny hatással lett volna a finanszírozási 
piacra. (4) A vállalkozási aktivitásban átlagosan kétszeres különbség volt a 
Balassagyarmat-Békéscsaba egyenessel elválasztható nyugati és keleti terület 
között. A rosszabb humán feltételek és a külföldi t kebefektetések alacsony 
aránya miatt különösen az észak-alföldi és az északmagyarországi régióban 
volt kevés a vállalkozás. (4)  

3. Fejlesztéspolitika az európai uniós csatlakozás után 
Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, és 

megkezdte a 2004-2006-os id szakra vonatkozó I. Nemzeti Fejlesztési Terv 
(I. NFT) megvalósítását. A terv specifikus céljai voltak: a versenyképesebb 
gazdaság, a humán er források fejlesztése, jobb min ség

 

környezet és alap-
infrastruktúra; illetve a kiegyensúlyozottabb területi fejl dés el segítése. A 
GVOP operatív program specifikus céljai között kapott helyet a A kis- 

és középvállalkozások fejlesztése a gazdaság dualitásának csökkentése 
érdekében elnevezés törekvés, melyhez a GVOP Kis és 
középvállalkozások fejlesztése prioritása adta meg a konkrét tartalmat az 
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alábbiak szerint részletezve: a jelenleg fennálló, a kisebb, kevésbé hatékony 
hazai, és a nagy, modern külföldi tulajdonú vállalatok közötti szakadék 
áthidalása, a m szaki technológiai beruházások, min ségbiztosítási 
rendszerek bevezetése, a termel -berendezések modernizációja, a 
vállalkozásoknak az EU standardjaihoz való felzárkóztatása, innovatív 
termékek létrehozása, üzleti tanácsadáshoz való hozzáférés, az üzleti 
menedzsment fejlesztése, a KKV-k közötti együttm ködés. A GVOP 
Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés prioritása tartalmaz még 

KKV er sít tartalmat: KKV-k hatékonyságának növelése, a KKV-k 
partnerei felé történ információátadás fejlesztése alpontokkal kifejezve.  

A 2007-2013-ig tartó tervezési id szakra a II. Nemzeti Fejlesztési 
Terv (az Új Magyarország Programja) elnevezés dokumentum lesz az 
irányadó. A program stratégiai céljai: a tudásalapú gazdaság és társadalom 
megteremtése, a fejlesztési pólusok létrehozása és meger sítése, az ország 
gazdasági, szellemi és kulturális vonzerejének növelése a kreativitás és a 
nemzetközi térben való kezdeményez és alkotó szerepvállalás által. A terv 
középtávú fejlesztési céljai az I. NFT specifikus céljaira emlékeztetnek: a 
versenyképes gazdaság (amely nem lehetséges a közlekedés javítása nélkül), 
a megújuló, egészséges társadalom, az élhet környezet, a területi kohézió 
megvalósítása. A középtávú célokhoz köt d egyik fejlesztési tengely a 
gazdaság versenyképességének javítása , melynek prioritási tengelyei a 

következ k: az innovatív, tudásalapú gazdaság kialakítása, a KKV-k 
jövedelemtermel képességének javítása, az üzleti környezet fejlesztése, az 
IKT-szektor fejlesztése, a versenyképes gazdaság emberi er forrásainak 
biztosítása.  

A KKV-k jövedelemtermel képességének javítása prioritási 
tengelyhez kapcsolódó, el irányzott intézkedések a következ k: a 
t keellátottság, finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés javítása, a 
vállalkozói kultúra el segítése, az üzleti, üzletviteli szolgáltatások fejlesztése, 
a szervezetfejlesztési er feszítéseinek támogatása (szoftver, orgver), a 
technológiai korszer sítésének támogatása, a környezetvédelmi beruházások 
támogatása, a kkv-k közötti együttm ködések el segítése.   

4. Az európai uniós csatlakozást követ fejlesztéspolitika értékelése  
Mivel a csatlakozás a több évre vonatkozó tervek szempontjából a 

közelmúltban történt, mélyreható összefüggések kimutatását még nem lehet 
várni, a statisztikák (1.táblázat) azonban arra utalnak, hogy az uniós 
tagsággal er söd verseny er sen megrostálta a 0 (és ismeretlen) számú f t 
foglalkoztató valószín leg alacsonyabb üzleti kultúrával bíró

 

esetenként 

 



Simon Sándor 

 
Laura Giurca Vasilescu  

110

kényszervállalkozásokat, valamint a foglalkoztatást b vít intézkedések 
hatásosnak bizonyultak a f ként a mikrovállalkozások körében.  

1. táblázat 

A m köd vállalkozások száma

 
létszám-kategóriák szerint 2003 2004 2005 

0 és ismeretlen számú f t fogl. m köd vállalkozások 
száma 552 802

 
229 142

 
18 352

 
1-9 f t foglalkoztató m köd vállalkozások száma 296 255

 
608 344

 
653 722

 

10-19 f t foglalkoztató m köd vállalkozások száma 17 292

 

18 024

 

18 645

 

20-49 f t foglalkoztató m köd vállalkozások száma 9 801

 

9 893

 

10 855

 

50-249 f t foglalkoztató m köd vállalkozások száma

 

4 896

 

4 945

 

4 976

 

Forrás: (9)  

E folyamattal van az is összhangban, hogy a m köd 
vállalkozásokon belül a társas vállalkozások aránya fokozatosan növekszik, 
ellentétben az egyéni vállalkozásokkal, és ez alátámasztja azt is, hogy az I. és 
II. NFT versenyképességet ösztönz intézkedései nemcsak a nagyobb 
üzemméret, hanem a kifinomultabb szervezeti és érdekeltségi struktúra felé 
mutatnak.    
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Abstract   

The organisational aspects of economic development are interesting 
issues of economics. The mainly bipolar Hungarian economic policy 
encourages by different measures the development of the small and 
medium sized enterprises. The study compares the governmental economic 
policy before and after Hungary s joining to the European Union in the 
light of some statistical data corresponding to the efficiency of the 
measures. The results show that the policy before the change of the 
government in 2002 preferred direct mechanisms aiming the increase of the 
aggregate demand, while after the change in 2002 the subsidy policy 
preferred the more competitive economic agents at the market.    

Kulcsaszavak: Széchenyi Terv, Széchenyi Vállalkozásfejlesztési 
Program, NFT I-II.   
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ÁRPÁSI ZOLTÁN   

THE POSSIBILITIES OF THE SOUTH GREAT PLAIN REGION IN 
TERMS OF THE DEVELOPMENT OF A HEALTH CONSCIOUS 

LIFESTYLE   

Introduction 
It dates back to the ancient Roman civilization, when spas were 

invented. When mankind past through all the ages, many things have 
changed, but the need of recreation did not. By the end of the 20th century 
people got more and more motivated for changing their lifestyle and to start 
an environmental friendly and health conscious way of life. This is the point 
when we have to separate two definitions. These are medical- and wellness 
tourism. 

Medical tourism means the use of certain medical services in order 
to cure some sort of disease, recreate by a temporary stay with a minimum 
time, in a medical facility or resort. [3] 

Normally medical tourism is mostly based on natural compound 
such as thermal water or medical climate, therefore thermal tourism 
becomes a special and also very unique part of medical tourism. In this case, 
among medical and tourism services, which are based on such factors as 
water, medicinal cave, micro-climate and so on, the focus is on therapy, 
and tourism is on only a complement to that.  

When speaking of medical tourism, it is normal that people rather 
declare themselves as patients than as tourists. Basically this is true, because 
they mostly use all the related services according to and because of a 
subscription by a doctor. 

The definition of wellness is quite new in tourism and therapeutics. 
Wellness tourism means a temporary stay, while the main purpose of the 
tourist is to reach an optimal health level and a sensual, spiritual and 
psychical balance. [3] It is rather related to a way of changing lifestyle than 
curing some sort of illness. Wellness services offer a complex prevention 
program, which includes all the knowledge concerning healthy living, as well 
as a relaxing environment to be able to change the attitude about lifestyle in 
a more efficient way. 

Free will is also an important criteria of wellness tourists, because 
they decided to change to a healthy lifestyle based on their own decision 
and not because of a doctor s subscription. Health consciousness refers to 
the fact that people care about their life, not only in a passive way 

 

curing 
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illness by taking medicine - , but also in an active way, by doing more sport 
programs and having healthier nourishment. 
The idea of wellness is based on four main principles:  

 
Regular, but not hard exercise,  

 
Healthy nourishment based on scientific studies, 

 
advance of psychological state, 

 
environment-conscious lifestyle in everyday life.   

1. figure [5] 
Number of guests in medicinal hotels between 2001-2005  

0

100 000
200 000

300 000

400 000

500 000
600 000

700 000

800 000

N
u

m
b

er
 o

f g
u

es
ts

2001 2002 2003 2004 2005

Total 

Foreign
guests

Domestic
guests

   

As we we can see the total number of guest grew by 191 % and the 
number of foreign tourists grew by 149 % between 2001 and 2005. 
However it is even more interessting to examine how the number of 
domestic tourists developed throughout these years. It has risen by 256,7 %. 
The increased number of domestic guest is mainly caused by two reasons. 

The year 2003 was the year of health tourism in Hungary, and as a 
result of that people got more familiar with the terms health consciousness 
and spa resorts. Besides that the system of vacation cheques gave also a big 
boost to the tourist sector.  
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2. figure [5] 
The share of the key indicators of spa-, and wellness hotels,  

in the tourism 
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The second figure shows how the share of several indicators 
developed between 2001 and 2005 in the tourism sector. In 2001, 3,3 
percent of the total hotels were spa and wellness hotels, while by 2005 it 
grew up to 13 percent. By comparing the number of guest we can also state 
that 9,5 percent of the tourist visited a spa- or wellness hotel, while four 
years later, this ratio increased to 20,2 percent.  

The South Great Plain Region  
Wellness tourism based on the region s thermal water resources has 

become the most important attraction in the South-Eastern part of 
Hungary. This is based on mainly two facts. First of all, this region is rich in 
thermal water. This is the most important aspect. Besides this, we can also 
witness an international trend, which focuses on healthcare and on health 
consciousness. If we consider that there is no other choice for this region to 
,,stay alive , it is understandable that the focus point is tourism and 
wellness. Not to mention that there are internationally well known spas in 
the southern region such as Gyula or Gyopárosfürd .  

In the previous years many of the Hungarian wellness and spa 
resorts have improved a lot thanks to the financial support from the EU 
and the government. Some of the Hungarian spas can also take the 
challenge on the international competition. We can see, however, that 
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technology and service develops rapidly, but the aggressive and effective 
marketing is still missing - or at least it is still at a very low level. [1] There is 
an increasing need for cooperation among the service providers, because 
the small villages have quite a small chance to introduce themselves on the 
international market, although, the rural tourism is very popular in the 
European Union. 

In regional thinking the main goal of spa tourism would be the 
determination of the key elements of each health resort, so that all guests 
would be able to identify more clearly the differences between the region s 
several spas. In the tourist s mind this would lead to a feeling that they 
receive some special treatment, which cannot be received anywhere else. 
As follows, we take a look at the possible options of this region in the form 
of a SWOT analysis: [6]  

Strengths:  

 

Health tourism facilities based on thermal water resource, 

 

Growing supply of quality hotels in the region as well, 

 

Increasing number of wellness hotels, 

 

Fair price-value ratio, 

 

National parks, 

 

Service related to active tourism such as horse-, golf-, cycling 
tourism.  

Weaknesses: 

 

Most of the health tourism location is not positioned,  

 

Some of the bathes does not meet the European criteria,  

 

Missing tourism packages, 

 

Thermal water qualifying system is still too slow.  

Opportunities:  

 

Good climate, 

 

New trend of second and third vacation (wellness weekends), 

 

The improvement of the prestige of domestic tourism, 

 

Increasing traveling interest of elderly people, 

 

Increasing number of company s team-building trainings, 

 

Spreading of health- and environment consciousness.  
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Threats: 

 
Hungary s price advantage is decreasing,  

 
Increasing environmental problems, 

 
The attenuation of the water basis, 

 
Pollution of lakes and rivers.  

If we examine the possible development trends of health tourism, 
we come to the conclusion that there is still a lot to do or there is still room 
for further improvement. Here are several possibilities for example: [4] 

 

Tourism packages should be created to give a wider offer for 
spending the time in the region, 

 

Thermal and medicinal bathes should be modernized and the related 
infrastructure should be improved, 

 

The insufficient amount of top quality hotels needs also to be 
increased, 

 

Wellness tourism could be extended and combined with castle 
tourism in the region, 

 

Körös-Valley health marketing project is still waiting to be 
developed.  

Conclusion 
As a summary, we can say that by today there is a growing need of 

wellness and health services. These, however, can only be competitive at a 
very high level on the national and international market. The high quality is 
still not enough if it is not supported by an efficient and intensive marketing 
activity and if the supporting institutions as well as the infrastructural 
conditions do not meet the expected level. Certain spas are very similar in 
what they can offer to their customer, but they can only be successful if 
they cooperate with each other.    

References: 

 

Albel Andor: A dél-alföldi régió turisztikai kézikönyve, Gyula, Dél-alföldi Gyógy- és 
Termálfürd k Közhasznú Egyesülete, 2000. 

 

A turizmus kézikönyve, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1998. 

 

Az egészségturizmus marketingkoncepciója, KPMG Consulting, 2002 

 

Cseke László: Észak-Magyarország gyógyfürd i és fürd i, Budapest, Panoráma, 1982. 

 

Magyar Statisztikai Zsebkönyv, 2005. 

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, www.nfh.hu

  

Tokildsen, G: Leisure and Recreation, E&FN Spon, 1992. 

http://www.nfh.hu


The possibilities of the south great plain region in terms of the development of a health conscious lifestyle  

117

      
Rezümé  

Az egészségtudatos életmód er teljesebb térnyerése kapcsán, 
elemz k napjainkban turisztikai megatrend -nek nevezik a wellness 
turizmus terén végbemen változásokat. Az egészségturizmus prioritása a 
hosszú távú kormányzati tervekben is szerepel, igazodva ezzel a fogyasztói 
igények ilyen irányú változásához. Ezt a trendet kell kihasználnia a Dél-
alföldi régió döntéshozóinak, így biztosítva egy komoly kitörési lehet séget 
a térség számára. A régió gazdag termálvíz készlete, pedig kiváló alapot 
nyújt a gyógyturizmusra épül stratégia kialakításához, különösen akkor, ha 
figyelembe vesszük, hogy nemzetközileg elismert fürd k is vannak a 
régióban.   

Abstract  

Wellness tourism based on the region s thermal water resources has 
become an important attraction in the South-Eastern part of Hungary. This 
is mainly based on two factors. First of all, this region is rich in thermal 
water. This is the most important aspect. Besides we can also witness an 
international trend, which focuses on healthcare and on health 
consciousness. If we consider that there is no other choice for this region to 
stay alive , it is understandable that the focus point is tourism and 

wellness. 
Keywords: wellness tourism, healthcare, thermal water, spa resorts  
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MIROSLAVA VINCZEOVÁ  

THE TOOLS OF FINANCIAL REENGINEERING IN FINANCING 
THE SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES   

Introduction  
The demanding market environment exposed to rapid changes 

requires the enterprises to be able to react flexibly and to adapt. 
Nevertheless they cannot be successful without the sufficient financial 
strength. Many Slovak as well as European small and medium-sized 
enterprises have still been combating the problem of shortage of financial 
sources or their inappropriate structure. In the world of continuous changes 
it becomes inevitable to make radical decisions in financial management 
which are offered by financial reengineering. The aim of the article is to 
define the term financial reengineering, to present the level of knowledge 
and use of the tools of financial reengineering in the Slovak small and 
medium-sized enterprises based on the partial results of the research and to 
refer to its importance when increasing competitiveness of small and 
medium-sized enterprises.  

1. The definition of financial reengineering  
The paradigm of reengineering is of the Anglo-Saxon origin. It 

greatly differs from characteristics as centralized direction, strong 
hierarchical organization and employment protection based on family values 
that are typical for the economies of South-East Asia. This concept is based 
on strengthening competitiveness in the conditions of free trade and on an 
ideological-political belief in the merits of unfettered local and global 
competition while these competitive conditions are becoming increasingly 
intense (Morden, T., 1997). Reengineering belongs among the most radical 
forms of restructuring business processes. Hammer and Champy, the 
founders of the concept, define it as the fundamental rethinking and 
radical redesign of business processes to achieve dramatic improvements in 
critical, contemporary measures of performance such as cost, quality, 
service and speed (Hammer, M., Champy, J., 2000, p. 38). It results clearly 
from the definition that it is not a case of superficial changes or marginal 
improvements. The result means revolutionary changes that diverge from 
the old traditions and conditions. The change achieved by reengineering 
should accompany the process of restructuring (Balog, K., Dufala, V., 2001).  

The term financial restructuring is used to refer to the changes in 
financing. Its aim is to create the conditions for optimal allocation of capital 
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and its significance in business process reengineering and restructuring is 
essential. This dominating position results from the primary business 
objective 

 
maximisation of market value of a business. Its fulfilment 

should be a result of financial restructuring. Implementation of 
reengineering and restructuring plan in any area will always have financial 
impacts therefore financial restructuring is an integrating component of 
these processes. If we have above said that reengineering belongs among 
the most radical forms of restructuring, then the term financial 
reengineering means the radical form of restructuring in financial 
management of a business. With the support of the above we have arrived 
at the definition of financial reengineering and we will understand it as a set 
of fundamental and radical changes in the process of financial management 
of a business with the aim to achieve considerable improvements in the 
access to the sources of finance, in costs of capital and in efficiency of 
financial management. In the world of tough competition the issue of costs 
and efficiency is of vital importance for small and medium-sized enterprises 
(Elexa, ., 2005).  

2.  The tools of financial reengineering in financing the Slovak 
small and medium-sized enterprises  

Based on the analysis of a wide selection of literature we have come 
to the following classification of the tools of financial reengineering: the 
internal tools 

 

reorganization of assets and ownership (asset sales, equity 
carve-outs, spin-offs), restructuring capital structure (debt-equity exchange 
offers, dual-class recapitalizations, leveraged recapitalizations, crisis tools 
and liquidation), other internal tools (employee stock ownership plans, 
share repurchase programs, specific tools 

 

cash pooling, outsourcing, 
tolling finance, ring-fencing) and the external tools 

 

mergers and 
acquisitions, leveraged buyouts.  

In spring 2007 we carried out a research of the level of knowledge 
and use of the tools of financial reengineering in the Slovak small and 
medium-sized enterprises by means of an inquiry. The sample contained 81 
small and medium-sized enterprises having their home office in the Slovak 
Republic. The results are presented in the table 1.  

According to our expectations, these results indicate that knowledge 
of particular tools of financial reengineering is different in the viewed 
enterprises. The respondents are clearly the most familiar with the asset 
sales. This tool is known to 80 out of 81 enterprises. Some of destructive 
and retrieving court and out-of-court procedures also showed the high level 
of familiarity by the SMEs. The bankruptcy as a destructive court procedure 
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is known to 88% respondents, the composition proceedings as a retrieving 
court procedure is known to 83% respondents. Knowledge of liquidation as 
a destructive out-of-court procedure was mentioned by 81.5% respondents. 
Based on that, we can state that the large proportion of enterprises 
considers the tools of financial reengineering particularly as a defensive tool 
of resolving financial problems during their crisis condition. Many 
enterprises also know mergers. The possibility to acquire control of a 
business through a merger is known to 84% respondents, on the other hand 
the possibility to be a target business is familiar to 81.5% respondents. 
Outsourcing 

 

a provision of services externally without ownership 
interconnection - also belongs among the known tools (it is familiar to 72% 
respondents). The debt-equity exchange offer (i.e. the option to exchange 
the liabilities for a share in a business) can also be included among the 
known tools when it is familiar to 68% respondents. Equity carve-outs 
(known to 60.5% respondents), spin-offs (known to 57% respondents) and 
consolidation and sanation as retrieving out-of-court procedures (57% 
respondents know them) are also rather known tools. Knowledge of other 
tools of financial reengineering was stated by less than half of respondents. 
Ring-fencing (the separation of the new working capital so that not to be 
endangered by the risk of the bankruptcy of a producing company) showed 
to be the least familiar to the respondents. This tool was ticked as known 
only by 15% respondents.   

Insufficient knowledge of some tools of financial reengineering, 
particularly newer ones, was also reflected in the results mapping the 
practical use of them. At least one of these tools has been used by 74% 
viewed businesses during last three years. Though the majority of businesses 
has used at least one of the tools of financial reengineering for last three 
years, based on the results of our research we can deduce that the majority 
of viewed tools is used very rarely. The only exception is the asset sales and 
it has been used by 58% businesses for last three years. The second most 
often used tool is outsourcing (used by more than 27% viewed businesses). 
Almost 21% businesses have used the debt-equity exchange offer. Some of 
the businesses intend to use the tools of financial reengineering in the 
nearest future. However they are still very few. The majority plans to use 
the asset sales as the most known tool. This was stated by 17% respondents. 
Outsourcing, planned to be used by more than 6% viewed businesses in the 
nearest future, is becoming more and more used.   



The tools of financial reengineering in financing the small and medium-sized enterprises  

121

 
Table 1  

The level of knowledge and use of the tools of financial reengineering 
in the Slovak small and medium-sized enterprises 

(number of enterprises)  

Financial tool I know I do not 
know 

used in 
last 3 
years 

not used 
in last 3 

years 

we plan to 
use 

Asset sales 80 1 47 34 14 

Equity carve-out 49 32 2 79 2 

Spin-off 46 35 1 80 2 

Debt-equity exchange 
offer 55 26 17 64 3 

Dual-class 
recapitalization 

18 63 0 81 0 

Leveraged 
recapitalization 

17 64 0 81 0 

Retrieving out-of-court 
procedures  
(consolidation, sanation) 

46 35 4 77 1 

Destructive out-of-court 
procedures (liquidation) 

66 15 1 80 1 

Retrieving court 
procedures (composition 
proceedings) 

67 14 6 75 1 

Destructive court 
procedures (bankruptcy) 71 10 3 78 0 

Cash pooling 20 61 0 81 0 

Outsourcing 58 23 22 59 5 

Tolling finance* 17 64 0 81 0 

Ring-fencing 12 69 0 81 0 

Merger and acquisition 

 

acquiring business 
68 13 3 78 0 

Merger and acquisition 

 

target business 
66 15 0 81 0 

Source: Own research. 
* System of financing developed by the Czech manager Václav Novák. It is made through a special purpose 

vehicle (SPV ) which borrows money from the bank to buy raw materials. The SPV owns them during 
the period of their treatment and they serve as a collateral for the bank.  
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Many researches as well as practical experiences have been 

corroborating that the traditional sources of finance are not sufficient to 
cover the needs of the small and medium-sized enterprises. The success on 
the global market can be achieved only by dynamic and flexible enterprises 
whose managers are able to present their financial innovativeness. It is a 
process in which a manager uses new approaches when solving financial 
problems to create his own possibilities of financing and to come to a 
competitive advantage particularly on the financial market. Financial 
innovativeness is closely related to finance creativity which contains free, 
creative and non-standard opinion on alternative sources of finance and 
their allocation. This approach raises the market value of the small and 
medium-sized enterprises and it also increases the probability of obtaining 
additional sources for development (Milovanovi , G., 2005, p. 204). The 
results of our research however indicate that the level of knowledge of the 
concept of financial reengineering and its tools as a new approach to 
financial management as well as their practical use has been on the very low 
level so far. We have found that the majority of enterprises (57%) which 
used at least one tool of financial reengineering, had done it being in a 
condition of the threatening or even existing crisis. The share of enterprises 
which consider their condition good and some of the above tools used to 
support their competitiveness, to the contrary, is lower (42%). For the sake 
of raising the level of financial management in the small and medium-sized 
enterprises it is necessary to take many measures in order to enhance 
awareness of possibilities of the use of these innovative financial tools, in 
particular in the area of education and improving the access to the 
information for the future managers as well as present-day ones. Some 
other measures in different fields on the microlevel and macrolevel are also 
obviously required to enhance the use of the tools. Those are however 
beyond the scope of this article.  

Conclusion  
The issue of business reengineering, thus including financial 

reengineering, has not been sufficiently surveyed in Slovakia nor in many 
other countries. It is a rather new approach in our conditions. Though some 
businesses have already undergone the reengineering process we are not 
able to evaluate the results comprehensively as they will be shown in a long-
term perspective. In addition, for understandable reasons the businesses are 
not willing to publish the data about restructuring and reengineering. 
Sometimes the process bearing the features of reengineering is being 
implemented in businesses however they do not use the term reengineering 
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to name it as there have still been some inconsistencies and intersections in 
its understanding. On that account it was difficult to gather sufficient 
amount of relevant data for research purposes in this field. We consider the 
revelation of the low level of knowing the concept of financial 
reengineering in the small and medium-sized enterprises resulting in the 
alarmingly low level of their practical use to be the contribution of the 
research in this phase. Considering the above, further confrontation of 
knowledge and experiences of the businesses with the trends in developed 
countries is inevitable. Only flexible and innovative financial management 
able to secure sufficient capital will enable businesses to utilize the 
opportunities being offered on the rapidly changing market, to boost their 
competitiveness and therefore to contribute to boost countrý s 
competitiveness as well as competitiveness of the European union as a 
whole in the sense of the objectives set by the Lisbon strategy.  

This article is linked up to the faculty project number 76 
Tendencies of changes in financing small and medium-sized enterprises in 

the Slovak Republic after the entry to the single European market being 
solved by the research team at Faculty of Economics of Matej Bel 
University Banská Bystrica, Slovakia.    
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Rezümé   

A pénzügyi gazdálkodás a mai rendkívül nehéz konkurenciaharc 
miatt f leg a kis- és középvállalatok részére igen összetetté vált. A t ke 
hiánya az egyik leggyakoribb kulcsprobléma, amely a vállalatok további 
fejl dését a legnagyobb mértékben befolyásolja. Sikeresek csak azok a 
vállalatok lehetnek a jöv ben, amelyek a legújabb pénzügyi módszereket 
használják.  

Szakdolgozatunk a vállalatok pénzügyi újraszervezésével foglalkozik. 
Ismertetjük, hogyan használják ki a szlovákiai kis 

 

és középvállalatok a 
pénzügyi újraszervezés módszeréb l kifolyó lehet ségeket. A munkánk célja 
a pénzügyi újraszervezés fogalmának meghatározása, továbbá a 
felmérésünkb l szerzett ismeretek alapján támogatni és segíteni a kis- és 
középvállalatok piacképességét az er s konkurenciaharc ellenére is.   
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SZIGETI CECÍLIA 

 
MÉSZÁROS GÁBOR  

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK 
HASZNÁLATÁNAK HATÁSA A VÁLLALATOK 

VERSENYKÉPESSÉGÉRE   

Az információgazdaság- az információ, mint termelési tényez - 
megjelenése új kihívásokat jelent a kapitalista világgazdaságra vonatkozó 
gazdaságelmélet számára.  A vállalatok közötti verseny új dimenzióját jelenti 
az id alapú verseny. A szükségletek és kielégítésük közötti rés zsugorodik, 
az események valós id ben zajlanak. A gazdasági folyamatok egyes elemei 
függetlenednek a földrajzi helyt l, áttev dnek a kibertérbe. A térbeli és 
id beli határok relativizálódása sajátos formája az informatizálódó gazdaság 
legátfogóbb jelenségének az összemosódásnak. A döntések, amelyekkel az 
egyének és vállalatok szembesülnek jóval összetettebbek, mint korábban 
voltak, így nagyobb a téves megítélés kockázta is. 1 A legtöbb találmány 
megváltoztatja mind a szervezés, mind az ármechanizmus hatásának a 
költségeit. Ebben az esetben a találmány hatása a vállalat méretére a két 
rendszer költségeire gyakorolt relatív hatásain fog múlni. Például, ha az 
információs és kommunikációs technológiák (IKT) er sebben csökkentik az 
ármechanizmus hatásának költségeit, mint  a szervezését, akkor a  találmány 
a vállalat méretét csökkenteni fogja.2 

Az IKT elterjedése nemcsak a gazdaságelmélet területén okozott 
változásokat, hanem a gazdaságpolitikai döntések egyik meghatározó 
elemévé is vált. 2000-ben a lisszaboni konferencián az Európai Unió vezet i 
célul t zték ki azt, hogy az unió felzárkózik a távol-keleti és az amerikai 
régiókhoz, és 2010-re a világ legfejlettebb tudásalapú társadalmává és 
gazdaságává válik. Úgy ítélték meg, hogy a célok elérésében az IKT-nak 
kulcsszerepe van. A Bizottság kidolgozta az eEurope- programot, amelyben 
meghatározták a célok eléréséhez szükséges irányelveket. 2002-ben az 
eredeti tervet felülvizsgálták és új elemeket építettek be, mint például a 
számítógépes hálózatok minél szélesebb körben való elérhet sége, valamint 
a szélessávú internet elterjedésének növelése. Az új terv eEurope2005 
néven vált ismertté, melyben meghatározták a tagországok által követend 
irányelveket. A vállalkozások IKT-használatát megfigyel adatgy jtés a 

                                                

 

1 Szabó Katalin-Hámori Balázs (2006): Információgazdaság Akadémiai Kiadó Bp. p.: 64-83. 
2 Coase, Ronald (2004): A vállalat természete in: A vállalat a piac és a jog Nemzeti 
Tankönyvkiadó p.: 72. 



Szigeti Cecília 

 
Mészáros Gábor  

126

KSH-ban, 2001-ben indult és csak a 10 f nél többet foglalkoztató gazdasági 
szervezetekre terjed ki.3    

Nemzetközi összehasonlítás 
A nemzetközi összehasonlítást három mutató- számítógéppel 

rendelkez , internetkapcsolattal, illetve honlappal rendelkez vállalkozások 
aránya- segítségével végeztük el a KSH szekunder adatbázisa alapján, így az 
adatok csak a 10 f nél nagyobb vállalkozásokra vonatkoznak (1.ábra). 
Számítógéppel való ellátottság tekintetében a magyar vállalkozások aránya 8 
százalékkal marad el az EU(25) átlagtól.  A 2004-ben csatlakozott 10 
tagország közül Szlovénia, Szlovákia és Csehország éri el az EU(25) átlagát. 
Az internetkapcsolattal rendelkez vállalkozások arányát vizsgálva a 
számítógéppel való ellátottsághoz hasonló lemaradást tapasztalunk. 
Magyarországon a gazdasági szervezetek 80%-a rendelkezik 
internetkapcsolattal, 13 százalékkal marad el az EU (25) átlagától. A 
rangsorban Lettországgal együtt a 25 vizsgált tagállam közül utolsó helyet 
foglaljuk el. A 10 új tagország közül Szlovénia (96%) és Csehország (95%) 
meghaladják, Szlovákia (93%) pedig eléri az EU(25) átlagot. A legnagyobb 
lemaradást a weboldallal rendelkez vállalkozások esetén figyelhetjük meg. 
A Magyarországon mért érték az EU(25) átlagnál  22 százalékkal kevesebb, 
amellyel csak Lettországot (34%) el zzük meg. Az új tagországok közül 
csupán Csehország haladja meg (70%) az EU-átlagot4.  

                                                

 

3 KSH (2007): Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a 
gazdasági szervezeteknél 2005. 
4 KSH (2007): Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a 
gazdasági szervezeteknél 2005 
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1. ábra 

A számítógéppel, internetkapcsolattal és honlappal rendelkez 
vállalkozások aránya 2005-ben  
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Forrás: KSH 2007.   

Tendenciák az IKT elterjedésében Magyarországon 
A magyar vállalkozások IKT-val való ellátottságának változását 

vizsgáltuk a nemzetközi összehasonlításban is használt három kulcsmutató 
segítségével a 2002 és 2005 közötti id szakra. Az elemzéshez a KSH 
adatbázisát használtuk fel, amelyek így az adatok csak a 10 f nél nagyobb 
vállalkozásokra vonatoznak. (A két vizsgálatban a Magyarországra 
vonatkozó adatokban a módszertan eltérései miatt kisebb eltérés van.) 
Mindhárom mutatónál folyamatos növekedést tapasztalhattunk (2. ábra). A 
számítógép használat aránya a vállalkozásoknál 2002 és 2005 között 8%-kal 
emelkedett, az internethasználat ugyanezen id szak alatt 34%-kal 
emelkedett, míg a honlappal rendelkez vállalkozások aránya 89%-kal n tt. 
Az uniós átlaghoz képest megfigyelhet jelent s elmaradás ellenére 
biztatónak ítélhet az a tendencia. A valószín síthet logaritmikus trend 
alapján a növekedés üteme a telít déshez közelítve a következ évek során 
várhatóan csökken.  
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2. ábra 
Számítógéppel, internetkapcsolattal és honlappal rendelkez 

vállalkozások arányának változása Magyarországon  
2002 és 2005 között 
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Forrás: KSH 2006; 2007.   

Primer kutatás 
Jelenlegi tanulmányunkban, a szekunder adatbázis elemzésén túl 

bemutatjuk primer kutatásunk alapvet eredményeit is. A  kutatás jelenlegi 
fázisában arra keressük a választ, hogy a vállalatok által használt 
kommunikációs technológiák milyen mértékben terjedtek el és a 
vállalkozások hogy ítélik meg az internet és weblap szerepét 
versenyképességük alakulásában.   Kérd ívek segítségével azokra a 
kérdésekre kerestünk választ, amelyek a szekunder adatbázisból hiányoztak, 
így különösen a mikrovállalkozásokra vonatkozó adatokat, valamint a KKV 
szektor internethasználattal kapcsolatos részletes jellemz it kívántuk 
megismerni. A kérd ívek lekérdezése interneten keresztül, illetve 
kérdez biztosok segítségével történt Az internetes megkérdezés miatt, a 
válaszadók területi megoszlása egyenl tlen, ennek korrigálására nem 
törekedtünk, de eredményeinket torzíthatja, hogy a visszaérkezett kérd ívek 
f ként a dunántúli területeket reprezentálják. A kérd ívek visszaérkezése 
2007-ben október és november hónapban történt. Az adatgy jtésben arra 
törekedtünk, hogy minimum 120, valamint minden vizsgált kategóriából, 
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legalább 20 értékelhet kérd ívünk legyen.  A két feltétel együttes teljesítése 
miatt, 130 kérd ív feldolgozására került sor, a visszaérkezés lezárására a 130. 
kérd ív megérkezése után 2007. november 28-án került sor. Az els dleges 
szegmentáció az átlagos foglalkoztatotti létszám alapján történt, a KSH és a 
Világbank által is használt kategóriák szerint.  21 középvállalkozás (50- 249 
alkalmazott), 51 kisvállalkozás (10-49 alkalmazott), 58 mikrovállalkozás (0-9 
alkalmazott) adatait dolgoztuk fel A mikrovállalkozásokat további két 
csoportra bontottuk, továbbiakban mikrovállalakozás1-nek nevezzük azokat a 
vállalkozásokat ahol 0 vagy 1 f az átlagos alkalmazotti létszám és  
mikrovállalakozás2-nek nevezzük azokat a vállalkozásokat ahol 2 és 9 f 
közötti  az átlagos alkalmazotti létszám. A kategóriába sorolásnál a 
létszámon kívüli egyéb tényez kt l eltekintettünk.  

3. ábra 
Honlappal rendelkez vállalkozások aránya 
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Honlappal rendelkez vállalkozások aránya 

Forrás: Saját vizsgálat 2007.   

A vizsgálatunk alapján a megkérdezett vállalkozások 74%-nak, 96 
vállalatnak van céges honlapja. A honlappal rendelkez vállalkozások aránya 
a középvállalkozásoknál a legmagasabb és a mikrovállalkozás1-nél a 
legalacsonyabb (3.ábra). Ez az eredmény a nemzetgazdasági átlagnál 
jelent sen kedvez bb, ennek oka lehet az egyenl tlen területi eloszlásból 
adó torzulás és a KSH felvételhez képest két évvel kés bbi id pont. 
A honlappal rendelkez vállalkozásokat megkérdeztük, mennyire tartják 
versenyképességük szempontjából fontosnak a céges honlapot (4.ábra). A 
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vállalkozások közel 70%-a úgy ítélte meg, hogy a honlap nagyon fontos 
(28%), illetve  jelent s de nem pótolhatatlan szerepe (41%) van  a cég 
fennmaradásában.   

4. ábra 
Megítélése szerint milyen szerepe van a honlapjának abban, hogy 

cége talpon tud maradni az üzleti versenyben? 

nagyon fontos; 28%

jelent s; 41%

kis jelent ség ; 20%

nincs jelent sége; 6%
nem tudom; 5% 

Forrás: Saját vizsgálat 2007.  

Összegzés 
A magyar kis- és középvállalkozásoknál az uniós átlaghoz képest 

jelent s lemaradás figyelhet meg az IKT alkalmazásában, de a változás 
trendje kedvez . Felmérésünk alapján a honlappal rendelkez vállalkozások, 
méretükt l függetlenül fontosnak tartják versenyképességük szempontjából 
a céges honlapot, így a trend szerint kedvez változások valószín síthet ek, 
ha a vállalkozások ki tudják használni az így kialakuló új üzleti lehet ségeket.   
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Abstract  

Competition in the liberalised market is seen as the key to 
promoting technological progress. It brings rewards and provides 
opportunities for innovative companies, particularly in a sector that has 
experienced intense technological convergence in recent years. We wish to 
emphasize that Hungarian SMEs are starting to react to the challenges of 
the economic competition.   

Kulcsszó: információgazdaság, KKV, versenyképesség  



Laura Giurca Vasilescu 

 
Simon Sándor 

 
Cerasela Pirvu  

132

LAURA GIURCA VASILESCU 

 
SIMON SANDOR 

  
CERASELA PIRVU  

THE ROMANIAN DEVELOPMENT POLICY ON SMALL AND 
MEDIUM SIZED ENTREPRISES AND ITS INFLUENCES   

1. INTRODUCTION 
Romania has made considerable progress in setting up an extensive 

policy framework to support the SME sector, after 1990. There were 
developed a range of institutions, policy instruments, territorial tools, 
programs and resources in order to assist the small and medium enterprise 
development in Romania accordingly with the regulations in the European 
Union. 

In 2000, the European Union launched the Lisbon Process designed 
to improve the competitiveness of European SMEs in an increasingly 
knowledge-based global economy. The Commission Services subsequently 
introduced a new policy instrument: the European Charter for Small 
Enterprises (June 2000) which considers that small businesses are the 
backbone in Europe s economy, capable to ensure the economic growth, to 
generate more and better jobs and to ensure the growth of social cohesion. 
In 2002, Romania, together with other candidate countries, signed the 
Maribor Declaration and engaged to harmonize its policies for supporting 
the competitiveness of local companies to the provisions of the Lisbon 
Strategy. In November 2005, the Commission published a new document: 
"Implementing the Community Lisbon Program Modern Policy for Growth 
and Employment" which create the frame of the SMEs policy and presents 
the specific actions for SMEs: promoting the entrepreneurship and 
professional skills; improving the access to the markets for SMEs; reduction 
of bureaucracy; encouraging the increasing potential of SMEs. 

As an expression of Romania s international engagement, in the 
National Development Plan 2007-2013, the Romanian Government 
highlights the importance of restructuring and developing existing SMEs 
and the creation of new enterprises and in this context, defines the priority 
measures as improving the business environment, supporting access to 
financial resources. In the same time, the Ministry for SMEs, Trade, 
Tourism and Liberal Professions is responsible for ensuring that the 
provisions of Governmental Strategy for Sustaining the Development of 
Small and Medium Sized Enterprises 2004-2008 are closely in harmony with 
the priorities, measures and implementation arrangements for Industrial and 
Regional Policy.  
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2.  TH E ECON OMIC ROLE OF SMEs  IN THE ROMANIAN 
ECONOMY 

The SMEs predominate in the Romanian economy having a 
substantial contribution to the GDP (66.8% in 2004) and playing a main 
role in job creation. Thus, in 2004 in the SMEs sector were employed 
2,349,725 persons (56.6% of active population) [6].  

In conformity with the Romanian legislation, the small and medium 
enterprises (SMEs) are structured in three categories: micro-enterprises (less 
than 9 employees and a net turnover/ total assets less than 2 million Euro); 
small firms (between 10 and 49 employees and a net turnover/ total assets 
less than 10 million Euro); medium firms (between 50 and 249 employees 
and a net turnover less than 50 million Euro/ total assets less than 43 
million Euro). 

The number of SMEs registered a positive evolution: in 2004 there 
were active about 403,000 SMEs, which means an increase of 24% in 
comparison with 1999 (table 1). In 2006, there were 559,553 SMEs, from the 
total of  561,356 private firms. Despite these evolutions, the average of 26 
SMEs/ 1000 habitants in Romania is much lower than EU average of 52 
SMEs/1000 habitants  [3].  

Table 1 
Number of active private SMEs by size (1999- 2004) 

Size of the firm 1999

 

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

Micro 
number

 

294597

 

279893

 

280448

 

285207

 

313485

 

358242

 

%

 

90.2

 

88.5

 

87.9

 

87.7

 

87.9

 

88.9

 

Small 
number

 

25987

 

29417

 

31249

 

32010

 

34883

 

36080

 

%

 

8.0

 

9.3

 

9.8

 

9.8

 

9.8

 

8.9

 

Medium 
number

 

6102

 

6864

 

7455

 

7989

 

8342

 

8674

 

%

 

1.8

 

2.2

 

2.3

 

2.5

 

2.3

 

2.2

 

TOTAL 

 

326686

 

316174

 

319152

 

325206

 

356710

 

402996

 

Source: Ministry of Public Finance and National Institute of Statistics  [7]  

In structure, the micro-enterprises dominate the SME sector 
(88.9%) while the small firms represents 8.9% and the medium firms 
represents 2.2%, in 2004. The great share of micro-enterprises should not 
be interpreted as a feature of underdevelopment for the SME sector or the 
private sector as a whole. On the contrary, this is an aspect which justifies 
and consolidates flexibility and adjusting capacity to the continuous changes 
in the market. By activity sector, the figure 1 presents the number of SMEs, 
during the period 1999-2004.   
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Figure 1 
Number of active private SMEs by activity sector  
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Source: Ministry of Public Finance and National Institute of Statistics  [7]  

In relative terms, the most substantial share is the one of the SMEs 
belonging to the services sector (sector which incorporates wholesale and 
retail trade), even its specific weight is reduced by some percentage points, 
precisely from 80.6% in 2000 to 77.4% in 2004. The SMEs in the services 
sector are more flexible; most of them are micro-enterprises involved in 
trade operations, being market intermediaries and having an additional 
degree of volatility.  

An increased dynamics was registered by the SMEs belonging to the 
construction sector, with an annual growth rate 23.2% as compared to 2003. 
The share of the SMEs belonging to the industrial sector is maintained at 
approximately the same values, during the entire period. The agricultural 
sector consists of a small number of SMEs (11390 in 2004) and registered a 
slowly decreasing trend as compared to the year 2000. The fact that more 
and more SMEs are involved in the industrial sector shows that this sector 
is undergoing a development process. On the other side, because the SMEs 
from the industrial sectors are bigger in size than others, this could be 
correlated to the increased degree of complexity for production  [2].   

3. SWOT ANALYSIS OF THE SME DEVELOPMENT IN 
ROMANIA 

The progress achieved by Romania within the integration process is 
a proof of a future-oriented and dynamic assessment on our country s 
economic performance.  
The SWOT analysis of the SMEs sector reveals the main strong and weak 
points of this sector development. The strengths are the followings:   
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continuous development of the SMEs economic potential; 

 
high professional skills of the labor; 

 
existence of a network of research and development centers 
specialized on SMEs sector; 

 
a medium educational level on entrepreneurship in the high 
school, university education; 

 
the high level of the women participation to the labor market.  

Despite the general positive trend registered by the economy, the 
SMEs sector in Romania is still undeveloped as compared with the EU 
countries. The main weaknesses are the followings:  

  

the absence of a well-developed entrepreneurial culture and 
weak management skills;  

 

the existence of administrative-bureaucratic barriers and 
additional costs for start-up firms;  

 

the low level of SME competitiveness within the productive and 
services sector; 

  

the difficulties in accessing the financial resources for start-up 
firms and micro-enterprises; 

  

improper development of support services (industrial parks and 
business incubators); 

  

the low productivity and efficiency;  lack of support for 
innovation activities;  

  

insufficient knowledge  and information for SMEs in order to 
access the external markets.  

The opportunities are:  

 

continuing the process for simplification of regulation frame; 

 

IT development which is imposed by the competition potential 
at international level and necessity of vertical strategies 
elaboration for SMEs with activity in IT field;  

 

increasing the competitiveness of services from tourism field. 

 

The main threats for the Romanian SME sector are the 
followings: 

 

the repeated legislative changes; 

 

international concurrence on intern market for produces, 
services (China, Southeast Asia); 
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financing SME sector through banking credits with no attractive 
interest rates; 

 
adopting regulations Basel II by the credit institutions; 

 
the lack of investments in professional training of employers or 
qualified personal; 

 
insufficient adequate Know-how for export.  

Therefore the government s policy is targeted on the development 
of an environment that could stimulate the SMEs development, increase the 
enterprises competitiveness, format a new enterprising attitude in order to 
face the pressures of the market competition.   

4. THE DEVELOPMENT STRATEGY FOR THE ROMANIAN 
SMES 

The Romanian Government recognizes the importance of 
strengthening the capacity of SMEs to compete in the global market. As an 
expression of Romania s international engagement, the Romanian 
Government has committed itself to finalize industrial restructuring, to 
encourage the start-up of new enterprises, to improve the 
technical/ productive capacities of Romanian SMEs, to develop 
entrepreneurship business environment. These objectives have been 
incorporated into the National Development Plan 2007-2013 (NDP) which 
highlights the importance of restructuring and developing existing SMEs 
[4]. The medium term goals are to create 760,000 new jobs, raise the GDP 
contribution of the SME Sector to 70% and to increase exports by 10% per 
annum. 

In the same time, the Ministry for SMEs, Trade, Tourism and 
Liberal Professions (MSMETTLPP) is also responsible for ensuring 
Romania s compliance with its obligations under the European Charter for 
Small Enterprises and for ensuring that the provisions of Governmental 
Strategy for Sustaining the Development of Small and Medium Sized 
Enterprises 2004-2008 are in harmony with the priorities and measures for 
Industrial and Regional Policy. 

The principles that will be followed for developing the SMEs sector 
are the followings: ensuring a coherence of strategies at governmental level 
with an impact to SMEs sector; granting a financial support by state 
accordingly to European Commission recommendations; ensuring the 
transparency of actions focused on developing SMEs sector; middle term 
development strategy for SMEs will be regularly updated according to 
designed and implemented measures; a special attention will be granted to 
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the SMEs form regions with weak industrial infrastructure and high 
unemployment rate.  

The directions and the measures defining the National Strategy for 
the support of SMEs for 2004-2008 show the internal needs of small 
companies accordingly with European issues [5], as follows:  

a) Creating a business environment supportive of SME 
development and growth. The measures which should be taken are: the 
improvement of the regulatory framework and elimination of administrative 
barriers; the development of the institutional capacity of Ministry for SMEs, 
Trade, Tourism and Liberal Professions (MSMETTLPP) which has the role 
of co-coordinator of SME policy; the improving of the public - private 
dialogue with SME representative organizations.  

b) Development of SME competitiveness. The Romanian 
Government recognizes the importance of strengthening the capacity of 
SMEs to compete in the global market and the main measures are the 
followings:  supporting innovation and improving the access of SMEs to 
new technologies; supporting the introduction of quality standards and 
quality management systems; promoting e-business; facilitating access to the 
assets of state owned enterprises and to public procurement; improving 
access to business support and information service; supporting the 
development of business incubators and industrial parks; decreasing 
regional disparities.  

c) Improving SME access to finance through measures, such as: 
improving productive SME capitalization; sustaining a national network of 
SME Guarantee Funds development; financing SME start-ups in priority 
sectors (mainly through the Guarantee Fund network); pilot innovative 
instruments for financing SMEs (venture capital, innovation funds, business 
angels networks). 

d) Improving the access of SME to external markets. Support 
for export assistance is generally delivered through the following 
interventions: stimulating the development of cross-border co-operation 
and regional partnership; improving the access of SME to external markets.  

e) Promoting an entrepreneurial culture and strengthening 
management performance. The measure and actions under this priority 
are: developing an entrepreneurial culture; training and consultancy services 
for managers and entrepreneurs.  
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CONCLUSIONS 
It is well known that the SMEs represents the backbone of the 

economy adapting better to market demands, adapting easier to alternative 
strategies, due to their flexibility in size and orientation and playing a major 
social role through creating new jobs. But the SMEs are not a lonely island 
but a vivid ensemble which function in direct connection with what is 
happening at national, European and international economy level. That is 
why the governmental policy toward this sector has to be an integrant part 
of a general policy 

 

fiscal, commercial and industrial.  
The European integration process brings new challenges to the 

SMEs sector which have to participate on the EU market. Thus, the EU 
enlargement represents an opportunity for the further development of 
SMEs because a greater transparency, simplified procedures, harmonization 
and convergence of competitive conditions related to trade negotiations. 
On the other hand, the Romanian SMEs have to face an increasing 
competition on the domestic and international markets.  

It is obviously that, for the moment, the majority of Romanian 
enterprises are not enough prepared to answer the opportunities and 
challenges generated by the European integration. The lack of the 
competitiveness necessary to Romanian enterprises is generated mostly by 
the inadaptation to the European standars; the SMEs

 

incapacity to atract 
financing sources for investement in new technologies, new products; their 
incapacity to implement the quality systems. Therefore, the SMEs 
competitiveness and adopting of Single Market regulations are two "sine 
qua non" conditions, necessary to be fulfilled by Romanian SMEs in order 
to benefit of knowledge-based sectors.     
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Rezümé  

A magántulajdon jelent sége növelésének, a vállalkozói képességek, 
a rugalmasság, a piaci alkalmazkodóképesség fejlesztésének és a 
munkahelyteremtésnek köszönhet en napjainkban egyre inkább 
meghatározó jelent ség vé válik a KKV szektor a modern, tudás-alapú 
gazdaság kialakítása során. Románia európai uniós csatlakozása sok kihívást 
hozott, de ezzel egy id ben a KKV fejlesztés is a középpontba került. A 
román kormány felállította prioritásait a kisvállalati szektor fejlesztése terén: 
kisvállalkozás-barát gazdasági környezet megteremtése, KKV 
versenyképesség fejlesztés, a KKV-k finanszírozási lehet ségeinek javítása, a 
KKV-k exporttevékenységének fejlesztése. 

Kulcsszavak: KKV, finanszírozás, fejlesztés-politika, nemzeti 
stratégia   
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POST-CAMPAIGN ASSESSMENT OF THE ADVERTISING 
EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY IN SLOVAK ENTERPRISES   

Introduction 
I know, that half of my costs for advertising is useless, but 

I don t know which half it is. These words were told at the beginning of 
20th century by American businessman John Wanamaker. Since those 
times marketing, promotion and advertising activities came through 
a great boom, which led to gradual improvement of assessment methods 
of promotional campaigns and finally to their better planning and 
realization. 

According to the Code of Advertising ( . 147/ 2001 Z.z., § 2) 
...advertising is a presentation of products in each form with the aim to 

promote them on the market . Usual tools and media of advertising are 
local broadcasting, nation-wide broadcasting, magazines, newspapers, 
leaflets, posters, brochures, catalogues, online banners, and outdoor 
billboards, cinema-advertising...etc. Allen (1999, p. 2) identifies these 
possible advertising aims: to increase sale, influence attitudes, beat 
a competition, introduce a product, create awareness, stimulate demand, 
build a brand or increase profits. 

Nowadays we live in the era overloaded by the amounts of various 
advertising campaigns. We can see this clearly from the table 1 when we 
compare figures growing for each year.   

Table 1 
Development of main indicators of advertising market in SR  

2000 - 2005  
Indicator 2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004 2005

 

Volume of advertising in media 
(bn. Sk) 

7,43

 

8,51

 

11,41

 

12,6

 

23,89

 

29,44

 

Expenses for advertising in 
media (bn. Sk) 

3,75

 

3,86

 

4,25

 

4,53

 

6,35 

 

7,22

 

Expenses for advertising (bn. 
Sk) 

5,68

 

5,84

 

6,44

 

6,86

 

9,62

 

10,94

 

Increase of advertising expenses 
(%) 

-1,3

 

2,8

 

10,2

 

6,5

 

24,60

 

13,70

 

Source: ACNielsen, TNS, Stratégie 2006  
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No matter what is the size of the company, each one spends 
money for these activities. But is it spent really effectively and efficiently? 
Is Wanamaker s statement still true or did we reveal that useless half of 
costs for advertising ? To answer this question it is necessary by using 
appropriate methods to evaluate advertising campaigns after they finish. 
This can be done through post-campaign research, which is one of the 
sub-areas of marketing research.  

According to American Marketing Association marketing research 
is a function that connects consumers, customers and public with 
marketing managers through information that are exploited for the 
purpose of identification of marketing opportunities and problems, for 
developing, improving and evaluation of marketing activities, monitoring 
marketing effort and for better knowledge of marketing as a process.  

Richterová (2004, p. 17, 310) identifies several sub-areas of 
marketing research: general market analysis, product research, distribution 
research, consumer research, research of foreign markets, sale analysis, 
price study, competition study, e-marketing research and also promotion 
research. Promotion mix (or currently more popular term integrated 
marketing communication ) as one of marketing mix tools consists of its 
own tools: personal selling, advertising, sales promotion, public relations 
and direct marketing. In our research we focused on advertising research 
primarily. It involves for instance media research, testing of advertising 
tools or measurement of advertising efficiency and effectiveness. 

According to Wells (2000, p. 117-120) we can distinguish within 
advertising research two dimensions: strategic and evaluation (or 
assessment) research. The basic difference is that strategic research is 
a part of marketing strategy used mainly for developing creative and 
media plans, whereas assessment research measures to which extend 
advertising objectives were fulfilled and analyze and evaluate the 
effectiveness or efficiency of realized advertising campaign.  

Within advertising assessment we can distinguish pretest and 
posttest (ex-post or post-campaign ones). Schulz (1995, p. 559-561) claims 
that although this advertising assessment is a certain kind of research, it 
has its own specifics . Most of the advertising researches try to estimate 
what can happen, on the other hand post-campaign assessment reveals 
what really happened and this information can be useful for future 
campaigns. The main purpose is to find out concrete results of the 
campaign effectiveness and efficiency and return of invested money. 
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Hradiská (1998, p. 183) understands the term efficiency as ...a 
result of all communication processes and their influences; and when 
taken place in advertising they initiate various types of responses in 
human psychics . We sometimes call these results communication effects. 
Hanzl (1982, p. 156-157) distinguished four types of effects:  knowledge, 
attitudes, intends and behaviour ones. To measure efficiency we have to 
observe changes in these effects. Efficiency assessment is closely 
connected with the advertising aims and we can measure it in a following 
way:   

Fulfilled advertising aim 

Advertising efficiency =                                                       x 100  
Settled advertising aim  

On the other hand effectiveness is economic category and it reflects 
return on marketing investments. When we want to evaluate campaign 
effectiveness, we can use following figures:   

Outputs  

Campaign effectiveness =   
Inputs   

Sales  

Advertising Return on Investment (ROI) =      
Advertising investments  

We cannot separate these two measures if we want to assess 
certain campaign. Multinational company Diageo developed very simple 
and complex method how to integrate these measures (Malcolm, 2003, In: 
Shaw, Merrick, 2005, s. 50-53):  
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CRM 

Samples

 
Media 

estimation

 
Picture 1 Matrix of Diageo Company   

100 %    

Source: Malcolm (2003)  

We consider this adapted BCG matrix to be an inspiring tool 
especially for recommendations at the end of our paper.  

Methodology  

Our intend in the research was to find out if Slovak small and 
medium-sized enterprises (SME) conduct post-campaign assessment of 
advertising effectiveness and efficiency and to reveal where they have the 
biggest problems in this area and which kind of help would they prefer. 
We supposed that more than a half of Slovak SME don t assess their 
advertising activities after realization and that most significant barrier to 
do so is a lack of financial resources. On the basis of the research results 
we intended to propose possible solutions for them in the form of 
complex and simple method easily being exploited by SME in Slovakia. 

We used questioning method with a questionnaire tool distributed 
through e-mails to 850 Slovak enterprises (respondent was a person from 
marketing department) and it was developed through on-line service 
www.surveymonkey.com

 

which enables automatic evaluation of received 
answers and clear data systematization into tables. First we tested our 
questionnaire in pilot research and after necessary corrections we 
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conducted primary research5 on a whole sample     16. 1. 

 
1. 2. 2007. We 

received 54 completed questionnaires. We perceive this number not to be 
sufficient to formulate general statements about all the Slovak SME, but 
still it can show us a certain part of reality. Detailed information about the 
sample are in table 2 and table 3.  

Table 2 
Structure of companies according to the business field  

Professional services 4

 

Production 12

 

Chemistry 1

 

Public services 1

 

Consumer goods 3

 

Agriculture 1

 

Distribution 1

 

Other 24

 

Total Respondents 49

 

(skipped this question) 5

 

Source: own research   

Table 3  

Structure of companies according to the annual turnover (in SKK) 
Less than 500,000 3

 

To 7.000,000 14

 

To 25.000,000 11

 

To 40.000,000 5

 

More than 40.000,000 14

 

SUM 47

 

Total Respondents 47

 

(skipped this question) 7

 

Source: own research  

                                                

 

5 Data from primary research were gathered within diploma thesis of Simona 
Anto íková: Post-Campaign Assessment of  the Advertising Effectivenes and Efficiency 
of  Slovak and Irish Enterprises 
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Analysis of Current Situation in Advertising Assessment of Slovak 
Enterprises  

In this part of our paper we would like to present chosen results 
from our research.  

Firstly we examined if respondents assess their advertising 
activities. Detailed results are in graph 1. We found out that more than 
a half of respondents don t carry out this assessment. We can confirm our 
first hypothesis, but this is valid just for the sample, not for all Slovak 
enterprises since we didn t test this hypothesis. Further in the paper we 
will discuss possible barriers why so many respondents don t do that.   

Graph 1 
Frequency of advertising assessment 

Frequency of advertising assessment

29%

55%

16%

allways never sometimes

 

Source: own research  

In the next question we interviewed only those respondents who 
didn t answer never ; it means 26 respondents. We asked the question 
when they usually carry out advertising assessment. We can see from 
details in table 4 that respondents mostly assess advertising campaign after 
its realization. We can say that this fact shows certain importance of 
conducting advertising post-assessments, but on the other hand this table 
also illustrates that as they don t assess it before and during the campaign, 
they can t reveal and avoid possible mistakes before they happen. When 
we compare two indicators we can see that enterprises are focused more 
on return on their investment than communication effects of their 
advertisements.  
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Table 4 
Time phase of advertising assessment  

Before the 
campaign 

During the 
campaign 

After the 

 
campaign Not at all 

Efficiency 12 % 17 % 63 % 8 % 
Effectiveness 5 % 5 % 91 % 0 % 

Source: own research  

In the next question we were interested in fact why enterprises 
don t assess their advertising campaigns. We supposed that the biggest 
problem was in most cases a lack of financial resources. Surprisingly we 
found out that the problem is a lack of information about how to do it 
(almost 42 %), which methods to use and secondly a lack of time. 
Detailed information is in table 5.   

Table 5 
Reasons of advertising non-assessment after the campaign 

 

Frequencies

  

A lack of time 39,5 %

 

A lack of money 2,3 % 

 

A lack of information

 

about assessment 
methods 

41,9 % 

 

A lack of human resources 7,0 % 

 

Other... 9,3 %

 

Source: own research   

And in the last question we wanted to know what kind of help 
would they prefer to improve this situation. And we found out that almost 
67 % of them would invite some simple tool for advertising analysis (see 
table 6).  

These findings are very important for us because it gives us 
a space for further recommendations. We can see that there is a 
demand for a simple tool which would help enterprises how to analyze 

and assess their campaigns and their effectiveness and efficiency). We 
designed such a tool for marketing managers6.   

                                                

 

6 This tool was an output of diploma thesis of Simona Anto íková: Post-Campaign 
Assessment of the Advertising Effectivenes and Efficiency of  Slovak and Irish 
Enterprises 
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Table 6 
Preferred kind of assistance with advertising assessment 

 
Frequencies

 
Outsourcing 

 
help of external specialist 

 
12,8 %

 
Seminars and trainings about assessment 
methods 

25,6 %

 
Literature about assessment methods

 
30,8 %

 
Simple tool for advertising analysis

  
66,7

 
%

 
Other...

 
0,00 %

 

Source: own research  

It s an excel file with tables and instructions about which data to 
fill in there about settled and realized aims, responsibilities, deadlines, 
précised communication effects, incomes and costs according to media 
used and all these data are inputs for integrated tool where you can see in 
each quadrant which campaign has (un)succeeded and in which aspect of 
assessment.    

Table 7 
Example of information inputs for overall analysis 

Medium Effect on 
consumer Advertising ROI

 

Overall expenses 

Printed media 1,00

 

576%

 

19 100,00 Sk

 

Presentations -4,00

 

86%

 

40 500,00 Sk

 

Outdoor   3,00

 

814%

 

8 600,00 Sk

 

Present -4,00

 

56%

 

143 224,00 Sk

 

Internet -3,00

 

51120%

 

714,00 Sk

 

Discounts -3,00

 

465%

 

43 000,00 Sk

 

Other... 0,00

 

0%

 

0,00 Sk

 

Average/Sum -1,67

 

337%

 

255 138,00 Sk

 

Source: own research   

It will give you certain hint which media should be used in the 
future. In table 7 you can see inputs and in picture 2 example of the 
output from analysis.  
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Picture 2 
Example of integrated assessment of advertising effectiveness  

and efficiency  
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Source: own research   

Conclusions  
In this paper we presented our findings about how marketing 

managers in Slovak SME deal with advertising assessment. We presented 
just chosen results from more complex survey and most interesting 
findings were that more than half of them don t assess their advertising 
activities and it s because of a lack of their knowledge how to do it. More 
of them would invite some simple tool how to do it. Then we found out 
that if they do it, they are mostly focused on post-campaign 
measurements. On the basis of these findings we decided to design such 
a tool and we introduced it partially in our paper in the form of possible 
outputs this tool can produce. We think that it can help managers to plan 
their future advertising activities in a better way.   
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Úvod  

Cie om ná ho príspevku je prezentova vybrané výsledky ná ho 
výskumu, ktorý bol zameraný na hodnotenie efektívnosti a ú innosti 
reklamy v slovenských podnikoch. Cie om výskumu bolo preskúma 
sú asnú situáciu, i malé a stredné podniky vyhodnocujú ich reklamné 
kampane, kedy a na ktoré oblasti sa pri vyhodnocaovaní zameriavajú, 
prípadne ak doteraz nevyhodnocovali, z akých dôvodov. Pokúsili sme sa 
identifikova najvýznamnej ie problémy alebo preká ky, ktoré sa pri 
(ne)vyhodnocovaní objavili a navrhnú mo né spôsoby ich eliminovania, 
resp. rie enia.  
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Abstract  

The aim of our article is to present chosen results of our research 
focused on assessment of advertising effectiveness and efficiency of 
Slovak enterprises. Our objective was to research current situation if 
Slovak small and medium-sized enterprises assess their advertising 
campaigns, when, which information they focus on within this 
assessment, or if they didn t realize it yet, why. We wanted to identify 
most significant problems or obstacles that occur by post-campaign 
assessment of advertisement activities connected also with insufficient 
level of this assessment and to propose possible solutions in this area. 

Key words: advertising activities, advertising research, 
effectiveness, efficiency, post-campaign assessment, assessment methods  
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KOVÁCS MIHÁLY  

A TERÜLETI KÖZIGAZGATÁS HATÉKONYSÁGI KÉRDÉSEI 
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HERCZEG TAMÁS  

A KISGYERMEKES ANYÁK HELYZETE BÉKÉS MEGYÉBEN   

Békéscsabán az Európai Unió és a Magyar Köztársaság 
támogatásával 2006-ban egy olyan program valósult meg, amely segítette a 
gyermek(ek)et nevel édesanyáknak a munka világába történ 
visszailleszkedését, illetve önálló vállalkozóvá válását. Az Európai Unió 
EQUAL projektjének eleme volt Az esély bölcs déje cím program, 
aminek részeként szociológiai kutatást végeztünk. A vizsgálat arra irányult, 
hogy feltérképezzük a Békés megyében él , kisgyermeket nevel édesanyák 
élethelyzetét, körülményeit, családi státuszát, jöv képét, a tanulással és a 
munka világával kapcsolatos ambícióit. Az önkitölt s, kérd íves adatfelvétel 
2005. októberében zajlott, tizenkilenc településen a véd n i hálózat 
munkatársai keresték meg a véletlenszer en kiválasztott, gyesen vagy gyeden 
lév anyukákat. A kutatásba bevont hatszáz n kivétel nélkül együttm köd 
volt, a teljes kérd ívet érint elutasítással nem találkoztunk, de egy-egy 
részterületen el fordult, hogy a megkérdezettek nem kívántak válaszolni. A 
kérd ívek kitöltése névtelenül és önkéntesen történt. A kutatás nem 
reprezentatív mintán valósult meg, de a hatszázas elemszám alkalmas arra, 
hogy az édesanyák illetve családjaik helyzetér l a vizsgálni kívánt területen 
általánosítható következtetéseket vonjunk le. A munkát megalapozta és 
kiegészítette egy, a megye demográfiai és foglalkoztatási helyzetét áttekint 
adatgy jtés valamint néhány munkáltatóval illetve a munkaer piaci 
reintegráción a közelmúltban túljutó harminc kisgyermekes anyával készített 
interjú. Jelen dolgozat az elkészült tanulmány rövidített változata. 

A kutatásba bevont n k túlnyomó többsége a 24 és 36 év közötti 
korosztályhoz tartozik. A kérd ívet kitölt k tizenkilenc településen laknak, 
legnagyobb számban a két Békés megyei középváros, Békéscsaba (170-en) 
és Gyula (96-an) lakosai. A megye kisvárosai közül Battonyáról 59-en, 
Békésr l 50-en, Mez hegyesr l 49-en, Gyomaendr dr l és Mez berényb l 
40-en, Csorvásról 30-an, Sarkadról 10-en, Dévaványáról 9-en, Elekr l és 
Szeghalomból 2-en válaszoltak. A községek közül Dobozról 20, 
Telekgerendásról 9, Gerendásról, Magyardombegyházról, 
Medgyesegyházáról és Okányból egy-egy f vel dolgoztunk, ketten nem 
jelölték be a lakhelyüket. A n k 63%-a férjezett, 27 %-a élettársi 
kapcsolatban él, mindössze 3 %-nyian váltak el. Ez mélyen a magyarországi 
átlag alatti szám, ami nagyon kedvez adat, még akkor is, ha tudjuk, hogy a 
kisgyermeket nevel szül k kapcsolata általában er sebb, mint a 
gyermekteleneké illetve azoké, akiknek fiai-lányai már elhagyták a közös 
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háztartást. A dönt hányad egy vagy két gyermeket nevel. 38%-nyian 
háromf s, 34%-nyian négyf s családban élnek. Alacsony azoknak a száma, 
akik egy háztartásban élnek szüleikkel, anyósukkal, apósukkal. A 
megkérdezettek 54%-a nyilatkozta, hogy egy keres van a háztartásban, ez 
mutatja, hogy sokuk 

 
a gyerekkel otthon maradva 

 
igen nehéz 

körülmények között él. 9% azok aránya, akiknek a családjában egyetlen 
keres sincs, az  helyzetük rendkívül nehéz lehet. Elenyész azoknak a 
családoknak az aránya (3%), amelyek anyagi gondok nélkül élnek. Negyede a 
hölgyeknek úgy érzi, beosztással jól kijönnek a jövedelmükb l, kis 
megszorításokra 28% kényszerül. A családok közel harmadának néha kisebb 
anyagi gondjai vannak és 6%-nak kell gyakran nélkülöznie. A jövedelmek 
mértékét nem tudjuk, de a megélhetés nehézségének érzete, a nélkülözés 
szintjén vagy peremén él k magas száma mutatja, hogy a társadalmi 
minimum körül vagy alatt él a családok közel negyven százaléka.  

Összefügghet a szociális helyzet azzal, hogy mennyire el re tervez 
egy család, milyen tervei, céljai vannak a családtagoknak. A kilátástalanságot 
(is) tükrözheti az a jelenség, hogy 17%-nyian egyáltalán nem terveznek el re, 

k néhány f vel többen vannak, mint akik öt évnél hosszabb id távra 
tekintenek el re (16%). A megkérdezett n k, dacára a több területen is 
érzékelhet relatív hátrányaiknak, a jöv jüket túlnyomórészt der látóan 
ítélik meg. Az anyagi helyzet er sen hat a jöv r l alkotott elképzelésekre. 
Akik jól, de legalább gond nélkül kijönnek havi keresetükb l, több mint 
kilenctizedük optimista, akiknek pedig néha vagy gyakran nélkülözniük kell, 
egyharmaduk pesszimista szemlélet . Az összes megkérdezett 10%-a 
nagyon optimista (62 n ), inkább optimista pedig az egyharmada (397 n ). 
A 20%-nyi (117 n ) inkább pesszimista mellett nem éri el a két százalékot a 
nagyon pesszimisták aránya (11 n ). A der látás a megkérdezettek 
élethelyzetében csaknem biológiai-társadalmi szükségszer ségnek 
tekinthet , hiszen akinek kisgyereke van, szinte elképzelhetetlen, hogy a 
gyereke ne adjon számára optimizmust, örömet, feltölt dést, ne alakítsa 
pozitív irányban az anyaszerep az életfelfogását, életszemléletét. A 
gyerekvállalás tágítja a horizontot, új értelmet ad az életnek, valószín leg ez 
tükröz dik a der látók magas arányában. Ez az optimizmus még akkor is 
tetten érhet , ha csak 11% biztos abban, hogy a gyes, gyed után visszatérhet 
a munkahelyére és mindössze 27% tartja valószín nek a korábbi 
munkahelyen való újbóli elhelyezkedést. Emellett relatíve sokan bíznak egy 
feltételezett képzés utáni helyzetben a vállalkozóvá válásban. Ellenben 
meglehet sen kevesen, az édesanyáknak csak mintegy negyede vélekedik 
úgy, hogy egy képzés segítené a munkaer piaci reintegrációban, ehhez 
képest viszont meglep en sokan szeretnének valamilyen tanfolyamra járni. 
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Igaz, a többség nem konkrét szakirányt választana, hanem általános jelleg 
vagy a személyiséget gyarapító kurzusra kívánna beiratkozni. Az 
elhelyezkedést segít ismeretek közül a felvételi elbeszélgetésre való 
felkészítés 22 %-át, (136 f ), az önéletrajz összeállításra felkészít tréning 25 
%-át (149 f ), az álláskeresési technikák elsajátítása 28 %-át (170 f ), a 
személyiségfejlesztés 33 %-át (197 f ), a kommunikációs készségfejlesztés 
39 %-át (235 f ), a nyelvtanulás 69 %-át(411) és az számítógép kezelés 72 
%-át (432) érdekli a kérd ívek kitölt inek. A speciális, vállalkozóvá válást 
segít tudásterületek közül a stratégiai tervezés 93 (16 %), az üzleti terv 
készítés 125 (21%), a személyzeti menedzsment 134 (22%), a vállalkozói 
jogi ismeretek 142 (24%), az adózás 150 (25%), a marketing és piackutatás 
(30%) 179, és a pénzügyi ismeretek 189 (32%) f érdekl désre számíthat. 

A megkérdezettek legnagyobb hányada 

 

40%-a 

 

érettségizett. 
Egyetemi végzettség , mint ahogy a nyolc elemit se kijáró, alig található 
közöttük. A korábbi foglalkozási státuszt illet en a legnagyobb arányt a 
szülés el tt beosztott szellemi dolgozóként munkálkodók teszik ki. A 
szolgáltatások, a kereskedelem és a közintézményekben betölthet 
munkakörök adták számukra a legtöbb lehet séget, az ipar, és különösen a 
mez gazdaság, alig nyújtott elhelyezkedési esélyt. A múltról a jöv re áttérve 
láthatjuk, hogy jöv t sokféle életesemény kalkulálásával lehet tervezni. 
Újabb gyermeket néhány éven belül a megkérdezetteknek csak 23%-a, 139 
n tervez, nyilvánvalóan nem az a közel 50% (288 édesanya), aki szeretne a 
következ egy-két esztend ben f állásban elhelyezkedni. A gyes mellett, 
részmunkaid ben kb. egyharmad (209 személy) vállalna munkát, vállalkozó 
alig hat százalék (38 f ) szeretne lenni. A tanulás 175 n nek, 29%-nak 
szerepel a tervei között az elkövetkez pár évben, viszont jóval többen, 388-
an (65%) a távolabbi, bizonytalanabb vágyak-szándékok szintjén tartják 
számon, hogy újra iskolapadba üljenek. Fontos körülmény tehát, hogy a 
dönt többség nem utasítja el a további tanulás lehet ségét. Aki szeretne 
újra tanulni, f képp tanfolyami formában képzeli ezt el. A magasabb 
gyerekszám a tanulás iránti igény csökkenésével jár. Aki már a második 
gyermekét megszülte, átlagosan id sebb, mint az egy gyerekesek és id sebb 
korban általában alacsonyabb a tanulás iránti motiváció. Figyelembe kell 
venni azt is, hogy a több gyerek több kötött elfoglaltsággal és kiadással jár, 
sokan ezért mondanak le a tanulás szándékáról. 

A család rendkívüli fontosságára és a családi funkciók változatlan 
jelent ségére utal a tény, hogy az édesanyák kilenc tizede a család 
támogatására számít, ha valamilyen baj bekövetkezik. Minden más szervezet, 
csoport összesen nem éri el a tíz százalékos értéket. A megkérdezettek 
szerint a családi szolidarisztikus háló igen jól m ködik, míg az állam által 
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biztosított támogatások, a jóléti intézményrendszerek nem nyújtanak 
elegend biztonságot a családok számára. Azokban a családokban, ahol a 
házaspár és a gyereke(ek) más családtagokkal is együtt él(nek), átlagosan 
alacsonyabb a gyerekek száma. Hiába van a családban egy nagyszül , aki 
segítene, vigyázna a kicsikre, mintha a szül k döntése az lenne, hogy a 
további gyerekvállalás csak az önálló háztartás megléte esetén lehetséges. 
Más a helyzet, ha az állam által nyújtott támogatásokat vizsgáljuk. Akik 
jelent sebbnek érzik az állam segítségét, azoknak több gyerekük van. Akik 
pedig hiányolják a nagyobb mérték állami részvételt, talán részben épp e 
beavatkozás hiánya miatt nem vállalnak több gyereket. A gyerekek száma 
igazolja 

 

a többsége egyébként két gyermeket akar -, hogy a 
nagycsaládosság növeli a szegénység kockázatát, hiszen minél több utód van 
a családban, annál nehezebbnek ítélik az édesanyák az anyagi helyzetüket. A 
megkérdezettek iskolai végzettsége és a tanulás család általi támogatottsága 
között tapintható összefüggés van. Az általános iskolainál nem magasabb 
végzettség ek érzik legkevésbé a család támogatását, a szakmunkásképz 
iskolát végzettek és az érettségizettek nagyobb mértékben érezhetik maguk 
mögött a család segítségét, míg a diplomások szinte kivétel nélkül 
számíthatnak erre. 

A gyermekek számának és a vizsgálatba bevont n k foglalkozási 
státuszának elemzéséb l kiderül, hogy az alacsonyabb presztízs munkát 
végz n knek szignifikáns mértékben több gyerekük van, mint a korábban 
vállalkozóknak, vezet munkakörben dolgozóknak és szellemi 
foglalkozásúaknak. 

A szociális szükséghelyzetben él , a különböz féle társadalmi 
juttatásra rászoruló családok az önkormányzattól többek között 
lakásfenntartási támogatást igényelhetnek. Kétségtelen az iskolai végzettség 
és a jövedelmi-vagyoni rászorultság közötti összefüggés, hiszen minél 
alacsonyabb az édesanya végzettsége, annál nagyobb mértékben veszik 
igénybe a családok a lakásfenntartási támogatást. Míg a maximum nyolc 
általános iskolai osztályt végz k családjainak több mint egynegyede, addig a 
diplomásokénak mindössze három százaléka igényli ezt az ellátási formát. A 
nagyobb gyereklétszámú családok inkább részesülnek ebben az ellátásban, 
és ugyanez még inkább érvényes a gyermekvédelmi támogatásra. Akik a 
támogatást igénybe veszik, átlagosan majdnem egy gyerekkel többet 
nevelnek, mint akik nem kapják ezt a juttatást.  

A kutatásba bevont n k harmada beszél idegen nyelvet. A legtöbben 
az angolt értik, de egészen kicsi azoknak a száma, akik bármilyen nyelvb l 
vizsgával is rendelkeznek. Az idegennyelv tudás és az iskolai végzettség 
között szoros összefüggés van, azok az édesanyák, akik érettségivel vagy 
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diplomával bírnak, sokkal nagyobb arányban beszélnek idegen nyelvet, mint 
az alacsonyabb végzettség ek. Az iskolázottság er teljesen befolyásolja a 
szándékokat és sok esetben a lehet ségeket is. A munka világába való 
reintegráció azok számára könnyebb, akiknek magasabb az iskolai 
végzettségük, k nagyobb arányban is tervezik, hogy a következ egy-két 
évben újra f állású munkahelyük legyen. A maximum alapfokú 
végzettség ek munkába állási szándéka tíz százalékkal alacsonyabb, mint a 
diplomásoké. 

A házasságok egyik fontos tartópillére az azonos kulturális szint, 
illetve tudható, ha nagyon nagy a háztársak között az iskolai végzettség 
különböz sége, ez az életmódok, életstílusok közötti feszültséghez vezethet. 
A megkérdezettek körében els sorban a szakmunkásiskolát végzettek 
esetében érvényesül leginkább a suba a subához elv, azaz a szakmunkás 
n k férje els sorban szakmunkás férfi. Másrészt az alapfokú képesítésnél 
magasabbal nem rendelkez n k nem választanak diplomás férjet, illetve a 
diplomás n knek nincs általános iskola után tovább nem tanuló férjük. Az a 
szerepmodell, amely a férjet családfenntartónak, a n t a család 
összetartójának tekinti, többé-kevésbé ma is érvényesnek látszik. 
Közvetetten bizonyítja ezt az a képlet, mi szerint a férjnek minél magasabb 
az iskolai végzettsége, tehát minél nagyobb biztonsággal és magasabb 
jövedelemmel van jelen a munkaer piacon, annál kisebb a feleség részér l a 
törekvés a munkavállalásra. Jellemz az alacsony iskolai végzettség n k 
munkavállalási illetve jövedelemmaximalizálási kényszere, a szakmunkás 
bizonyítvánnyal rendelkez k több mint 60%-a, míg a diplomásoknak 
kevesebb, mint egyharmada szeretne munkát vállalni a gyes mellett. A férj 
vagy élettárs tanulmányi el élete szintén szoros összefüggést mutat a n k 
gyes melletti munkavállalási szándékával. A partner érettségije vagy 
diplomája azt is jelenti, hogy a házastárs kevésbé tartja szükségesnek a 
munkába állást. 

Az, hogy egy anyának milyen esélye van szülés után visszakerülni a 
munkaer piacra vagy legalább is az érzet, amire a n k építik terveiket, 
nagymértékben összefügg a gyermekeik számával. Akiknek több gyerekük 
van, jellemz en úgy gondolják, kisebb eséllyel pályázhatnak arra, hogy újra 
állásuk legyen. A kutatásba bevont n k dönt hányada szükségesnek véli, 
hogy a részmunkaid s foglalkoztatás jobban elterjedjen, mert ez nagyobb 
mértékben biztosítaná az elhelyezkedés lehet ségét. Ez a vélemény alig függ 
a végzettségt l, hiszen mindegyik iskolai szint képvisel i 71 és 81% között 
tartják szükségesnek az atipikus foglalkoztatásnak ezt a formáját. A 
gyermekek száma is csak némiképp befolyásolja a részmunkaid s 
foglalkoztatás szükségességének megítélését, de a némiképp magasabb 
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gyerekszámú családok tagjai tartják inkább szükségesnek, hogy ne csak nyolc 
órában lehessen dolgozni. Ez teljesen érthet , hiszen k azok, akiknek 
igazán fontos, hogy a gyerek(ek) mellett részmunkaid ben 
helyezkedhessenek el. Az iskolázottság rendkívül fontos a munkaer piacra 
való visszakerülés szempontjából. Jól tudják ezt a megkérdezettek is, hiszen 
a legalacsonyabb végzettség eknek mindössze négy százaléka bízik abban, 
hogy el tud helyezkedni, míg a diplomásoknak csaknem negyede gondolja 
így. A maximum nyolc általánossal rendelkez k hattizede alig lát esélyt az 
elhelyezkedésre, míg a fels oktatási oklevéllel rendelkez k egynegyede 
gondolja ugyanezt. Az egészséges önbizalom jelent ségét jelzi az a tény, 
hogy 59% szerint fontos ez a beállítódás ahhoz, hogy valaki a szülés után 
visszatérjen a munka világába.  A képzés, átképzés még többek (63%) 
szerint szükséges tényez . Mindenek felett azonban a biztonságos családi 
háttér a leginkább perdönt körülmény, 78% vallja ezt, a megfelel 
tömegközlekedést pedig 38% értékeli fontosnak. 

A megkérdezettek ötfokozatú skálán értékelhették az ország 
állapotát, az általuk lakott település helyzetét és személyes körülményeiket. 
Legkevésbé azzal vannak kibékülve, ahogyan az országban mennek a 
dolgok, a településük sorsával valamivel többen elégedettek, és a 
legmagasabb értéket a saját sorssal való elégedettség kapta. Felt n 
azonban, hogy még ez a mutató sem éri el az egyt l ötig terjed skálán a 
hármas értéket. Az öt évvel ezel tti id szakkal való összehasonlítás is 
meglehet sen borús képet mutat. Ha az elmúlt fél évtized 
változástendenciáit vizsgáljuk a megkérdezettek állásfoglalásának tükrében, 
azt tapasztalhatjuk, hogy - hasonlóan az el z kérdéshez -, az ország 
fejl désének megítélése a legrosszabb, ezt követi a lakóhely, majd a saját 
élethelyzet alakulásáról alkotott vélemény. Az erre a kérdésre adott válaszok 
sem érték el - még a saját élethelyzet esetében se 

 

az öt fokozatú skálán a 
közepes átlagot, az emberek többsége tehát úgy érzi, hogy rosszabbul 
mennek a dolgok az országban, a településükön és a saját életükben is, mint 
öt esztend vel ezel tt. 

Összefoglalva a kérd ívezés és az interjúzás során gy jtött 
tapasztalatokat, a gyermeket nevel édesanyák helyzetének javulásához és a 
gyermekvállalás okán a munkaer piactól távol lév n k 
újrafoglalkoztatásához számos feltétel szükséges. Más egyebek mellett 
célszer lenne a képzések, a részmunkaid s állások számának növelése és az 
állami segítségnyújtás, pl. a gyermekek napközbeni felügyeletét részben 
átvállaló szolgáltatások kapacitásának b vítése. Egyel re azonban kevéssé 
látszik a n ket sújtó diszkrimináció enyhülése, az esélyek egyenl tlenségének 
csökkenése, a kétféle - a családot összetartó feleség és anya, illetve a 
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munkaer piaci elvárásoknak megfelelni akaró, munkahelyi sikerre törekv 
munkavállaló 

 
n i szerep összeegyeztetésének könnyebbé válása, márpedig 

ezek nélkül érdemi változás a kisgyermekes anyák helyzetében nem várható.    
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Abstract  

This essay surveys the conditions of mothers with young children in 
Békés county. It explores their family status, vision of future, ambitions 
regarding studying and the world of work. The survey method is based on a 
sample of six hundred questionnaires.  

Upon examination their answers it is clear that to improve the 
conditions and reemployment of mothers bringing up children several 
conditions need to be met. Beside greater access to training, increasing the 
number of part-time jobs and social assistance, thereby improving the 
capacity of services which partly take over the day-time care of children 
would respond to their given needs. 

Presently, women struggle against great odds attempting to balance 
traditional roles and the new pressures of the labour market. They also face 
increased discrimination at the workplace. As wives, mothers, they attempt 
to keep the family together whilst as employees they desire to be successful 
at the labour-market. Without these changes, it will be impossible for 
mothers with underage children to balance the existing pressures.  

Kulcsszavak: család, reintegráció, foglalkozási státusz, jöv kép, 
gyermekvállalás, életkörülmények, elhelyezkedés, iskolázottság, képzés, 
átképzés   
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1. INTRODUCTION 
The integration in the EU prefigured new opportunities of 

development for the Rumanian companies, but, at the same time, the 
increase of the competition determined new challenges justified by the 
growth of the competitiveness and the quality of products and of the 
offered services. 

As a consequence, at the national level were identified the new 
possibilities of improvement of the competitiveness of the Rumanian 
companies to face the new challenges by concerning measures: The 
encouragement of the productive investments and the preparation of the 
Rumanian companies in order to resist in front of the internal competition, 
the development of the business infrastructure and the support services for 
the affairs, the increase of the accessibility on the external markets and the 
follow-up of the efforts of the internalization of the companies. 

An intrinsic constituent of this process is represented by the access 
of the companies to the financing which must be made in correlation with 
the adopted strategy of development, because this development needs time 
and, necessarily, the existence of the financing sources. 

The choice of these sources depends on the financial structure of 
the company, on its financial situation. So, companies can choose between 
the internal sources and the external sources, the difference between these 
both being represented by their stability, their independence, their cost and 
the priority of the owners of capital in the situation of a bankruptcy. 

Even if the internal sources are most often preferred by the 
managers because they assure the independence of the company, these are 
not always sufficient. In that case, companies use the external financing 
sources which also have advantages as, in the case of the borrowed (taken) 
capital, the deductibility of the spending (expenses) with the interests, what 
makes them less expensive.    

In the context of the insufficient self-financing, the national 
tendency of de-capitalization and of growth of the degree of debts 
(exception making companies quoted (esteemed) on the market of capital), 
the Rumanian companies are using more and more the external sources of 
financing. 
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2.THE STRUCTURE OF THE SOURCES OF FINANCING 
The structure of the sources of financing is different according to 

the type of the company. So, we can notice the evolution of the preferences 
of the companies in term of financing in the following table:   

Table no. 1 
Financing sources 
prefered by the quoted 

2001-2003

 
2003-2006

 

Own sources

 

40.7%

 

57.8%

 

Bank credits

 

25.1%

 

24.8%

 

Leasing

 

15.2%

 

12.6%

 

Capital provided by strategic 
investors 

0.5%

 

1.5%

 

Commercial credits 

 

X

 

1.5%

 

Capital provided by the Business 
Partners

 

0.3%

 

1.1%

 

Other sources of capital

  

18.2%

 

1.1%

 

Total

 

100.0%

 

100%

   

The main causes which determine the preference of Rumanians for 
their own sources were represented by the cost of the capital, the 
accessibility of these sources, the financing policy, and the impossibility of 
obtaining capital by using the other sources. But this capital was not used 
for productive investments, as we can see in the following table:   

Table no. 2 
Types of the investments

  

2001-2003

 

2003-2006

 

Trade vehicles

 

50.2%

 

13.4%

 

Productive or 
commercial assets

 

36.4%

 

34.1%

 

Lands

 

9.1%

 

36.6%

 

Intangible assets

 

0.5%

 

2.1%

 

Facilities for constructions

  

2.2%

 

7.0%

 

Vehicles for the transport of the  
passengers 

1.5%

 

5.3%

 

Other investments

 

0.1%

 

1.5%

 

Total

 

100.0%

 

100.00%

  

On the other hand, the SME presents the following structure of financing:  
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Table no. 3 

Funding Sources

  
Micro

 
enterprises 

Small 
enterprises 

Medium

 
enterprises 

Funding from Own sources 

  
70,27%

 
49,29%

 
28,35%

 
Funding primarily from own 
sources (more than 85%)  

17,78%

 
17,77%

 
14,95%

 
Funding by own sources and 
bank credits  

10,10%

 
27,49%

 
52,06%

 

Funding primarily by bank 
loans (more than 50%)  

1,28%

 

4,27%

 

3,61%

 

Funding from other sources

  

0,57%

 

1,18%

 

1,03%

  

In spite of the efforts to support the companies to get itself the 
sources of financing and in spite of their progresses registered with regard 
to the previous periods, there are still difficulties concerning the limited 
resources, incapable to answer quickly to the cyclic and structural changes 
of the global economy.   

Because of the lack of the experience and of the tradition as regards 
the acquisition of the resources on the capital market, the improvement of 
the conditions of the credit further to the growth without precedent of the 
competition in the banking sector in Rumania, several companies begin to 
use the bank credit in order to finance their activities.  

3. THE BANKING CREDIT-SOORCE OF FINANCING 
The banks grant the individuals and the companies with short-term, 

medium and long term credits. These credits may be awarded with or 
without registered, with or without guarantees, on credit objects or globally. 

Generally, the need of credit is determined by the inability of own 
funds of responding to the expenses generated by the complex activity of 
each company (production, investment, trade and so on.). 

As we have already clarified, a fundamental problem of the bank 
credit is represented by the cost of this credit, and, specially, the cost of the 
interests. The diversification of the forms and methods of the bank credit 
has determined the diversification of the methods of the interest calculation. 
The simple interest, which represents the income of the bank for the 
amount borrowed from a client and when that interest is not capitalized, 
became compound interest. 



Cerasela Pirvu 

 
Laura Ciurca Vasilescu 

 
Simon Sándor  

162

In the banking practice the annual rate of interest is different 
depending on several factors:  

 
the term of the credits: credits are distinguished from a long-
term, medium-term and short term. In most cases, the annual 
rate of interest is not commensurate with the length of credit; 

 
the credited activity; 

 
the capacity to cover the payments and the history of the debtor 

 
the strategies of the creditor 

 

the inflation. 

 

the dimension of the offer of credits on the financial market  

 

the report between the offer and the demand for credits on the 
various national or regional markets   

4. MODEL OF OPTIMIZATION OF THE COST OF BANKIN G 
CREDIT 

The role of this study is to offer solutions of optimization of the 
cost of the financing through the bank credit, in order to help the managers 
of the companies to find innovative solutions and to assure the 
competitiveness and the development of their companies.  

The elaborated model presumes that the financing is made by bank 
credits for a certain period; the necessary resources are got bit by bit, at 
equals intervals, in order to decrease the expenses with the interests. For the 
beginning, this model considers that the company which seeks and obtains 
the bank credit knows that there will be moments in its evolution when it 
will have not sufficient funds. 
Supposing that: 

S= the total amount necessary for financing; 
s1= the size of a loan installment; 
T = duration of an interval between the obtaining of two loan 

installments;  
ca= cost of a loan installment; 
s2= the amount/sum which remains to be reimbursed from s1; 
cs = i= the interest rate paid for the received credit; 
cp = unitary penalty (on time unity and on currency unity) for the 

lack of funds which can appear at a certain moment; 
t0 = the period for which is done the loan necessary for 

development, staggered in equal periods of size T; 
n = the number of installments in which it is obtained the total sum 

necessary for financing by S currency units;  
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T1= the period in which we have to pay the interest, 

correspondingly to the receive the loan installment;  
T2 = the period in which we have lack of funds and we pay certain 

penalties/expenses. 
Dates can be represented in the following way:   

The function which returns the credit charges for the period T is: 
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And its optimal will be, min. C (s1,s2), when the variables are s1 and s2. 
Using the algorithm in order to determine the points of extreme, we 

obtain: 
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Calculating the system: 
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As a consequence, we can have a minimal cost if: 

 

The optimal dimension of a slice is 10s and 
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CONCLUSION 

The model can be also used in the case of a company who envisage 
the development by the financing of several objectives. In this situation we 
determine the optimal cost of the financing as the optimal cost for every 
objective. 

Determining the cost of the financing in a rigorous way, the 
managers of the companies can make the best decisions, the decisions 
which should follow the following stages.    

 

The choice and the maintenance of an adequate financial 
structure - guaranty from the current and next profitability of 
the company, from the refund of the credits in the case of a use 
of this one as external sources of financing. 

 

The optimal maintenance of a rank of debts because of the 
report cost - benefice of the debts. 

 

The follow-up of an optimal structure of the capital according 
to the strategy of the financing. 

 

The follow-up of one of effective political debts capable to offer 
advantages to the creditors and to the shareholders.    
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Rezümé  

A menedzserek a cégek nagyfokú függetlenségét szorgalmazó 
preferenciái ellenére a bels anyagi források sokszor elégtelenek. Ilyen 
körülmények között a cégeknek küls forrásokat kell beszerezniük, ami a 
következ el nnyel jár általában: a kölcsön kamatainak vállalása mellett 
költségcsökkentés. Az önfinanszírozás egyre nehezebbé válásával, egy olyan 
országos tendencia mellett, mely t kehiányt, eladósodottságot jelent (kivéve 
azon cégeket, melyek jegyezve vannak a t kepiacon), a romániai vállalatok 
egyre nyitottabbá válnak a küls finanszírozás irányába. A 
tapasztalatlanságnak, a t kepiaci érvényesülés hagyományainak, a banki 
szektorban kialakult óriási verseny következtében megjavult 
hitelfeltételeknek köszönhet en az országban a vállalatok legszívesebben a 
banki hitelt választják, mint küls forrást. 

Kulcsszavak: finanszírozási források, küls finanszírozási forrás, a 
banki hitel költsége  
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REME EUGEN  

STRATEGIILE DE MANAGEMENT 

 
MIJLOC DE 

REALIZARE A PERFORMAN ELOR ORGAN IZA IEI   

1. Delimit ri conceptuale  
Strategia organiza iei se refer la principala direc ie de orientare a 

acesteia spre viitor: scopul, aspira iile i resursele organiza iei, precum i 
modul în care acestea interac ioneaz cu mediul în care î i desf oar 
activitatea.  

La nivelul fiec rei organiza ii moderne se impune necesitatea 
implement rii unui management strategic.  

Prin intermediul procesului de management strategic conducerea 
organiza iei se asigur c va beneficia de tipul de strategii adecvate. Pentru o 
organiza ie care desf oar activit i complexe, strategia adecvat este aceea 
care se potrive te cel mai bine nevoilor sale la un moment dat. 

Conceptul de strategie este un concept controversat i a fost definit 
în multe moduri în diversele lucr ri de specialitate care au abordat aceast 
problematic . Autorii care au emis aceste defini ii au avut o abordare diferit 
mai ales în func ie de perspectiva din care au privit conceptul de strategie 
(militar , politic , economic , social etc.). 

Datorit importan ei deosebite pe care o are, conceptul de strategie 
a fost studiat o perioad îndelungat de foarte mul i cercet tori din 
domeniul militar i economic i chiar de practicieni, adic de oameni 
responsabili în cadrul unor organiza ii, atât cu politicile de dezvoltare, cât i 
cu strategia general a organiza iilor respective. 

Fiecare specialist din domeniul strategic emite criterii proprii cu 
privire la strategie, majoritatea argumentându- i diferitele tipuri de strategii, 
eviden iate prin aceste lucr ri, pe baza unor criterii de clasificare bine 
definite i pertinent alese, inând cont de condi iile de mediu economic i 
social actuale.  

2. Caracteristicile strategiei 
În literatura de specialitate referitoare la strategie i la management 

strategic sunt eviden iate multiple caracteristici sau tr s turi comune 
strategiilor.  

Din multitudinea de tr s turi caracteristice tuturor strategiilor putem 
s amintim faptul c orice strategie are un caracter previzional, deoarece 
face referire la viitor. Termenul sau orizontul de previziune este foarte vast, 
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strategiile elaborându-se pe o perioad mare de timp (între 5 i 10 ani, 
uneori putând merge chiar pân la 30 de ani). 

Dac analiz m din punct de vedere al exprim rii obiectivelor i al 
modului de atingere al acestora strategiile sunt concise i concrete. 

O alt caracteristic important privind strategiile este aceea potrivit 
c reia acestea sunt exprim ri teoretice a misiunii i viziunii întreprinderii 
economice. Conform acestei optici de abordare strategia întreprinderii se 
bazeaz atât pe ceea ce este întreprinderea, cât i pe ceea ce fac sau le st în putere s fac 
competitorilor 8. 

În acela i timp, strategia trebuie s conduc spre op iuni de orientare 
situate la limita realizabilului, trebuie s defineasc angajamente durabile i 
investi ii strategice de lung durat , capabile s ofere produse inovatoare i 
de înalt calitate la pre uri competitive, pentru a crea astfel o însemnat 
valoare economic pentru societate9.   

Strategia, de asemenea, este i un demers practic care oglinde te 
obiectivele fiec rei organiza ii în parte. 

Orice organiza ie este foarte important eviden ierea  avantajelor 
competitive concuren iale. Eviden ierea acestora trebuie avut în vedere i 
în momentul formul rii strategiei. În concordan cu acest deziderat 
strategia trebuie s in cont de urm toarele elemente: 

 

cunoa terea profund a domeniului de activitate; 

 

inova iile i know 

 

how - ul s asigure un avantaj de cost i de 
performan ; 

 

necesitatea protec iilor juridice (brevete, m rci de fabric , m rci de 
produs i alte elemente de protec ie industrial i comercial ); 

 

unele protec ii au la baz economiile de scar i cele de antrenare 
(avantajul concurentului care are mai mult experien acumulat 
asupra produsului sau al domeniului de activitate). Combinarea 
acestora asigur avantajele unei pozi ii dominante. În leg tur cu 
avantajul concurentului cu cea mai vast experien asupra 
produsului speciali tii americani din cadrul Boston Consulting 
Group (BCG) au elaborat un model care pune în eviden curba de 
experien , care poate reprezenta un avantaj decisiv pentru un 
participant la pia . 

 

constatarea c organiza ia nu este o ma in , ea fiind format din 
oameni care nu ofer decât o mic parte din capacit ile de ini iativ 

                                                

 

8 Yvan Allaire, Mihaela E. Fîr irotu, Management strategic. Strategiile succesului în afaceri, Ed. 
Economic , Bucure ti, 1998, p.35.  
9 Ibidem. 
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i creativitate, respectiv ata ament. Strategii numesc toate acestea cu 

un termen specific, i anume nivelul energiei. Capacitatea de a ridica 
nivelul energiei peste medie constituie un atu pentru organiza ie10.    
Pornind de la aceste considerente se poate afirma c ne referim la o 

strategie numai dac : 

 
obiectivele organiza iei devin explicite; 

 
managementul mijloacelor este ra ional în raport cu obiectivele, 
adic satisface dou criterii: 

 

coeziune intern (mijloacele i ac iunile s nu devin antagonice); 

 

coeziune extern (mijloacele s asigure ob inerea rezultatelor dorite). 
Pe lâng toate aceste caracteristici ale strategiilor, mai exist multe 

altele, dar datorit importan ei mai reduse a acestora în raport cu cele 
enun ate, ele nu necesit o abordare detaliat . 

Poate cea mai important caracteristic comun tuturor strategiilor 
este aceea c toate au trei coordonate pe baza c rora se formuleaz i se pun 
în aplicare. De fapt aceste coordonate deriv din obiectivele principale i 
secundare ale organiza iei.  

Astfel, orice firm are ca obiectiv principal realizarea profitului, dar 
exist numeroase obiective cu caracter secundar, pornind de la asigurarea 
calit ii produselor, la un management eficient i la realizarea de alian e 
strategice care s asigure buna dezvoltare ulterioar a organiza iei.  

Aceste coordonate specifice tuturor strategiilor sunt urm toarele: 

 

coordonata economic a strategiei - acesteia îi corespund obiectivele de 
realizare a profitului; 

 

coordonata politic a strategiei - acesteia îi corespund obiectivele de 
realizare de alian e strategice; 

 

coordonata organiza ional

 

- c reia îi corespund obiectivele de asigurare 
a unei conduceri eficiente i a unui sistem organizatoric bine pus la 
punct.  
Valoarea unei strategii i modul în care aceasta se aplic nu 

reprezint un scop în sine, ci constituie o modalitate de management prin 
care se încearc profesionalizarea conducerii i cre terea competitivit ii 
organiza iei. Rolul strategiilor poate fi abordat atât la nivel de organiza ie, 
cât i la nivel macroeconomic.   

La nivel de organiza ie prin definirea unei strategii se traseaz 
traiectoria de evolu ie a organiza iei pentru o perioad relativ îndelungat , 
prin aceasta asigurându-li-se angaja ilor s i o direc ionare ra ional a 

                                                

 

10 A. Thompson Jr., A. Strickland, Strategic Management. Concept and Cases, Irwin Homewood, 
Boston, 1987, p. 44. 
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eforturilor, o consecin i o consecven în timp a deciziilor i a ac iunilor, 
subordonate atingerii unor obiective precis i riguros stabilite.   

Orice strategie la nivel de organiza ie determin o reducere 
substan ial a riscurilor ce înso esc orice activitate economic , diminuându-
se pierderile poten iale, ridicându-se moralul personalului datorit sc derii 
substan iale a erorilor majore.   

Prin definirea unei strategii se creeaz un cadru privind ini ierea, 
adoptarea i aplicarea mul imii celorlalte decizii tactice i curente cu un 
orizont de timp mult mai restrâns. Al doilea plan de eviden iere a rolului 
strategiilor organiza iei este la nivel macroeconomic.   

Pentru o organiza ie apelarea la strategii va determina fortificarea 
lor, cre terea performan elor ob inute, astfel contribu ia lor la bugetul 
na ional fiind una superioar .   

Un al doilea avantaj major al existen ei strategiilor organiza iei 
const în favorizarea unei activit i economice la nivel teritorial i na ional 
prin fundamentarea rela iilor cu clien ii, furnizorii, b ncile etc., ceea ce 
contribuie la armonizarea tuturor rela iilor economice.   

Al treilea avantaj este cre terea performan elor de ansamblu ale 
economiei na ionale, reflectat în volumul i dinamica P.N.B., a venitului 
na ional i a celorlal i indicatori macroeconomici. Ca urmare a acestui fapt 
poten ialul economic la rii, avantajul s u competitiv pe pia a mondial , 
precum i nivelul de trai al popula iei înregistreaz nivele superioare.  

3. Domeniile de baz ale strategiei organiza iei  
Strategia organiza iei este important , deoarece trateaz aspecte 

fundamentale inând cont de viitorul acesteia.  
Strategia organiza iei integreaz diversele arii func ionale ale unei 

organiza ii i abordeaz supravie uirea i dezvoltarea acesteia. Ea se refer la 
toate tipurile de activit i care se deruleaz în cadrul unei organiza ii i la 
toate nivelurile ierarhice la care acestea se exercit , inclusiv la rela iile cu 
mediul.  

Dintre domeniile de baz ale strategiei organiza iei trebuie 
eviden iate trei mai importante: 

 

Analiza strategic ; 

 

Elaborarea strategiei; 

 

Implementarea strategiei. 
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3.1. Analiza strategic

  
Prin analiza strategic la nivelul unei organiza ii se urm re te 

identificarea pozi iei strategice în care se afl aceasta la un moment dat.   
Organiza ia, misiunea i obiectivele ei trebuie s fie examinate i 

studiate. Strategia organiza iei ofer valoare ad ugat persoanelor implicate 
în cadrul s u 

 
persoane având un drept asupra beneficiilor acesteia 

 
îns 

de cele mai multe ori managerii cu func ii executive sunt cei care elaboreaz 
viziunea asupra obiectivelor generale ale organiza iei în termenii cei mai largi 
posibili. Ace tia efectueaz o analiz a obiectivelor i a rela iilor organiza iei 
cu mediul ei. Ei analizeaz de asemenea resursele organiza iei.  

Scopul analizei strategice este de a forma o privire de ansamblu în 
ceea ce prive te factorii de influen care exist în mediu în raport cu 
activit ile prezente i viitoare ale organiza iei, în vederea elabor rii unor 
strategii viabile.  

Cei mai importan i factori de influen viza i în procesul de analiz 
strategic sunt: 

 

mediul extern; 

 

resursele organiza iei; 

 

a tept rile stakeholderilor (persoanelor interesate); 

 

cultura organiza ional .  
În privin a mediului extern, trebuie subliniat faptul c orice 

organiza ie activeaz în contextul unor factori complec i de mediu 
(economici, politici, sociali, culturali, tehnologici), care îi influen eaz 
permanent activitatea. Schimb rile ce au loc permanent în mediu se r sfrâng 
întotdeauna asupra activit ilor organiza iei. Din acest motiv procesul de 
analiz strategic urm re te eviden ierea principalelor efecte ale schimb rilor 
din mediu asupra afacerilor organiza iei. Toate aceste influen e se vor 
concretiza, apoi, în strategiile elaborate la nivelul organiza iei, pe baza a 
numeroase alternative strategice luate în considerare de manageri.  

A a cum exist numeroase influen e asupra activit ii organiza iei, în 
afar , în mediul extern, tot a a se reg sesc o multitudine de influen e i în 
interior. O modalitate clasic de a analiza influen ele de natur intern 
asupra activit ii organiza iei, este analiza resurselor, a punctelor forte i 
slabe ale acesteia. A observa ce este bine i ce nu este bine s realizezi, ce 
constituie un avantaj competitiv sau un dezavantaj sunt doar câteva c i prin 
care se poate analiza capacitatea strategic intern a unei organiza ii. Prin 
acest gen de analiz se urm re te identificarea influen elor interne în vederea 
g sirii i elabor rii strategiilor adecvate pentru organiza ie.  

Stakeholderii sau grupurile de persoane interesate de activitatea 
organiza iei reprezint un factor important de influen pentru aceasta. 
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Stakeholderii provenind din diferite categorii i având a tept ri diferite fa 
de organiza ie pot influen a strategiile viitoare ale acesteia i modul ei de 
ac iune.  

A tept rile persoanelor interesate in de cele mai multe ori de cultura 
organiza iei i modul lor de ac iune va genera diverse abord ri strategice în 
cadrul organiza iilor.  

În concluzie, luarea în considerare a factorilor de mediu, evaluarea 
resurselor interne, a tept rilor celor interesa i i cultura organiza iei sunt 
principalele elemente care asigur baza unei analize strategice coerente la 
nivelul unei organiza ii.  

Orice analiz strategic trebuie s priveasc spre viitor, plecând de la 
premisa c strategiile ce vor fi elaborate vor influen a activitatea organiza iei 
în raport cu mediul în care aceasta î i desf oar activitatea, unul foarte 
turbulent i dinamic.   

3.2. Elaborarea strategiei  
Elaborarea strategiilor organiza iei reprezint una dintre cele mai 

importante activit i ale managementului strategic. Aceast activitate nu 
poate fi realizat f r a stabili, de la început, o orientare general a activit ii 
organiza iei.  

Stabilirea orient rii generale a activit ii organiza iei porne te de la 
analiza strategic a mediului extern i a resurselor interne ale acesteia, cu 
ajutorul lor putând fi ob inute un set de informa ii fundamentale pentru 
organiza ie, care s se constituie în elemente valoroase ce vor fi transpuse în 
strategiile ce urmeaz a fi elaborate.  

În procesul de elaborare a strategiilor la nivelul organiza iei, 
managementul are la dispozi ie mai multe alternative strategice pe care le ia 
în considerare. Alternativele strategice sunt elaborate i apoi selectate în 
func ie de cerin ele de moment. Pentru a fi reu it , strategia ar trebui cel mai 
probabil s se bazeze pe aptitudinile specifice ale organiza iei i pe rela iile 
speciale pe care aceasta le are sau le poate crea cu ter ii din exterior. Pentru 
multe organiza ii aceast cerin implic crearea unor avantaje durabile fa 
de concuren i.  

Procesul de elaborare a strategiilor nu este unul deloc simplu, acesta 
derulându-se pe parcursul mai multor etape distincte.  

Prima etap const în definirea misiunii organiza iei, care reprezint 
îns i ra iunea ei de a exista, ar tând direc ia general pe care ar trebui s o 
urmeze în viitor, precum i principiile i valorile care stau la baza acesteia.  

Dup definirea misiunii organiza iei, urmeaz etapa de stabilire a 
obiectivelor. Obiectivele sunt un angajament mult mai detaliat, în acord cu 
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misiunea organiza iei i se refer la o perioad de timp specific . Ele pot fi 
cuantificabile, uneori, sau pot avea un caracter calitativ, în alte situa ii.  

O alt etap major care urmeaz în procesul de elaborare a 
strategiei este cea de generare a op iunilor strategice. În orice situa ie organiza ia 
dispune de mai multe posibilit i de ac iune. Cel mai mare pericol, îns , în 
astfel de situa ii este ca managerii s nu ia în considerare decât un singur 
curs de ac iune, deoarece este considerat ca fiind cel mai evident de urmat 
pentru organiza ie. Îns , nu întotdeauna cursul de ac iune cel mai evident 
este i cel mai benefic pentru organiza ie. De aceea, prima etap în procesul 
de elaborare a strategiilor este generarea op iunilor strategice.  

Urmeaz apoi etapa evalu rii op iunilor strategice. Evaluarea op iunilor 
strategice se bazeaz în cea mai mare m sur pe informa iile ob inute în 
procesul de analiz strategic .  

Se urm re te care din aceste op iuni strategice scot în eviden 
punctele forte ale organiza iei în detrimentul celor slabe i care subliniaz 
oportunit ile existente pentru organiza ie, minimizând pe cât posibil 
impactul produs de eventualele amenin ri din mediu. Prin evaluarea 
diferitelor op iuni strategice se urm re te acea strategie care poate fi 
considerat , în acela i timp, potrivit , fezabil i acceptabil .  

Ultima etap a procesului de elaborare a strategiei este cel de alegere a 
alternativelor strategice. În aceast etap este aleas op iunea strategic 
considerat cea mai favorabil . Pot fi alese, totodat , mai multe op iuni 
strategice i nu, numai, una singur . De multe ori, managerilor le este destul 
de greu s opteze pentru o singur solu ie deoarece fiecare alternativ poate 
prezenta o serie de pericole sau dezavantaje pentru organiza ie. Nu 
întotdeauna procesul de alegere a strategiilor trebuie privit ca un proces pur 
obiectiv, bazat pe logic , ci de multe ori în alegerea strategiilor intervine 
sistemul de valori, instinctul managerilor, care î i asum anumite riscuri.   

3.3. Implementarea strategiei  
În aceast etap , alternativele selectate urmeaz s fie implementate 

la nivelul organiza iei.   
Implementarea strategiei urm re te practic transpunerea unei 

strategii în ac iune. Acest proces poate fi pus în practic în mai multe etape.  
În primul rând se urm re te identificarea obiectivelor strategice 

generale ale organiza iei, prin care s se specifice rezultatele a teptate de pe 
urma ini iativelor strategice. Urmeaz apoi formularea de planuri specifice, 
prin care obiectivele sunt transformate în sarcini specifice i termene limit 
de realizat. 
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În a treia etap are loc planificarea resurselor organiza iei în vederea 

aloc rii lor. Tot în aceast etap sunt stabilite bugetele necesare pentru 
implementarea strategiilor.  

În ultima etap sunt realizate activit i de monitorizare i control a 
activit ilor de implementare a strategiilor. Prin acestea se urm re te 
atingerea obiectivelor, folosirea eficient a resurselor alocate i respectarea 
prevederilor bugetare.  

În procesul de implementare a strategiei pot ap rea dificult i majore 
în termeni de motivare, raporturi de for e, negocieri cu autorit ile 
guvernamentale, prelu ri de firme i multe alte aspecte.   

Întotdeauna, procesul de implementare a unei strategii implic o 
schimbare la nivelul organiza iei, în ceea ce prive te responsabilit ile, 
structura organizatoric , practicile de munc .  

Schimbarea strategic poate fi ori oportunitate major , ori o 
amenin are semnificativ pentru oamenii din organiza ie i pentru 
implementarea strategiei îns i. Schimbarea strategic poate fi gestionat 
pozitiv de managementul organiza iei pentru a realiza implementarea dorit .  

Cu cât schimb rile necesare sunt mai numeroase, cu atât va fi mai 
greu de implementat o strategie la nivelul firmei, chiar dac , la prima vedere, 
aceasta ar putea p rea una foarte viabil i avantajoas pentru firm . De cele 
mai multe ori, procesul de implementare a strategiilor este încetinit sau 
blocat din interiorul firmei datorit rezisten ei la schimbare atât a 
managerilor, cât i a angaja ilor sau datorit faptului c este necesar 
modificarea culturii organiza ionale.  

De cele mai multe ori, schimb rile afecteaz personalul din cadrul 
unei firme i din acest motiv succesul implement rii unei strategii depinde 
de interesul pe care-l au angaja ii fa de acea strategie, de percep ia acestora 
fa de posibilele avantaje pe care le-ar putea avea de pe urma noii strategii. 
Trebuie subliniat faptul c o strategie care nu poate fi implementat la 
nivelul organiza iei nu valoreaz aproape nimic. 
4. Corelarea domeniilor de baz ale strategiei  

De i procesul de realizare a strategiilor de management cuprinde 
cele trei domenii de baz enumerate mai sus, în practic exist o serie de 
divergen e în privin a modului în care strategia organiza iei poate fi 
elaborat .  

Având în vederea complexitatea procesului strategic au ap rut o 
serie de divergen e între speciali ti în ceea ce prive te con inutul procesului 
i a naturii strategiei organiza iei.  

În prezent exist dou viziuni diferite, ce se constituie în dou 
abord ri distincte în privin a elabor rii strategiei organiza iei: 
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Abordarea prescriptiv ; 

 
Abordarea emergent .  

Abordarea strategic prescriptiv

 
consider strategia organiza iei ca pe un 

proces liniar i ra ional. Acesta porne te cu analiza strategic i continu cu 
elaborarea noilor strategii pentru viitor. Strategia prescriptiv este cea ale 
c rei obiective sunt definite anticipat i ale c rei elemente principale sunt 
elaborate înainte de începerea implement rii strategiei.  

A bordarea strategic emergent

 
consider c strategia organiza iei se 

contureaz treptat, în func ie de diferitele nevoi existente la care strategia se 
adapteaz , urmând s se dezvolte în timp. Strategia emergent nu are 
clarificate obiectivele finale, elementele sale elaborându-se pe parcursul 
duratei de via , pe m sura punerii sale în aplicare.  

Ambele abord ri pot fi benefice i ele nu se exclud reciproc.  
Abordarea prescriptiv consider c cele trei domenii de baz ale 

strategiei se afl într-un raport consecutiv. Astfel, ini ial se realizeaz analiza 
strategic , pe baza c reia are loc alegerea alternativelor strategice în vederea 
elabor rii strategiei. În final, strategia va fi implementat la nivelul 
organiza iei.  

Abordarea emergent consider c cele trei domenii de baz ale 
strategiei nu se mai afl într-un raport consecutiv, ci sunt par ial 
întrep trunse. i în aceast situa ie, ini ial, se realizeaz analiza strategic . 
Apoi datorit faptului c obiectivele finale nu sunt definitivate, între 
procesul de elaborare i cel de implementare nu exist o distinc ie net . Se 
realizeaz diferite experimente, iar rezultatele unui proces sunt utilizate 
pentru realizarea celuilalt.    
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Abstract   

Strategic management is a responsibility of all managers through 
organizations that is becoming more and more important. Today, it is not 
sufficient for managers to think of management in some operational or 
functional context. Modern organizations exist in a complex environment 
with an increasing demand for fast and effective strategic responses.   

Strategic management is a complex process that can be seen as a 
combination of strategic analysis, strategic choice and strategy 
implementation.   

Strategic analysis is concerned with understanding the strategic 
position of the organization. Strategic choice is the process of formulation 
of possible courses of action, their evaluation and the choice between them. 
Strategy implementation is concerned with the translation of strategy into 
action.   

Strategy is the direction and scope of an organization over the long 
term, which matches its resources to its changing environment and its 
markets, customers or clients so as to meet stakeholder expectations.  
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TAKÁCS ZOLTÁN  

A VAJDASÁG, MINT RÉGIÓ 

 
REGIONÁLIS FOLYAMATOK 

SZERBIÁBAN A MUN KAER -KOMPETENCIA 
ÉS AZ OKTATÁS VISZONYA SZEMPONTJÁBÓL  

A szerb/ vajdasági oktatási rendszer illeszkedése a regionális 
igényekhez 

A szerb oktatási rendszer centralizált, és jellemz en nincs megfelel 
konvergencia az oktatás és a piac valós szükségletei között. Az aktív 
lakosság kicsivel több, mint 2/3-a rendelkezik középfokú végzettséggel, és 
ezek csoportjának mindössze 10%-a fejezett be gimnáziumot. Sokkal 
nagyobb az érdekl dés a szakközépiskolák iránt. A fels fokú végzettséggel 
rendelkez k részaránya elmarad az európai átlagtól. Az oktatásra fordított 
kiadások alacsonyabbak az átmeneti országok átlagától11. Az oktatásügyet 
jelenleg négy szerbiai törvény rendezi: az általános iskolai törvény, a 
középiskolai törvény, az átmeneti jelleg f iskolai törvény, valamint az új 
(2005-ben meghozott) fels oktatási törvény. Láthatjuk, hogy a törvények 
sorából hiányzik a feln ttoktatásról szóló törvény. Fontosságával azonban, 
egyre inkább szembesül a szerb társadalom. A feln ttoktatás, tehát nem csak 
törvényes szempontból képez jogilag szabályzatlan területet a térségben, 
de megfelel en akkreditált intézményi infrastruktúrával sem rendelkezik. 
(Gábrity, 2006) A Foglalkoztatásügyi Hivatalok nyilvántartásain szerepl 
munkaer esetében, azonban az átképzések/ továbbképzések képeznék az 
egyetlen lehetséges, optimális megoldást, véget vetve ez által a munkaer -
piaci pangásnak, és a népes (szakképzett) munkaer -feleslegek 
gyarapodásának.   

Kompetencia-harc a régióban 
A piac, illetve a munkáltatók munkaer vel szemben állított 

egybehangzó követelménye az illetékesség 

 

kompetencia. Az oktatási 
rendszer feladata, hogy végérvényesen felszámolja és semmiképpen ne 
gyarapítsa a munkanélküli szakemberek hadseregét,  és véget vessen olyan 
értelmetlen, igazságtalan szabályok m ködésének, ahol a jó kapcsolatok 
képesek helyettesíteni minden ügyességet, képességet, tudást.  

Ha figyelembe vesszük milyen potenciális munkaer hagyja el a 
szakközépiskolák, f iskolák, egyetemek padjait, túlzás nélkül mondhatjuk, 
hogy munkaadóink munkaer vel szemben állított követelményei irreálisak. 
Alig találkozhatunk olyan álláshirdetéssel, ahol nem fiatal, (mégis) több éves 
                                                

 

11 Szerbiában, 2005-ben a GDP 3,5%-át fordították az oktatásra.  
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tapasztalattal rendelkez , angolul és további két idegen nyelven beszél , 
kit n számítógépes ismeretekkel, jogosítvánnyal rendelkez munkaer t 
keresnek, aki mindez mellett ambiciózus, szorgalmas, jó szervezési- és 
kommunikációs készségekkel rendelkezik, csapatjátékos, intellektuális 
kíváncsiságát bizonyítani kész, és persze cél- és eredményorientált. 
Irreálisnak t nhet az is, amikor a munkáltató kimagasló fizetést, rendkívüli, a 
szakma elismerésével rendelkez team munkatársaként regisztrált, 
kihívásokkal teli munkahelyet kínál cserébe. Gyakran olyan megszégyenít en 
kevés pénzt kínálnak a munkáltatók, amelyért a fiatalok véleménye szerint: 
nem is érdemes dolgozni. A piac és a munkáltatók diktálják a föltételeket. A 
munkáltatók olyan komplett személyeket keresnek, amelyekb l, sajnos hiány van. Mi 
a probléma oka, hol marad a szükséges kompetencia?   

Diplomák a mérlegen 

 

munkaer -piaci adatok 
A középfokú oktatás alapproblémája, hogy a kilencvenes évek elejét l 

nem került sor a revíziójára. A szerbiai szakközépiskolákra általánosságban 
jellemz volt, hogy nem készítették fel a tanulókat sem a munkába állásra, 
sem a továbbtanulásra. Újdonság a középiskolai oktatásban az elmélet és 
gyakorlat közti megosztott viszony: hároméves szakmunkásképz kben ez az 
arány 70% (gyakorlat) a 30%-hoz (elmélet), míg a négy éves iskolákban ez az 
arány 60:40-hez. A szakközépiskolák tanulói nehezen találják fel magukat az 
egyetemeken, mivel szerényebb elméleti tudással rendelkeznek a 
gimnazistáktól, nem mutatnak elegend kitartást, nincsenek a folyamatos 
tanuláshoz hozzászokva. A szakközépiskolák reformja Szerbiában, 2003-ban 
kezd dött. A változások öt területet érintenek: mez gazdaság és élelmiszer-
el állítás, egészségügy, gépészet, építészet és elektronika. Megváltozott a gazdasági 
struktúra, többé nincsenek nagy rendszerek, viszont a mi szakiskoláink 
jellegzetessége, hogy éppen a nagy rendszer, a szocializmus korának 
vívmányai, így nem csoda, hogy az ezredfordulóra olyan középfokú oktatás 
rajzolódott ki, amely a 80-as évek gazdaságának szükségleteit tudná/ tudja 
kielégíteni. Szerbiában a legnagyobb számban a gépészeti szakiskolák 
m ködnek, viszont éppen ezek a szakemberek iránti kereslet csappant meg 
a régióban. A munkáltatók elégedetlenkednek, tapasztalatuk szerint a fiatal káderek 
érdektelenek, nincs elegend gyakorlati tudásuk, és legalább egy, illetve kett éves külön 
képzésen kell, hogy részt vegyenek, ahhoz, hogy be tudjanak kapcsolódni a 
munkafolyamatokba. A törvényes keretet értelmében a gyakornoki id szak: 
hat, kilenc, illetve tizenkét hónap fokozattól függ en. A munkáltató köteles 
fizetni a gyakornokot, viszont az esetek többségében volont ri 
munkavállalásra kényszerülnek a fiatalok, és az anyagi terheket a munkaügyi 
hivatal vállalja magára.  
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Az 1991-es és 2002-es népszámlálás adatait összehasonlítva pozitív 

változás tapasztalható a fels fokú végzettséggel rendelkez k statisztikájában. 
9,4%-r l 11,0%-ra emelkedett a fels fokú végzettséggel rendelkez lakosság 
száma12. A humán er források min ségét tekintve az Európai Unió 
tagországai között a következ különbségek figyelhet k meg: 
Németországban a 25-64 év közötti népesség 23%-ának, Görögországban 
20%-ának, Nagy-Britanniában 18%-ának, Spanyolországban 13%-ának, 
Portugáliában 10%-ának, Olaszországban pedig 8%-ának van egyetemi 
végzettsége (az EU átlaga 1991-ben 18% volt). Az Unió népességének 
egyharmadát kitev elmaradott térségekben az egyetemet végzettek aránya 
viszont csak 12% (Horváth, 2003). Szerbia is ezen elmaradott kategóriába 
sorolható, de sajnos a lakosság még ett l is kisebb része rendelkezik csak 
diplomával (6,52%). Az egyetemisták száma évr l évre permanens jelleggel 
növekszik, csökkentve ezáltal a középfokú végzettség ek piacképességét . 
A fiatal, egyetemet képzett szakemberek nagyobb esélyekkel rendelkeznek a 
munkaer piacon, rugalmasabbak a követelményekhez, készek az 
átképzéseken, továbbképzéseken való részvételre. A gyakorlat hiánya itt is 
olyan problémát jelent, amely felett a munkáltatók sem hunynak szemet, - 
maguk az érintettek is alátámasztják ezt. A belgrádi Centar za Monitoring i 
Evaluaciju tanulmányt készített az Egyetemista gyakorlat rendszerének vizsgálata a 
szerbiai egyetemeken címmel13, amely szerint: gyakorlat elégtelen, amit az 
egyetemisták nemkívánatos rosszként élnek meg; nincs rendszer jellege, a 
tanárok, diákok, illetve a vállalatokban/ intézményekben dolgozó illetékes, 
felel s személyek motivációjának, akaratának a függvénye; mindössze 30 
napig tart, a nyári szünid ben. Az európai országok gyakorlata jóval eltér 
ett l. Ez a diplomaszerzés egyik feltétele. Minden egyetemista köteles részt 
venni a szakmai gyakorlaton, általában 6 hónapos id tartamokban, több 
alkalommal. A szintén belgrádi, Közgazdaságtudományi Egyetemen 
m köd Karrier- és tanácsadási központ a Nemzeti Foglalkoztatásügyi 
Szolgálattal közös kutatást kezdeményezett a friss diplomások 
elhelyezkedésének vizsgálatáról. A kutatásba bekapcsolták a 2003-as év 
során oklevelet szerzett egyetemistákat (762 okleveles közgazdász). Kiderült, 
hogy a 762 egyetemistából 529 jelentkezett be a Nemzeti Foglakoztatásügyi 
Szolgálatnál (69,4%). Még a diplomázás évében az egyetemisták 87%-a (460 
diplomás) elhelyezkedett, míg 13%-kuk majd csak a következ kalendáriumi 
évben (2004) talált állandó munkahelyet. Az átlagos 

                                                

 

12 Forrás: Republi ki zavod za statistiku: Statisti ki godi njak Srbije. Beograd: 2005. 78 p.  
13 Forrás: http://www.cme.org.yu

 

-Centar za Monitoring i Evaluaciju 

 

Studenti i praksa 
(Az egyetemisták és a szakmai gyakorlat); istra iva ko akcioni projekat (kutatási akcióterv) 
(2006. 01. 20.) 
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munkábaállási/ elhelyezkedési id 6 hónap. Legtöbben (48,7%) a hazai 
magánszektorban helyezkedtek el (els sorban a bankokban, illetve a 
kereskedelmi vállalatokban), 25,4% a külföldni magánszektor 
foglalkoztatottja lett (külföldi bankok, üzleti tanácsadással foglalkozó 
irodák), a fennmaradó 25,9% pedig a közszférában van (minisztérium, 
közintézmények, iskolák, egyetemek). 

Szerbiában a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai alapján a 2005-
ös évben 2 015 946 foglalkoztatott személy volt nyilvántartva. A 
munkanélküliek száma 975 412 volt ugyanazon év januárjában, ebb l az aktív 
munkakeres k 865 678 személy. A hivatalos, regisztrált munkanélküliségi 
ráta 26,64%. Az aktív munkát keres k közül 53,1%-a el ször keres munkát 
és legtöbbjük egy teljes évet vár az els munkába állásra. A tartós 
munkanélküliek, akik az elhelyezkedésükre több, mint két éve várnak, az 
összlétszám 52,2%-át képezik. A munkanélküliség legjobban a 31-40 éves 
korcsoportot érinti (29,8%), majd a 41-50 éveseket (21,8%). A szakképzettségi 
szinteket illet en, legtömegesebbek a középfokú végzettséggel rendelkez k 
(III-IV. iskolai fokozattal az összes munkanélküli 56,0%-a).  

2005 januárjában 42 046 szabad munkahelyet regisztráltak Szerbiában. 
A munkáltatók igényei: els helyen a középfokú szakmakereslet áll, az 
összes munkahely 55,7%-a, majd a szakképzetlen és fél-szakképzett 
munkaer t igényl munkahelyek (27,8%), és végül a f iskolát/ egyetemet 
igényl munkahelyek 15,2%-kal. A teljes szakmakereslet a fentiek alapján 
72,2%-ban szakképzett munkaer iránti igényekben manifesztálódik, míg 27,8%-
ban szakképzetlen munkaer iránti igény formájában jelentkezik. A legtöbb 
szabad munkahelyet a kereskedelem, vendéglátóipar és turizmus területén 
regisztrálták (19,9%). A közgazdaság, jog és adminisztráció területén szintén 
jelent s munkaer -igény (16,1%), míg a gépészet és fémmegmunkálás 
tevékenységi körökben 3 293 (7,8%) munkahelyigény volt. A 4. helyen a 
közlekedési tevékenység, az 5. helyen az egészségügy, gyógyszerészet és 
szociális védelem állnak.  

A szakképzettségi szintek közti kereslet-eltéréseket elemezve: a 
munkanélküliek 56%-a szakmunkás illetve technikumi végzettséggel 
rendelkez , de szakmakínálatként mégsem sikeresek, a kompetencia hiány 
miatt. Ezért, az oktatási rendszer segítségére van szükség, megfelel 
képzések, átképzések azonnali kezdeményezéséhez. A legtöbb szabad 
munkahelyre kereskedelmi, vendéglátó-ipari és turisztikai szakmunkásokat, ill. 
technikusokat keresnek (4 652 szakmunkást és 2 440 technikummal 
rendelkez t, az összes munkahely 30,26%-). Ugyanakkor, az összes szabad 
munkahely 16,87%-át a kereskedelemben, vendéglátó-iparban, turizmusban 
jelentkez III és IV. fokú szakmakínálat alkotja. A létez szabad 
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munkahelyek 1/ 10-ét (10,02%) a közgazdasági, jogi és adminisztratív 
tevékenységeken belül, szintén középkáderek számára kínálják. A harmadik 
kiemelked tevékenységi terület a gépészet és fémmegmunkálás. A tevékenység a 
szakmunkásoknak a munkahelyek 16,94-%-ával áll rendelkezésére. A két 
m szaki középprofil keretein belül koncentrálódik a szabad munkahelyek 
6,23%-a. A nyilvántartásból kisz rt szakmakereslethez kell felállítani a megfelel 
szakmakínálatot. Érdemes végigelemezni a munkanélküliek részarányát a 
tevékenységi területeken. A kereskedelem, vendéglátó-ipar és turisztika 
ágazatában a munkanélküliek 85,84%-át a III. és IV. fokozattal rendelkez 
személyek képezik. Ez nagyon jelent s arányt képez a teljes 
munkanélküliséghez viszonyítva, ugyanis több mint 1/ 10-e (11,79%) a 
munkanélkülieknek ebb l az ágazatból származik. Tehát, a kereskedelem, 
vendéglátó-ipar, turisztika területér l származó munkanélküliek száma 
legalább olyan jelent s, mint az ágazatban jelentkez szabad munkahelyek 
száma. Hasonló a helyzet a közgazdaság, jog és adminisztráció területén is 
(f leg középkáder), akik a munkanélküliek 8,15%-át képezik. A gépészet és 
fémmegmunkálás tevékenységeknél a munkanélküliek 65,04%-át a 
szakmunkások és technikusok alkotják.   

Konklúzió 
Ha azt is feltételezzük, hogy a nyilvántartáson szerepl adott 

tevékenységi területen regisztrált munkanélkülieknek semmi közük sincs a 
szintén azonos területen bejelentett szabad munkahelyekhez, akkor is 
jogosan vet dik fel a kérdés, mért nem létezik hatékony feln ttképzési 
képzési program az azonos tevékenységi területen jegyzett munkanélküliek 
szabad munkahelyre történ irányításához. Ha a tapasztalattal nem 
rendelkez , 19-25 éves középkáder munkanélküli korosztályt vesszük alapul, 
akik a munkanélküliek 12,1%-át teszik ki, valószín síthet az oktatási 
rendszer hiányossága, passzivitása e téren.   A szakképzettségi szintek közti 
kereslet-eltérések társadalomgazdasági igényként fogalmazódnak meg a 
munkaer -piaci hivatalok nyilvántartásaiban, és egyben ösztönz leg hatnak, 
az oktatási rendszer reformjára. A változásokra érzéketlen oktatási 
infrastruktúra, a nem megfelel képzések, programok képezik a feltörekv 
munkanélküliség alapját. Szerbiában a legnagyobb problémát a 
szakközépiskolák szakmakínálata képezi.     
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Radovan, B.: Nema nezaposlenih = Obrazovanje i razvoj 1. Évf. 2005. 4. sz. 9. p. 

 

Republi ki zavod za statistiku: Statisti ki godi njak Srbije. Beograd: 2005. 78 p.   

    

Rezümé  

Az szerbiai iskolák merev programjai, a régi gazdasági rendszer 
alapjaira épül szakosodási rendszerek, stb. kilátástalan helyzetbe juttatták a 
munkanélküliséggel küszköd emberi er forrást. Szükségesek a 
szakmakínálat megtervezéséhez szükséges párbeszédek kezdeményezése (az 
oktatási rendszer, a Foglalkoztatásügyi Hivatal képvisel ivel, továbbá a 
munkaadókkal); a széleskör szakoktatás, flexibilis gyakorlatias 
programokkal. Az oktatási rendszer innovatív kiigazításai és a piaci 
szükségletek revíziója a feln ttoktatás új, törvényes keretek közötti 
modellezésével valósítható meg. Szerbiában még hiányzik az egységes egész 
életen át tartó tanulási koncepció operatív programjai, a rugalmasabb, 
interdiszciplináris képzési magatartás.  

Kulcsszavak: munkaer piac, versenyképes diplomák, feln ttoktatás    

http://www.cme.org.yu
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Abstract  

The rigid curriculum of Serbian schools, the educational 
specializations built by the old economic system of the country caused the 
unemployed to remain in a hopeless status. Negotiations among the 
representatives of the education and the occupational office and the 
employers about the supply of professions are highly needed, which would 
also include the elaboration of wide technical education and flexible 
practical programs. The establishment of the new educational system by 
taking market demands into account is possible only by modelling the new 
and legal adult education. Life-long-learning educational strategy programs, 
flexible, interdisciplinary qualifications have not yet been established in 
Serbia. 

Keywords: human resources market, competitive degrees, adult 
education.    
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BODNÁR GÁBOR  

A FEJLETTSÉG REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEINEK VÁLTOZÁSA 
EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON  

A NUTS II SZIN T GDP ALAPJÁN  
(1995-2004)   

1. BEVEZETÉS 
1.1. A fenntartható fejl désr l 

A fenntartható fejl dés a fejl dés olyan formája, amely a jelen 
szükségleteinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jöv generációit saját 
szükségleteik kielégítésének lehet ségét l. [ENSZ Közös Jöv nk jelentés, 
(1987)].  

A fenntartható fejl dés gondolata széles körben az 1992-ben 
rendezett ENSZ Konferencia a Környezetr l és Fejl désr l kapcsán vált 
ismertté. A fenntartható fejl dés elérésének alapvet szükséglete a gazdaság, 
társadalom és környezet (a fenntarthatóság három tartópillére) minden 
ügyének egyetlen rendszerben történ kezelése.  

Az EB Közös Kutató Központja, (Institute for Prospective 
Technological Studies) különböz országokban folytatott, kutatásai az 
alábbi f kérdéseket vetették fel: 

 

 
mit lehet a legjobb módszernek nevezni a fenntartható fejl dést 

célzó programok szervezésénél nemzeti szinten?  

 

 
Mit lehet más országok tapasztalataiból tanulni, és átvenni?  

 

 
Hogyan tudnak a nemzeti kutatási programok hozzájárulni az EU 

és nemzeti fenntartható fejl dés stratégiákhoz?   

Ha meg akarjuk valósítani a fenti gondolatokat, szükségünk van 
indikátorokra (jelz kre), amelyek értékelhet vé teszik a változások irányát.. 
Az indikátorok önmagukban nem mondják meg, mi a feladat, csak mutatják 
az utat a fenntarthatóság irányába. Segítenek megláttatni, hogy milyen 
pozitív vagy negatív történések vannak a fenntarthatósággal kapcsolatban a 
saját közösségünkben.  

Jelen dolgozat célja is az, hogy megvizsgálja az Európai Unió 
tagországaiban mennyire valósul meg a fenntartható fejl dést szolgáló 
igazságos er forrás-elosztás úgy, hogy kiragad néhány fontosnak ítélt 
indikátort. Az európai és magyarországi régiók bemutatásánál  is a bruttó 
hazai termék változásának dinamikáját elemzem ez az indikátor 
összetettségéb l fakadóan önmagában is jól tudja szemléltetni, hogy a már 
föntebb is említett úton milyen irányba halad az Európai Unió. A dolgozat 
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teljes terjedelmében, az EU fenntarthatósági mutatóinak jelent s részére 
kiterjed en, a TSF-GFK 2007. évi Tudományos Diákköri Konferenciáján 
került bemutatásra. 

Az EUROSTAT szakért i az egyes mutatókat aszerint is 
kategorizálták, hogy melyek azok,  amelyek az európai szint 
véleményalkotáshoz nélkülözhetetlenek, melyek azok, amelyek a 
tagországokra nézve fontosak és melyek azok, amelyek a regionális és helyi 
fenntartható fejl dést írják le. A dolgozat is részben ezt a logikát követi, 
amikor a tagországok szintjét vizsgálja, és ezután rátér az európai NUTS II 
szint bemutatására és végül a magyarországi regionális különbségekre.  
Fontos továbbá megjegyezni, hogy a rendelkezésre álló adatok sz kössége 
miatt jelen dolgozat 25 tagú EU-ról készült, nem tér ki Romániára és 
Bulgáriára.  

1.2. A regionális keretekr l 
Az Eurostat a Bizottság más f igazgatóságaival együttm ködésben 

az 1970-es évek elején hozta létre a statisztikai területi egységek osztályozási 
rendszerét (NUTS 

 

Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques). 
Ennek célja az volt, hogy egyetlen egységes terület-beosztási rendszer álljon 
rendelkezésre az Európai Unió területi statisztikai adatainak az 
el állításához. 

Magyarországon három NUTS I régiót, hét NUTS II-es szint 
régiót alakítottak ki , NUTS III szintnek a megyék felelnek meg. A NUTS 
alapelveivel összhangban további kett kategória van Magyarországon, így a 
kistérségek képviselik a NUTS IV szintet a települések pedig a NUTS V-öt. 
Az utóbbi két szintet az utóbbi években LAU I-nek és LAU II-nek (Local 
Administrative Units) nevezik 

Az Európai Uniónak a fenntartható fejl dést szem el tt tartó 
strukturális és regionális politikájának alapvet en a NUTS II szint egységek 
a célterületei Európában és Magyarországon is, legfontosabb célkit zések 
pedig a 2000-2006 közötti id szakban: 

 

A fejl désben elmaradott régiók (GDP/ f az EU átlag 75%-a alatt)  
fejlesztése és strukturális átalakulásának támogatása. 

 

Azoknak a régióknak a támogatása, amelyek GDP/ f átlaga ugyan eléri, 
illetve meghaladja az el bb említett 75%-os értéket, de gazdasági és 
társadalmi átalakulás miatt strukturális problémákkal küzd. 

 

Az oktatási és képzési rendszerek támogatása 
Minden tagország köteles a Nemzeti Fejlesztési Tervében az Uniós 

célkit zésekkel összehangolt regionális fejlesztési programjait meghatározni.  
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2. REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEK NUTS II SZINTEN 
EURÓPÁBAN 

Jelen fejezet a NUTS II szint területi egységekkel, a régiókkal 
foglalkozik. Az ilyen régiókból az EU régi 15 tagállamában 213, a 10, 2004-
ben csatlakozott országban 41 található.  

2.1. Európai Uniós régiók és a GDP 
1. ábra 

Egy f re jutó GDP az EU 25-ben, regionális szinten, 1995-ben 

  

Forrás: Eurostat adatbázis, [1995]  

Az egyes régiók gazdagságának, életszínvonalának 
összehasonlítására legalkalmasabb az egy f re jutó bruttó hazai termék. Ez 
jól szemlélteti az adott régióban el állított áruk és szolgáltatások értékét egy 
lakosra számítva. Azokban a régiókban, ahol sok ingázó dolgozik, az 
eredmény torzul, de a különbségeket és azok arányait így is jól mutatja.   
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1995-ben az egy f re jutó regionális GDP az EU akkori tagállamaiban a 
legszegényebb a görög Dytiki Ellada, míg a leggazdagabb Bels -London 
volt. Az EU-15 átlagát 100-nak véve 53% és 263% volt a két széls érték.  
A régiók fejl dését lemérhetjük azon, mennyire változik az egy f re jutó 
GDP az EU átlagához viszonyítva. Eben a 2004-ben csatlakozott országok 
járnak az élen. Hozzájuk hasonló ütem növekedést csak Spanyolország  és 
Írország produkált. (2. ábra). 

2. ábra 
Egy f re jutó GDP növekedése Európai Unió régióiban, 1995-2004  

 

Forrás: Eurostat, [2004] 
De közelebbr l megnézve sajnos jól látszik, hogy  a leszakadt régiók 

nem zárkóztak fel, hanem a már amúgy is fejlettebb régiók fejl dtek tovább. 
Mindez igaz Magyarországra, Csehországra és Lengyelországra is, valamint 
több másik tagállamra is. Lengyelország esetében a keleti végeken lév , 
legfejletlenebb régiók fejl dése volt a leglassabb.  
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Mindezek következménye a 2004-es állapot (3. ábra) ahol jól 
látszik, hogy a már említett fejlettebb közép-európai régiók közeledtek a 
nyugat-európai termelékenység szintjéhez. Míg a már említett fejletlenek 
csak jobban lemaradtak. 

3. ábra 
Egy f re jutó GDP az EU 25-ben, regionális szinten, 2004-ben  

 

Forrás: Eurostat adatbázis, [2004]  

Örömtelibb, hogy azért nem minden kelet-közép-európai régió áll 
így. Ezt mutatja Prága helyzete, valamint a Pozsonyi régió, Közép-
Magyarország, Málta, Szlovénia, a lengyel Mazowieckie számos uniós régiót 
megel z. Nemcsak a 25 tagállam között, hanem az egyes tagállamokon belül 
is számottev ek a regionális különbségek. Mint például Szlovákiában és 
Csehországban, ahol egy nagyon domináns régió található, de hasonló a 
helyzet Magyarországon is.   
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3. KÜLÖN BSÉGEK A MAGYARORSZÁGI N UTS II. RÉGIÓK 
KÖZÖTT 
3.1. A GDP alakulása 

A regionális GDP adatok 1995-t l állnak rendelkezésre, 2004-ig 
jelent s változás nem történt, az els három helyen minden évben Közép-
Magyarország, Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl szerepelt. 
Magyarországon a megfigyelés egysége a megye, a megyei eredményekb l 
állítják el (aggregálják) a régiók jövedelmét mutató értékeket. 

Jelen fejezet a változások dinamikáját mutatja be vagyis, hogy 
miként változott Magyarországon, regionális szinten az egy f re jutó bruttó 
hazai termék. Bár a térségek az 1995. éves állapotnak megfelel pozíciójukat 
megtartották, viszont a különbségek csak tovább n ttek. Az els három 
régió az egy f re jutó GDP országos átlagának még nagyobb, a többi régió 
viszont még kisebb százalékát tudhatja magáénak. Különösen a közép-
magyarországi régió er södött, míg leginkább a dél-alföldi régió gazdasági 
teljesítménye romlott. 

2004-ben a megtermelt GDP-b l egy lakosra Közép-
Magyarországon az országos átlag 161 %-a, míg Észak-Magyarországon 
mindössze 64 %-a jutott. A mutató a központi régión kívül még a nyugat-
dunántúli régióban volt átlag feletti. Tehát a hét magyar régióból öt az átlag 
alatt helyezkedik el.  

Az említett három legfejlettebb régió állítja el a bruttó hazai termék 
65,8 %-át, tehát több mint 30 %-kal többet, mint a másik négy régió, pedig 
ezekben kicsivel kevesebben élnek mint az ország fele (49 %). 
A legfejlettebb közép-magyarországi régió egy f re jutó bruttó hazai 
terméke a 2004-ban legalacsonyabb értéket produkáló észak-
magyarországinak a 2,5-szerese.   
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4. ábra 
Regionális GDP növekedés 1995-2000, illetve 2000-20004 
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Forrás: Eurostat adatbázis, [2004]  

Az 4. ábra mutatja, hogy 1995 és 2000 között csak tovább n ttek a 
már amúgy is meglév különbségek, hiszen épp a három legfejlettebb régió 
fejl dési üteme volt a leggyorsabb. 

Változik a kép ha a 2000 és 2004 közötti id szakot vizsgáljuk. Ekkor 
egyfajta kiegyenlít dés ment végbe a regionális fejl désben, ami bizakodásra 
adhat okot.  

Persze ez önmagában még kevés , hiszen ezen id szak 
állandósulása csak konzerválná a meglév különbségeket, nem csökkentené 
azt. 
Tehát a fejletlen régiók felzárkózása még nem indult meg, ebben csak 
bizakodhatunk, viszont az kijelenthet , hogy a területi differenciálódás 
csökken ütemet mutat és ez mindenképpen örvendetes.  

4. ÖSSZEGZÉS 
A 27 tagú Európai Unió ma a világ egyik nagy gazdasága. 

Ugyanakkor más-más okokból ugyan, de mind a keleti, mind a nyugati fele 
számos gazdasági, társadalmi problémával küszködik. Sok országban újra 
kell értékelni a jóléti állam fogalmát, és sok kérdést vet fel a nagyszámú 
bevándorlás, valamint a további b vítés is. 
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A dolgozatban bemutatott közösségen belüli nagy eltérések számos 

probléma okozói, hiszen jelent s mértékben ezek határozzák meg az egyes 
országok bevételi forrásait, fejlesztési lehet ségeit, a népességvándorlás 
lehetséges irányait.  

Forrásanyagok: 

 
- Brundtland, G. H. et al., (1987): Közös Jöv nk. Mez gazdasági Kiadó, szerk.:    
Persányi M., (1988) 

 
Kiss Ferenc (összeállította, 2002) A fenntartható fejl dés, az NYF gondozásában 

 

Lippényi Tivadar (összeállította, 2005): A tudomány- és  technológiapolitika szerepe 
Magyarország fenntartható fejl désében, Budapest 

 

A régiók gazdasága c. kiadvány, KSH, www.ksh.hu 

 

A z Európai Unió strukturális és regionális politikája c. kiadványa, Magyar Közigazgatási 
Intézet 

 

KSH internetes adatbázisa 

 

Eurostat internetes adatbázis   

    

Abstract  

Sustainable development meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs. 
The main task to accomplish this goal is to manage the economy, society 
and environment (the three pillars of the sustainable development) as an 
integrated system. Certain indicators are applied for this, which describe the 
sustainability and warn us when an intervention has to be taken. The 
indicators themselves do not tell what kind of measures to take but reveal 
the direction of changes of sustainability. This paper, which is part of a 
more comprehensive work focuses amongst indicators applied in the 
European Union on the regional GDP at level of NUTS II (as a main 
indicator of sustainability) and analyses the regional conditions at the 
beginning of year 1990 and 2000 as well as the changes within this period.  

http://www.ksh.hu
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CZAGÁNY LÁSZLÓ  

A DEMOGRÁFIAI ÉS MUNKAPIACI FOLYAMATOK 
ÖSSZEFÜGGÉSEI HÁTRÁNYOS HELYZET KISTÉRSÉGBEN   

A halmozott körforgás elve 
Az elmúlt hónapokban több tudományos igény és tájékoztató 

jelleg publikációban találkoztam egy nagyon frappáns sémával,  amely a 
halmozott körforgás okozati elve címet viseli. A séma eredetileg az 
írországi rurális térségek munkapiaci problémáinak elemzéséhez készült, 
kés bb sok helyen átvették. A séma az alábbi:  

 

Forrás  Kis Krisztián: V idékfejlesztés és vidékgazdaság. Hódmez vásárhely, 2006.   

E a b vös kör m ködése megfigyelhet volt az elmúlt másfél 
évtizedben a magyar vidéki térségekben is. A rendszerváltás drámai 
változásokkal járt a magyar munkaer piacon. A KGST piacok összeomlása 
következtében az árupiacon kereslethiány jelentkezett, ami magával hozta a 
munkaer piac kereslethiányát is. A munkanélküliség megjelenése és a 
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jövedelmek csökkenése csak tovább fokozta a kereslethiányt. Ezek a 
tendenciák fokozott mértékben érvényesültek az élelmiszergazdaságban. A 
KGST országok 

 
köztük els sorban a Szovjetunió 

 
hatalmas felvev piacai 

voltak az élelmiszergazdaság feldolgozott és feldolgozatlan tömegáruinak. E 
tömegtermelésnek korszer és hatékony intézményi és technológiai hátteret 
nyújtott a sok tekintetben sajátos magyar nagyüzemi mez gazdaság. A 
KGST piacok összeomlása és a hazai kereslet visszaesése nem csak az 
élelmiszertermelés mennyiségét és szerkezetét kérd jelezte meg, hanem a 
kialakult földbirtok- és vállalati struktúrát is. Így indult az a bizonyos 
halmozott körforgás. 

E sémát tanulmányozva szinte automatikusan az alföldi kisvárosok 
és közvetlen környezetük másfél évtizedes története jut eszembe, különösen 
a hozzám igen közel álló Csongrád város, ahol gyermekéveimet töltöttem, 
ahol Szüleim sírja van, és amelyik város iránti fokozott érdekl désem soha 
sem sz nt  meg. Megkísérlem tehát a csongrádi kistérség munkapiaci 
tendenciáit a halmozott körforgás sémájának logikája szerint végiggondolni.  

A munkalehet ségek alakulása a rendszerváltás után 
Csongrád és vidéke a 19. század utolsó harmadától kezdve jelent s 

munkaer export r volt. A vidék jellegzetes mez gazdasági terület volt, 
az ipari létesítményeket csak a mez gazdasági tevékenységhez kapcsolódó  - 
tipikusan kis méret - feldolgozó üzemek képviselték, s ezek munkaer 
felszívó képessége elhanyagolhatóan kicsi volt. Általános volt a rejtett 
munkanélküliség , amikor is a nagy létszámú családok minden tagja a kis 
területen folytatott gazdálkodásban keresett elfoglaltságot. A rendkívül 
munkaintenzív mez gazdaság sem tudott azonban megfelel életlehet séget 
biztosítani, az otthon munkát nem talált férfiak köréb l alakult ki a híres 
csongrádi kubikusság, amely egészen az 1950-es évekig fontos jelensége volt 
Csongrád társadalmának. 

A második világháború utáni újjáépítés és a szocialista iparosítás 
nyomán egyre több Csongrádi és Csongrád környéki ember talált munkát 
lakóhelyét l távol s 

 

mintegy a kubikus hagyományok folytatásaként 

 

élte 
a kétlaki munkások nehéz életét. Ezek közül a számosan találtak stabil 
munkahelyet az újonnan felépült gyárakban, megnyíló bányákban, 
számottev volt az elvándorlás a környékr l. 

Az 1960-as évek elején a környéken is befejez dött a mez gazdaság 
átszervezése, s ennek kapcsán megn tt a munkát keres k száma. Ezzel 
egyidej leg apadtak a távoli munkalehet ségek .Ezt a felszabaduló 
munkaer t elég nagy mértékben tudta fogadni a szaporodó munkahelyek. A 
Tisza Bútoripari Vállalat vált a legnagyobb helyi foglalkoztatóvá. Különös 
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hangsúlyt adott ennek az, hogy a többtelephelyes országos nagyvállalat 
központja Csongrádra került, így a  m szaki értelmiségi, közgazdász illetve 
hivatalnoki munkahelyek száma is gyarapodott. Fénykorában a bútorgyár 
közel 1000 embert alkalmazott. A másik jelent sebb ipari létesítmény a 
h t berendezések gyára volt, amely a vasasok számára jelentett stabil 
megélhetési forrást.. Kisebb üzemekkel képviseltette még magát 
Csongrádon a kötöttáruipar és a háziipar. Mindent egybevetve az 1970-es, 
80-as években Csongrádon mintegy 2000 ipari fogalkoztatott volt, az 
iparban többen dolgoztak, mint a mez gazdaságban, vagy a szolgáltatásban.. 
Az idegenforgalmi adottságokat ugyan messze nem használta ki a város, de a 
páratlan adottságokkal rendelkez Körös torkolat és az öregváros vendégei 
kétségtelenül hozzájárultak a helyi kiskereskedelem és vendéglátás 
prosperálásához. A kés bbi fejlemények tükrében nem lebecsülend az az 
üzleti célzatú idegenforgalom, amely a jól m köd és széles hazai és külföldi 
kapcsolatokkal rendelkez ipari létesítményekkel volt összefüggésben. 

A munkahelyek számának csökkenése nagyjából a rendszerváltás 
éveiben indult el, de a csongrádi kistérségben nem közvetlenül a 
rendszerváltással és az  ezzel kapcsolatos piacvesztéssel  van 
összefüggésben. Sokkal inkább az építkezések, f ként a lakásépítések 
dekonjunktúrájának áldozata . A bútorok iránti kereslet általában is 
korrelációs kapcsolatban van a lakásépítkezésekkel, de a Tisza Bútoripari 
Vállaltnál ez a kapcsolat még szorosabb, ugyanis a gyár hatalmas 
volumenben  szállította a házgyári lakásokhoz a nagy sorozatban gyártott 
beépíthet el szoba-  és konyhabútorokat. E piac drasztikus besz külése 
súlyos következményekkel járt. 

A h t berendezések iránti kereslet visszaesése is f ként az 
építkezések megtorpanásával volt összefüggésben. A kötöttáru iparban az 
alapanyag beszerzés nehézségei és 

 

f ként 

 

a külföldi áruk dömpingje 
okozott kivédhetetlen támadásokat. 

A bútorgyár és a h t berendezések gyárában jelent s 
létszámleépítések voltak, majd egy igen hosszú- gyakran szinte átláthatatlan 

 

privatizációs, illetve átalakulási folyamat.  

Demográfiai folyamatok 
A kistérség népessége az elmúlt két évtized során mintegy  15 

százalékkal csökkent. Ebb l az  1986-1995-ös id szakra esik 12 százalék, az 
utóbbi évtizedre 3 százalék, ami  azt jelzi, hogy a népesség csökkenése 
szoros összefüggésben hozható a gazdasági konjunktúrával, illetve a 
munkapiaci tendenciákkal.  
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A népesség alakulása a Csongrádi kistérségben (f )   

1985 1995 2005 
Csongrád  21154 18970 18195 
Csanytelek 3570 3022 2943 
Felgy

 
1549 1428 1429 

Tömörkény 2411 1931 1869 
Együtt 28684 25351 24436 

% 100,0 88,4 85,2 
Forrás: 

 

Csongrád megyei statisztikai évkönyvek  

A munkapiaci tendenciákkal való összefüggés még nyilvánvalóbb, ha 
népesség csökkenését mutató adatokat felbontjuk. A népesség változása 
alapvet en két tényez vel kapcsolatos: egyrészt a természetes szaporulattal, 
másrészt a be- illetve kivándorlással. A Csongrádi kistérségben a születések 
száma az elmúlt id szakban folyamatosan csökkent, míg a halálozások 
száma ingadozott, a 90-es évtized második felében n tt, az utóbbi 5-6 évben 
csökkent. A népesség természetes fogyása 

 

hasonló módon a 90-es 
években n tt, a 2000-es években csökkent. 

Az elvándorlásról korábban már szóltunk, s megállapítottuk, hogy a 
szocialista építkezések id szakában és a helyi iparfejlesztés megindulása el tt 
folyamatosan jelent s volt az elvándorlás. Ez a tendencia az 1970 

 

80-as 
években megállt, majd 1991 után, párhuzamosan a térség nagyarányú 
munkahelyvesztésével ismét meglódult. 

Csongrád városban a 80-as években lényegében csak a természetes 
fogyás miatt csökkent a lakosság száma, 1991-95 között viszont öt év alatt a 
halálozások száma 630-cal haladta meg a születések számát, vagyis a 
természetes fogyás ennyi volt, az elvándorlás révén viszont 756 f vel 
csökkent a város lakosainak száma. Kés bb ez a fajta mobilitás csökkent, 
s t a 2000-es években pozitív egyenleg van a bevándorlási mérlegnek. 
(Csongrád megyei statisztikai évkönyvek) 

A dekonjunktúra éveiben is a halálozások száma mindig meghaladta 
a születések számát, ennek ellenére a népesség átlag életkora n tt. Ennek 
egyszer magyarázata az, hogy az elvándoroltak zöme a fiatalabbak illetve a 
középkorúak közül került ki. A korszerkezetnek ez a változása további 
negatív hatással volt a természetes szaporodásra. 

Az elmúlt 5-6 év során ez a negatív tendencia megállt, a beköltöz k 
száma Csongrádon és Felgy n évr l-évre meghaladja az elvándorlók számát, 
a másik két község  negatív egyenlege ezt kistérségi szinten alig rontja. Az 
átlagéletkor 2001. és 2005. között lényegében nem változott. Ennek ellenére 



Czagány László  

196

a megyében továbbra is  a Csongrádi kistérségben legjobban el rehaladott a 
népesség elöregedési folyamata. A 60 éven felüli népesség aránya Csongrád 
megyében 21,5; a Szegedi kistérségben 20,1; a Csongrádi kistérségben 25,1. 
(KSH Szegedi Igazgatósága, 2006.) Ez  nem annyira a 90-es évek 
depressziójával van összefüggésben 

 
akkor ugyanis a megye más területein 

hasonló folyamatok mentek végbe- - sokkal inkább a 60-0s-70-es évek 
elvándorlási hullámával magyarázható.  

A szolgáltatások iránti kereslet alakulása 
A halmozott körforgás elve szerint a népesség csökkenése és 

korösszetételének kedvez tlen alakulása tipikusan a helyi szolgáltatások 
iránti kereslet csökkenésével jár. Nézzük meg ennek néhány jellegzetes 
megnyilvánulását vizsgálódásunk területén! 

A legfelt n bb az alapfokú oktatás szolgáltatásainak visszaesése. 
Csongrád városban  1990 és 2005. között a lakosság száma 20 021 f r l 
18 195 f re, vagyis 9,2 százalékkal csökkent; ugyanebben az id szakban az 
általános iskolai tanulók száma  1899 f r l 1495 f re, vagyis 21,3 százalékkal 
csökkent. Nagyrészt ezzel van összefüggésben az, hogy a munkanélküliek 
között felt n en nagy a szellemi foglalkozásúk aránya a kistérségben. 
(Csongrád megyei statisztikai évkönyvek) 

Egészen az 1970-es évekig Csongrád városban és a kistérség 
községeiben a településszerkezet és a lakásállomány alig változott. Az 
építkezések inkább felújítások illetve a megsz nt lakások pótlása volt. 
Csongrádot a házgyári lakásépítések második nagy hulláma érte el és 
egyrészt a kertvárosi, illetve mez gazdasági terület Bökény városrészben, 
másrészt a város centrumában is épültek többszintes lakóházak, s t 
toronyházak is. A 90-es években a lakásépítés lendülete alaposan 
lefékez dött, az 1990 

 

2005 közötti id szakban mindössze 51-gyel n tt a 
lakások száma, ami a 8458-as lakásállományhoz képest elenyész .  Mindezek 
ellenére a megye kistérségei között a Csongrádiban mutatkozik legjobbnak a 
lakásellátottság, a száz lakásra jutó lakosok száma itt a legalacsonyabb.  A 
Csongrádi kistérségben ez a mutató 214, míg például Hódmez vásárhelyen 
243. 

Az ismertetett demográfiai folyamatok egyik következménye az, 
hogy a kistérségben él k jövedelmi viszonyai kedvez tlenebbek a megyei 
átlagnál. Az átlagjövedelemre vonatkozó megbízható adatot nem találtam, 
de a személyi jövedelemadózással kapcsolatos KSH felmérés adatai elég jól 
jellemzik a megyei jövedelemdifferenciákat. Míg megyei átlagban az adózók 
aránya a lakosságon belül 42 százalék, Szegeden pedig 45 százalék, addig a 
Csongrádi kistérségben39 százalék. Az egy adófizet re jutó személyi 
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jövedelem befizetésben még nagyobbak a különbségek, a Csongrádi 
kistérségben 2004-ben kb. 150 ezer forint volt az egy befizet re jutó 
személyi jövedelemadó, miközben Szegeden és Hódmez vásárhelyen 
200 ezer forint feletti ez az adat (KSH Szegedi Igazgatósága, 2006.) 

Ez természetesen kihat a helyi szolgáltatások iránti keresletre is. A 
kistérség községeiben a szolgáltatások kereslete és kínálata hasonló 
volumen és színvonalú, mint a megye többi hasonló nagyságú községeiben. 
Jelent s különbség van azonban Csongrád város és a megye többi 
városának szolgáltató hálózata között és ez a rés az 1990-es években tágult 
ki. A vendéglátás szerkezete átalakult. Miközben a helyi lakosság ellátását 
szolgáló hálózat sz kült, helyi szinten patinás vendéglátó helyek zártak be , a 
fokozatosan kibontakozó idegenforgalmi egységek b vültek. Jó példa erre, 
hogy miközben a  patinás Erzsébet szálló szállodai része jelent sen 
csökkentett kapacitással alig-alig m ködik, étterme pedig bezárt, addig az 
Öregváros nádtet s házaiban kialakított szálláshelyek iránti kereslet 
meglehet sen élénk és a Körös toroki idegenforgalomra új vendégl ket, 
cukrászdákat nyitottak meg.  

Foglalkoztatás, munkanélküliség, perspektívák 
A tárgyalt folyamatok, események nyomán a munkapiaci kereslet az 

1970-es, 80-as évek fellendülése után a rendszerváltás éveiben lecsökkent. 
Hirtelen megn tt a munkanélküliek száma és aránya. Az 1990-es évek els 
felében 12-15 százalékos volt a munkanélküliségi ráta, az évtized második 
felében azonban ez jelent sen lecsökkent, 2005-ben már alig több mint 6 
százalék volt. (KSH Szegedi Igazgatósága,2006) Ez a mutató pontosan 
egybeesik a megyei átlaggal, kissé jobb, mint Hódmez vásárhely és Szentes 
mutatója, de sokkal rosszabb, mint a Szegedi kistérség munkanélküliségi 
rátája. A Makói, a Kisteleki és a Mórahalmi kistérségben a munkanélküliségi 
ráta 8-9 százalék között mozog. Nem felejtsük azonban el, hogy az inaktív 
népesség aránya 

 

f ként az id sek magas aránya miatt 

 

e kistérségben igen 
nagy, tehát az egy  foglalkoztatottra jutó eltartottak száma a csongrádi 
kistérségben magasabb a megyei átlagnál. 

A halmozott körforgás sémája szerint a leszakadó vidéki térségek ha 
egyszer bekerülnek a depressziós körbe, akkor onnan kitörni nehéz. Az els , 
sokk-szer munkahely csökkenés után az árupiaci kereslet csökkenése 
nyomán újabb és újabb munkahelyek sz nnek meg, egy lefelé mozgó 
kummulatív folyamat zajlik. 

Úgy t nik, hogy a Csongrádi kistérség a 90-es évek els felének 
sokkja után ki tudott törni ebb l a b vös körb l. Ennek egyik összetev je 
az volt, hogy egyrészt a szétes nagyobb munkahelyek egy részét a sikere 
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privatizációk átalakulások után részben meg lehetett menteni, másrészt új 
befektet k is megjelentek. Közülük legjelent sebb Masterfoods 
magyarországi részlege, amelyik a Csongrád-Bokros városrészben nagy 
állateledelt gyártó kapacitást hozott létre.  A foglalkoztatottak száma 350 f . 
Az üzem a növényi eredet alapanyagot a térségb l vásárolja fel, tovább 
szaporítva ezzel a munkahelyek számát. Kistérségi szinten számottev nek 
min síthet a h t berendezéseket gyártó két cég 300 f s létszáma. A szebb 
napokat megélt bútorgyár utódja, a Roba Tisza Kft. manapság 100-120 f t 
foglalkoztat. Hasonló nagyságrend a a mez gazdasági termeléssel és 
élelmiszerek feldolgozásával foglalkozó Héjja Testvérek Kft. is. 

A kistérségben a jöv ben is a kis-és középvállalati méret ipari 
létesítményekre képzelik alapozni a foglalkoztatást. Ennek el segítését 
szolgálja a Csongrádi Környezetvédelmi Ipari Park. A potenciális befektet k 
f ként a rendelkezésre álló munkaer alacsony képzettségi színvonalát 
kifogásolják.   

Felhasznált irodalom: 

 

Csongrád megye Statisztikai Évkönyve 1990 

 

2005.  (KSH) 

 

Csongrád kistérségi foglalkoztatási paktum Csongrád, 2006. 

 

Kis Krisztián: Vidékfejlesztés és vidékgazdaság. Hódmez vásárhely, 2006. 

 

Tájékoztató Csongrád megye gazdasági fejlettségér l,. Demográfiai változásairól, a 
kistérségek helyzetér l  (KSH Szegedi Igazgatósága) 2006.   

   

Abstract   

The last 15 years phenomena of the studied region clearly show the 
gradual intensification of labor market problems in disadvantaged regions. 
The process started with a growing unemployment caused by the change of 
the political-economical system. As a consequence, a significant emigration 
started, which fastened the increase of the average age of the population, 
caused a distortion in demography, a decrease in population. Because of the 
decrease in population and its distorted composition the demand for local 
services has dropped, and it led to further unemployment. The negative 
tendency was stopped by some foreign investments that created new jobs.   

Kulcsszavak: munkahelyvesztés, elvándorlás, népesség csökkenés, 
helyi szükségletek 
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GULYÁS LÁSZLÓ  

A RÉSZMUNKAID S FOGLALKOZTATÁS JELLEMZ I, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HOLLAN D MUNKAER PIACRA   

1. BEVEZETÉS 
Foglalkoztatási szempontból a fejlett t kés országokban az 1973-as 

olajáremelés után ért véget az aranykor (Bánfalvy Cs 1997). Az általános 
gazdasági nehézségek a munkanélküliség emelkedését is magukkal vonták, 
azaz a nyugat-európai országokban a munkanélküliségi ráta folyamatosan 
emelkedett (Gulyás L 2005/ a; Gulyás L. 2005/ b; Gulyás L. 2005/ c; Gulyás L. 
2006). Ezekben az országokban a munkanélküliség terheinek nagy részét az 
állam viseli, mely terhek az alábbi formában jelentkeznek: 1. A munkanélküli 
ellátásként kifizetett összegek. 2. A munkanélkülieket ellátó hálózatok 
(munkaügyi hivatalok, szervezetek) m ködési költségei. 3. A 
munkanélküliek átképzésére fordított összegek. 4. A munkanélküliek által 
korábban fizetett jövedelemadók kiesése. 

Ezen terhek az adott államra súlyos anyagi következményeket róttak, 
ezért az államok folyamatosan keresték csökkentésük lehetséges módozatait. 
A kipróbált módszerek közül az alábbiakat kell megemlítenünk (Gulyás L. 
2001; Gulyás L. 2007):   

1. A munkaid általános csökkentése.  
2. A munkaid csökkentése nyugdíj el tt.  
3. Állásmegosztás.  
4. Karrier megszakítás.  
5. Távmunka.   

6. Részmunkaid s foglalkoztatás.  

Jelen tanulmány els részében a részmunkaid s foglalkoztatás 
jellemz it mutatjuk be, míg a második részben a részmunkaid s 
foglalkoztatásban élenjáró holland munkaer piacot vizsgáljuk meg.  

2. A részmunkaid s foglalkoztatás f bb jellemz i  
A részmunkaid a 70-es évek közepén jelent meg a munka 

világában. Gyökerét a munkásszolidaritásban kell keresnünk, a 
munkavállalók munkahelyük önkéntes megosztásával (work sharing) 
igyekeztek elkerülni a létszámcsökkentést, az elbocsátásokat (Laky 2001; 
Gulyás L. 2003/ a; 2003/ b). Ebb l a formából n tt ki az önálló 
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foglalkoztatáspolitikai eszközzé váló részmunkaid , amely, mint azt a 
táblázat is mutatja, egyre nagyobb súlyra tesz szert az EU-országaiban.  

1. táblázat 
A részmunkaid s foglalkoztatottak aránya az EU tagállamaiban 

1985-2004.  

Ország 1985 1989 1994 1997 2004 
Ausztria 7,0 % n.a. 9,1% 14,9%

 
20,2% 

Belgium 8,6% 10,2%

 

12,8%

 

14,7%

 

21,4% 
Dánia 24,3% 23,4%

 

21,1%

 

22,2%

 

22,2% 
Egyesült Királyság 21,2 % 20,2%

 

23,8%

 

24,9%

 

25,8% 
Finnország 8,2% n.a. 8,3% 11,4%

 

11,5% 
Franciaország 10,9% 12,1%

 

14,9%

 

16,8%

 

16,7% 
Görögország 5,3% 4,4% 4,8% 4,6% 4,6% 
Hollandia 22,7% 31,7%

 

36,4%

 

38,0%

 

45,5 %

 

Írország 6,5% 7,4% 10,8%

 

12,3%

 

16,8% 
Luxemburg 7,2% 7,3% 8,0% 8,2% 17,8% 
Németország 12,8% 13,4%

 

15,8%

 

17,5%

 

22,3% 
Olaszország 5,3% 5,7% 10,8%

 

7,1% 12,7% 
Portugália 6,0% 5,9% 8,0% 9,9% 11,3% 
Spanyolország 5,8% 4,8% 6,9% 8,2% 8,7% 
Svédország 25,4% n.a. 25,3%

 

24,5%

 

23,6% 
EU 15 átlag 10,8% 13,2%

 

15,4%

 

16,9%

 

19,4% 
Forrás: A szerz saját szerkesztése az Employment in Europe 2005 adatsorai alapján  

Annak ellenére, hogy a munka világában jelent sen megn tt a súlya 
a részmunkaid s foglalkoztatásnak nincs a szakirodalom által elfogadott 
egységes definíciója, a legtöbb szakért vagy az ILO, vagy az OECD 
definícióit használja, ezek az alábbiak (Laky T. 2001):  

 

Az ILO definíciója: A részmunkaid jelent sen rövidebb mint a 
normál munkaid . (Zárójelben jegyezzük meg normál munkaid 
alatt a heti 40 órát értjük.) 

 

Ez a definíció nem tér ki arra, hogy pontosan mit is ért a 
jelent sen rövidebb fogalom alatt. 

 

Az OECD definíciója: Kevesebb mint heti 30 óra.  

Gyakorlatilag mind a külföldi, mind a hazai szakirodalom 
megelégszik a részmunkaid azon definíciójával, hogy a teljes munkaid nél 
rövidebb (László Gy. 1997). A fenti korántsem pontosnak mondható két 
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definíció mellett az egyes országok ún. nemzeti szabályozásai adhatnak 
képet a részmunkaid fogalmáról (Laky T. 2001; Sciara et. al. 2004). Ezek a 
szabályozások a részmunkaid minimális vagy maximális óraszámát 
határozzák meg. Általában nem napi, hanem heti bontásban, s t a francia 
szabályozás az éves keretben történ elszámolást is megengedi.  Nézzünk 
meg néhány nemzeti szabályozást:  

 
Belgiumban a minimum a heti teljes munkaid egyharmada, azaz 
heti 13 óra. 

 

Írországban a minimum a heti 8 óra.  

 

Portugáliában a minimum a heti 20 óra 

 

Franciaországban a heti vagy havi munkaid 1/ 5-e 

 

Spanyolország a maximum a heti munkaid 77%-a.  

Itt kell felhívnunk a figyelmet arra, hogy a részmunkaid ben 
foglalkoztatás terjedése egybeesik a n i munkavállalás elterjedésével. Az 
OECD-országokban a n k adják a részmunkaid ben foglalkoztatottak 
75%-át (Lemaitre et. al. 1999.)  A felmérések szerint a részmunkaid s n k 
túlnyomó többsége szívesen vállalja ezt a foglalkoztatási formát, mivel így 
lehet ségük nyílik családjuk és a háztartás ellátására.  

Ezzel szemben a részmunkaid s férfiak két jól körülhatárolható 
korosztályhoz tartoznak, vagy a 24 év alatti vagy a 60 év feletti 
korosztályhoz. A 24 év alattiak azért választják a részmunkaid s formát 
mert így még össze tudják hangolni a tanulást a munkaer piacra való 
belépéssel. Míg a 60 év felettiek azért választják ezt a formát, mert így 
kívánják csökkenteni az ún. nyugdíjazási sokkot.

 

További kérdésként merül fel az önkéntesség kérdése, azaz az a 
kérdés, hogy mennyien választották ezt a formát csupán kényszerb l, azaz 
teljes munkaid s állás hiányában, illetve a teljes munkaid sök közül 
mennyien dolgoznának szívesebben részmunkaid ben. Szólnunk kell a 
részmunkaid s foglakoztatás árnyoldalairól is, melyek az alábbiak lehetnek 
(Kürtössy Zs. 2006):  

1. Az ebben a formában dolgozók számára a törvények kevesebb 
munkavállalói jogot biztosítanak. 

2. Az ebben a formában dolgozók alacsonyabb bérezésben 
részesülnek. 

3. A részmunkaid s foglalkoztatás kettéhasítja a munkaer piacot. A 
munkaer piac egyik részén láthatjuk a nagy termelékenység és 
magas bér teljes munkaid ben foglalkoztatottakat. Másrészt 
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létrejön a részmunkaid sök alacsony bér munkaer piaca. Egy a 90-
es évek elején készült felmérés szerint az alacsony bérek el fordulása 
a részmunkaid sök körében kétszer akkora mint a teljes 
munkaid ben dolgozók körében (Dearden 1995).  

4. Az ebben a formában dolgozók kimaradnak a választható béren 
kívüli juttatásokból. 

5. Az ebben a formában dolgozók kevesebb nyugdíjat kapnak majd 
nyugdíjba vonuláskor. 

6. A fenti formákban megnyilvánuló alulfizetettséggel szemben az 
ebben a formában dolgozó munkavállalók munkamennyisége 
vetekszik a teljes munkaid ben dolgozókéval. 

7. Nagyon sok országban a részmunkaid seket túlórára kötelezik.  

A fentebb felsorolt hátrányok kiküszöbölését a nemzeti 
szakszervezetek, illetve az ket tömörít ETUC - azaz az európai 
szakszervezeti szövetség - fontos feladatuknak tekintik. Ezen a téren azt az 
alapelvet próbálják meg érvényesíteni, hogy a részmunkaid ben dolgozók a 
teljes munkaid ben dolgozókkal azonos jogokat élvezzenek, beleértve a 
fizetéseket, a felmondási id t, a végkielégítést, etc.  A szakszervezetek ezen 
sikeres törekvéseire nézzünk két példát:  

1. A hátrányok között az 5. pontban   említett nyugdíjhátrányt például 
az Ausztriában érvényben lév nemzeti szabályozás úgy próbálja 
meg kiküszöbölni, hogy kimondja a nyugdíj megállapításakor a 
dolgozó legjobb 15 évét kell figyelembe venni. 

2. A hátrányok között a 7. pontban említett túlóráztatás veszélyét 
Olaszországban úgy küszöbölték ki, hogy kimondták tilos a 
részmunkaid sök túlmunkája .   

Az általános európai tendencia a 21. század els évtizedében úgy alakul, 
hogy a részmunkaid ben dolgozó ugyanolyan alkalmazottja a cégnek, mint a 
teljes munkaid ben dolgozó, csupán a munka ideje rövidebb.  

3. Hollandia a részmunkaid s foglalkoztatás mintaországa 
Mint a 1. táblázatból látható a részmunkaid s foglalkoztatás 

élharcosa Hollandia, az EU-n belül Hollandiában a legnagyobb a 
részmunkaid sök aránya. 2004-ben az EU átlaga 19,4%, addig az összes 
holland munkavállaló 45,5%-a dolgozott részmunkaid ben. Egyes szakért k 
Hollandiát a világ els részmunkaid s gazdaságának nevezik. A 
részmunkaid s forma el retörését jól mutatja a 2. táblázat. 
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2. táblázat 

A részmunkaid s foglalkoztatás %-os aránya Hollandiában 
1993-2004 

1993

 
1994

 
1995

 
1996

 
1997

 
1998

 
1999

 
2000

 
2001

 
2002

 
2003

 
2004

 
35,2

 
36,7

 
37,4

 
38,0

 
37,9

 
38,9

 
39,7

 
41,5

 
42,2

 
43,9

 
45,0

 
45,5

 
Forrás: A szerz saját szerkesztése az Employment in Europe 2005 adatsorai alapján  

Joggal merül fel a kérdés: Miért pont Hollandiában ilyen népszer a 
részmunkaid ? Véleményünk szerint ezen forma hollandiai sikerének titka a 
holland ún. jóléti állam modelljében és annak törvényi szabályozásában 
keresend .   

A 2. világháború után kiépül holland jóléti állam jelent s 
szociális vívmányokat ért el. A szociális és társadalombiztosítási kiadások 
meghaladják a nemzeti jövedelem 30%-át, ami azt jelenti, a holland 
állampolgárok számos jóléti intézkedést élvezhetnek. A holland jóléti 
rendszer pilléreit 14-15 törvény alkotja, ezek közül a legfontosabbak az 
egészségbiztosítási törvény, a megváltozott munkaképesség ek juttatásairól 
szóló törvény, a munkanélküliek biztosításának törvénye, öregségi törvény, 
családi pótlék törvénye, a nemzeti segélyezési törvény. A rendszer úgy 
m ködik, hogy a munkavállalók jövedelmük egy részét befizetik a biztosítási 
rendszerbe 

 

minden lakos köteles ebben részt venni 

 

ennek fejében 
biztosítottá válnak betegség, baleset, rokkantság, munkaképtelenség továbbá 
munkanélküliség esetére. Tehát minden ilyen esetben jogosultak valamilyen 
állami segélyre, támogatásra. Ráadásul a holland jóléti állam alapelve, hogy 
minden társadalmi réteg és csoport, a hátrányos helyzet ek is 
hozzájuthassanak a társadalmi szolgáltatásokhoz. Mivel az egyes 
csoportokhoz 

 

id sek, fiatalkorúak, etnikai kisebbségek 

 

tartozók számára 
nehezebben elérhet k bizonyos szolgáltatások, ellátások, az állam arra 
törekszik, hogy megkönnyítse a hozzájutást (Zeiler J. 2000). A 
munkaer piaccal kapcsolatos fontosabb holland jóléti vívmányok az 
alábbiak:  

 

A munkaid heti 38 óra, 5 napra szétosztva. 

 

Az éves fizetett szabadság minimum 4 hét.   

 

Minden munkavállalónak jár kb. egy havi bérének megfelel 
üdülési pótlék (gyakorlatilag ez egy 13. havi fizetés). 

 

A betegség idejére járó táppénz az adott dolgozó átlagkeresetének 
80%-a. 

 

A munkanélküli segély az adott dolgozó bérének 70%-a.  
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A munkavégzéssel kapcsolatban a részmunkaid s forma 
el retörésének oka abban keresend , hogy a holland szociális rendszer 
ösztönzi a munkavállalást, bármilyen  a rövid távú is az. Azaz az állam 
kialakított egy olyan állampolgári mentalitást, hogy a holland állampolgárok 
szívesen m ködnek együtt az állammal a munkával kapcsolatos területeken 
is. Ez konkrétan azt jelenti, hogy mind a holland munkaadó, mind a 
munkavállaló abban érdekelt, hogy bejelentse a rövid távú munkavégzést és 
adózzék is utána, tudván, hogy a szociális rendszer másik oldalán ez a 
tevékenységük számukra megtérül.  Szakért k szerint Hollandiában érdemes 
akár heti két órás munkavégzést is bejelenteni és leadózni, mert az állam a 
munkaer piacról nemcsak elvon jövedelmeket, hanem azok egy jelent s 
részét különféle formákban 

 

munkanélküli segély, táppénz, nyugdíj 

 

b kez en vissza is juttatja polgárainak (Laky T. 2001). A fentiekhez hozzá 
kell még azt f znünk, hogy a jóléti modell mellett nagy szerepe van a 
részmunkaid hollandiai el retörésében azon holland n knek akik 
gyermeket vállaltak, de emellett dolgozni is akartak, azaz megpróbálták a 
gyermeknevelést és a munkavállalást összeegyeztetni. 

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy Hollandiában a részmunkaid s 
foglalkoztatás sikertörténet. Az viszont kérdéses, hogy mely európai 
országok tudják ezt majd lemásolni.    
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Abstract  

One of the most important ecological problem of EU members is 
the high unemployment rate. That is why, according to the experts, one of 
the most important task to reduce unemployment. According to their 
opinion it can be reduced by making the labour market more flexible. The 
first part of this essay presents one of those methods 

  

a part time work 

 

which is used so far by West-European countries to enhance the flexibility. 
The second part is dealing with part-time work system of Netherlands.   

Kulcsaszavak: munkaer piac, munkaer piac rugalmassága, 
részmunkaidó   
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KECZER GABRIELLA  

MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TELJESÍTMÉNYE 
EURÓPAI ÖSSZEVETÉSBEN   

Bevezetés 
Az Európai Unió az úgynevezett Európai Innovációs Pontrendszer 

(European Innovation Scorecard -- EIS) alapján értékeli és kíséri 
figyelemmel az európai államok innovációs teljesítményét és potenciálját. 
Ennek alapján Magyarország pozíciója meglehet sen kedvez tlen; 2006-ban 
33 ország közül a 23. helyen álltunk és ezzel az innovációs teljesítmény 
alapján leszakadónak tekintett országok között voltunk. Sok mutató 
tekintetében több volt szocialista ország is megel z bennünket.  

Az EIS dimenziói és mutatói 
Az EIS az innováció 5 dimenzióját veszi számításba, melyek közül 3 

az input, 2 pedig az output oldalon jelenik meg. 
A) Input dimenziók: 
a) Az innováció motorjai (innovation drivers): humán er forrás, mint az 
innovációs potenciál strukturális feltétele 

 

friss természettudományos és mérnöki diplomások (1000 lakosra, a 
20-29 éves korosztályban) 

 

fels fokú végzettség ek (100 lakosra, a 25-65 éves korosztályban) 

 

szélessávú internet hozzáférés (100 lakosra jutó vonalak száma) 

 

élethosszig tartó tanulásban résztvev k (100 lakosra, a 25-65 éves 
korosztályban)  

 

a fiatalok iskolázottsági szintje (a 20-24 éves korosztály legalább 
középfokú végzettséggel rendelkez hányada) 

b) Tudásteremtés (knowledge creation): K+F-be történ befektetés, mint a 
sikeres tudásalapú társadalom feltétele 

 

állami K+F kiadások (a GDP%-ában) 

 

vállalkozások K+F kiadásai (a GDP%-ában) 

 

med-high és high-tech K+F (a termelési K+F kiadások %-ában) 

 

állami támogatásban részesül innovatív vállakozások (a 
vállalkozások %-ában) 

 

egyetemi K+F vállalkozások által történ finanszírozása (az összes 
egyetemi K+F kiadás %-ában) 
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c) Innováció és vállalkozás (innovation and enterpreneurship): a 
vállalkozások innovációs tevékenysége 

 
innovatív kis- és középvállalkozások (KKV) (az összes KKV %-
ában) 

 
egymással együttm köd innovatív KKV-k (az összes KKV %-
ában) 

 
innovációs kiadások (a teljes forgalom %-ában) 

 
korai fázisú kockázati t ke (a GDP%-ában) 

 

ICT kiadások (a GDP%-ában) 

 

nem-technológiai változtatást megvalósító KKV-k (az összes KKV 
%-ában) 

B) Output dimenziók: 
a) Alkalmazás (application): a munkaer és az üzleti tevékenységek 
tejlesítménye, az általuk képviselt hozzáadott érték az innovatív 
szektorokban  

 

high-tech szolgáltatásokban foglalkoztatottak (a teljes munkaer %-
ában) 

 

high-tech termékek exportja (a teljes export %-ában) 

 

új piaci termékek értékesítése (a teljes forgalom %-ában) 

 

a vállalkozás szempontjából új termékek értékesítése (a teljes 
forgalom %-ában) 

 

med-high és high-tech termelésben történ foglalkoztatás (a teljes 
munkaer %-ában) 

b) Szellemi tulajdon (intellectual property): sikeres know-how eredmények 

 

új, az Európai Szabadalmi Hivatalnál (EPO) bejegyzett szabadalmak 
(1 millió lakosra) 

 

új, az USA Szabadalmi Hivatalánál (USPTO) bejegyzett 
szabadalmak (1 millió lakosra) 

 

új triád (EPO, UPSTO és Japán) szabadalmak (1 millió lakosra) 

 

új közösségi védjegyek (1 millió lakosra) 

 

új közösségi design-ok (1 millió lakosra)  

Magyarország innovációs potenciálja és teljesítménye 
Az összesített innovációs index (Summary Innovation Index -- SII) 

alapján Magyarország 2005-ben a 33 európai ország között még a 18. helyen 
állt, de 2006-ra a 23. helyre csúszott vissza bár teljesítménye nem változott. 
Megel zött bennünket Spanyolország, Ciprus, Litvánia, Csehország és Málta 
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is. Ezzel a teljesítménnyel felzárkózó országok közül a lemaradok közé 
szorultunk vissza.   

SII és a tendenciák 2006  

 

Forrás: The 2006 European Innovation Scoreboard  

Néhány innovációs mutató részletes elemzése 
A következ kben terjedelmi korlátok miatt a fent felsoroltak közül 

azokat az innovációs mutatókat elemzem, amelyek a fels oktatással és a 
finanszírozással függnek össze.    

1. friss természettudományos és mérnöki diplomások: 4,8 (2005), 5,1 
(2006) 

Az EU25 átlaga 2005-ben 12,2. A legmagasabb az arány Írországban 
(24,2), az új tagok között a legmagasabb az arány Litvániában (16,3), de 
ebben a mutatóban minden új tag megel z bennünket. E tekintetben sajnos 
hosszabb távon is negatív tendencia jellemzi Magyarországot, mert amíg a 
hallgatói létszám a fels oktatásban drasztikusan emelkedett az utóbbi 15 
évben, addig a természettudományis és m szaki hallgatók létszáma jóval 
kisebb mértékben változott. Így az arányok továbbra sem javulnak, hanem 
romlanak.  
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1990/1991 

  
2001/2002 

  
2002/2003 

  
2003/2004 

  
2004/2005 

  
összes hallgató    102 387       313 238       341 187      366 947       378 466    

 
természettudományok 

 
     1 647          5 405          5 917         6 338           6 774    

 
m szaki tudományok 

 
   20 223         29 443        50 590       50 368         49 945    

 
2. fels fokú végzettség ek: 16,7 (2005), 17,1(2006) 

Az EU25-ben ez az arány 2005-ben 21,9. A legmagasabb az arány 
Finnországban (34,2). Ebben a mutatóban is megel z minket az új tagok 
közül Lettország, Litvánia, Szlovénia, Észtország is. Közülük a legmagasabb 
arány Észtországban van (31,4).  

3. élethosszig tartó tanulásban résztvev k: 4,6 (2005), 4,2 (2006) 
Az EU 25-ben ez az arány 2005-ben 9,9. Az adott korosztály 

legnagyobb hányada vesz részt oktatásban Svédországban (35,8). 
Magyarországot az új tagok közül egyedül Szlovákia nem el zi meg, ott az 
arány a mienkkel azonos. Szlovéniában a legmagasabb az új tagok közül 
(17,9).  

4. K+F kiadások:  
Az állami K+F kiadások Magyarországon a következ képpen 

alakulnak: 0,62 (2005), 0,5 (2006). E tekintetben az EU25 átlaga 2005-ben 
0,69, a GDP legnagyobb hányadát, 1,37%-ot Izland költi K+F-re. Az új 
tagok közül Magyarországot e téren csak Szlovénia el zi meg (0,63).  

Ami az összes K+F iadást jelenti, a KSH adatai azt mutatják, hogy 
2005-ben a GDP 0,95%-át fordítottuk K+F-re, vagyis évek csökkenése után 
a hányad ismét n tt.  Az EU célként fogalmazta meg, hogy 2010-re ez a 
hányad minden országban érje el a 3%-ot. Ezt jelenleg csak 2 ország 
(Svédország és Finnország éri el / 4%/ ). Magyarország GDP arányos K+F 
ráfordításánál az EU25-b l 4 országé is alacsonyabb, de ebb l kett a 
hazainál alacsonyabb szintr l indult. 1991-hez képest mindössze 2 ország 
K+F ráfordítása csökkent, Szlovákiáé és Lengyelországé. 

A vállalkozások K+F ráfordításai a következ képpen alakulnak: 10,6 
(2005), (2006: n. a.) Az EU25 átlaga 2005-ben 6,6, a legmagasabb ez az 
arány Lettországban (23,9). Az új tagok közül más ország e téren nem el zi 
meg Magyarországot. 

Az EU fontosnak tartja, és a lisszaboni célkit zések keretében 
megfogalmazta hogy a K+F finanszírozásából a vállalkozások legalább 
66%-os arányban vegyék ki a részüket. Magyarországon 2005-ben a 
vállalkozások részaránya a KSH adatai szerint 39,4% volt. 
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6. szabadalmak:  

 
Az EPO-hoz benyújtott szabadalmak: 18,3. (2005), 18,9 (2006) 
Az EU25 átlaga 2005-ben 133,6, a legmagasabb az arány Svájcban 
(460,1). Az új tagok közül Szlovénia el zi meg hazánkat (32,8).  

 
Az USPTO-hoz benyújtott szabadalmak: 4,9. (2005) 5,3 (2006) 
Az EU25 átlaga 2005-ben 59,9, a legmagasabb az arány itt is 
Svájcban (188,3), és szintén Szlovénia el z meg minket (8,4).  

 
A triád szabadalmak: 3,3. (2005), 1,9 (2006) Az EU25 átlaga 2005-
ben 22,3, a vezet ország itt is Svájc (110,8), és csak Szlovénia el zi 
meg Magyarországot (4,0).  

Összegzés 
Ami az oktatással és a kutatással összefügg innovációs mutatókat 

illeti, látható, hogy els sorban a TT és M hallgatók aránya, az élethosszig 
tartó tanulás és a szabadalmak tekintetében vagyunk jelent sen elmaradva az 
EU-átlagtól.  

A TT és M hallgatók aránya kevesebb, mint a fele az EU-átlagnak, 
és e tekintetben a tendencia is kedvez tlen. Az innováció szempontjából 
sem helyes tehát az a kormányzati politika, amely szinte csak a potenciális 
hallgatók igényei alapján alakítja ki a felvételi keretszámokat, sokszorosára 
növelve ezzel például a kommunikáció diplomával rendelkez k számát és 
tétlenül szemlélve bizonyos természettudományi és mérnöki szakok 
zsugorodását. Az államilag finanszírozott keretszámoknak az ország hosszú 
távú érdekeit és a munkaer piac várható igényeit kell figyelembe venniük és 
tükrözniük. A keretszámok racionálisabb kialakítása mellett a 
kormányzatnak és a fels oktatási intézményeknek minden lehetséges 
eszközzel támogatniuk kell, hogy a közoktatásban tanulók érdekl dése a 
természettudományok és a m szaki tudományok felé forduljon.  

Az élethosszig tartó tanulásban résztvev k aránya nálunk szintén 
nem éri el az EU-átlag felét. Kormányzati ösztönz kkel, PR-tevékenységgel 
kellene a munkáltatókat és a munkavállalókat meggy zni arról, hogy a 
munkanélküliség csökkentése, a felkészült, rugalmas munkaer bázis 
biztosítása érdekében szükséges a folyamatos képzés, tanulás. 

Bár a magyar kutatási teljesítmény több kutatóhelyen és 
tudományterületen nemzetközi összevetésben is kimagasló, az 
országhatáron kívül bejegyzett szabadalmak tekintetében rendkívül gyenge a 
teljesítményünk. Az USA-ban bejegyzett szabadalmaink nem érik el az EU-
átlag tizedét, és hozzávet leg hétszeres a különbség az európai és a triád 
szabadalmak terén is. A szabadalmak alacsony (és csökken ) száma az egyik 
szimptómája annak, hogy a magyar egyetemeken folyó kutatások 
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eredményei nem jutnak el a gyakorlati hasznosítás fázisába. Ezért több 
eszköz együttes alkalmazásával el kell segíteni, hogy az egyetemen 
kifejlesztett tudás és szakértelem közvetlenül eljusson a gazdaságba, vagyis 
er södjön az úgynevezett tudástranszfer. Mindehhez elengedhetetlen az 
egyetemek és a gazdasági szféra kapcsolatainak er sítése, amely els sorban 
lokális és regionális szinten valósítható meg. 

A K+F ráfordításokkal kapcsolatos mutatók közül els sorban a 
vállalkozói szerepvállalás alacsony aránya a szembeszök . Míg az egyetemi 
kutatások vállalati finanszírozása az EU-átlag fölött van, az összes 
vállalkozási K+F ráfordítás rendkívül alacsony, és az állami finanszírozás 
egészségtelenül magas.  

Ami a GDP-arányos állami és összes innovációs ráfordítást illeti, 
Magyarország nem marad el jelent sen az európai átlagtól. Jóval rosszabb a 
helyzet azonban az egy f re jutó K+F ráfordítást illet en: ez a mutatónk 
nem éri el az EU-átlag felét sem. A fentiekb l is következ en egyrészt 
növelni kellene a központi költségvetés K+F ráfordításait, de ennél is 
fontosabb lenne a vállalkozások innovációs tevékenységének állami 
ösztönzése.    

FORRÁSOK 

 

Központi Statisztikai Hivatal (www.ksh.hu) 

 

Eurostat (www.ec.europa.eu/eurostat) 

 

OECD statisztikai adatbázisa (www.oecd.org) 

 

Európai Bizottság (www.ec.org)   

   

http://www.ksh.hu
http://www.oecd.org
http://www.ec.org
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KOVÁCS GÁBOR  

A SZUBNACIONÁLIS KÖTVÉNYEK SZEREPE AZ EURÓPAI UNIÓS 
PÁLYÁZATOK EL FINANSZÍROZÁSÁBAN   

I. Bevezetés 
A kilencvenes éveket követ en, a gazdasági transzformáció 

lezárultával a hazai önkormányzati rendszernek is új kihívásoknak és 
elvárásoknak kellett megfelelnie. A szubnacionális szint szerepl inek az 
ország európai uniós csatlakozása révén ma már egy gyökeresen megváltozott 
nemzetközi helyzetben kell helytállniuk. A legmarkánsabb nemzetközi 
változásokra koncentrálva elmondható, hogy a küls kölcsönforrás-
bevonásnak els sorban kockázati jellegében és mértékében fedezhet k fel 
eltérések az el z id szakhoz képest (Vigvári 2005). A jelen talán egyik 
legfontosabb feladataként a forrásszegény hazai önkormányzatoknak 
els dlegesen forrásfelszívó- és forrásbevonó képességüket kellene javítaniuk ahhoz, 
hogy képesek legyenek biztosítani a fejlesztések megvalósításához szükséges 
pénzeszközöket (Kopányi-Vigvári 2003). Az önkormányzati kötvények 
kibocsátása értékes alternatívát jelenthet a helyi fejlesztések 
el finanszírozására a banki, vagy központi beruházási hitelekkel szemben, 
növelvén ezzel az önkormányzatok finanszírozási mozgásterét. A kötvények 

 

a hitelekkel szemben 

 

számos olyan értékes, egyedi tulajdonsággal bírnak, 
melyek a kötvény értékpapír jellegéb l következnek.   

II. Kötvények és intézményi befektet k  
Ahhoz, hogy az önkormányzati kötvény betölthesse az európai 

uniós pályázatok el finanszírozásában a közgazdasági funkciójának 
megfelel helyet, mindenképpen szükséges, hogy a kötvénynek értékpapír 
mivoltából következ tulajdonságai is érvényesülni tudjanak. Az 
önkormányzati kötvénypiac magyarországi jelent ségének és jöv beli 
szerepének vizsgálata szempontjából lényeges tehát annak elemzése, vajon 
melyek az a befektet i csoportok, típusok, akik számára a kötvényvásárlás 
reális alternatíva lehet.  

1. ábra 
Az állampapírok befektet i szektoronkénti megoszlása14   

                                                

 

14 Adott év január 1-i állomány adatok. 
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Biztosítók, nyugdíjpénztárak Államháztartás

Háztartások Külföld          

Forrás: Magyar Á llamadósság Kezel Központ  

Amennyiben a hiteleszközök közül az állampapírok piacát vizsgáljuk, 
látható, hogy a bankok és a szakosított hitelintézetek, biztosítók és nyugdíjpénztárak 
mellett a külföldi tulajdonosok birtokában volt a legtöbb értékpapír.  

2. ábra 
Állampapírnak nem min sül kötvények állománya, tulajdonosi 

szektorok szerint15            

Forrás: Magyar Nemzeti Bank 
Az egyes befektet i szektorok szerepe az elmúlt években arányaiban 

ugyanakkor nem változott. Az állampapírnak nem min sül kötvények 
piacán ugyanakkor a nem pénzügyi vállalatok, a háztartások és az egyéb 
monetáris intézmények, köztük a befektetési alapok is meghatározó szerepl k 
voltak, jelent s piaci részesedéssel rendelkeztek. Ami a pénzügyi szektor 
tevékenységét illeti, a vizsgálat id szak alatt az egyes pénzügyi területek 
közül a legnagyobb mértékben a befektetési alapok fejl dtek , az általuk közvetített 

                                                

 

15 Piaci értéken, december 31-i id pontra vonatkoztatva. 
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eszközök állománya három év alatt 425 milliárd forintról 692 milliárd 
forintra n tt.16   

3. ábra 
A pénzügyi szektor tevékenységének fejl dése a közvetített eszközök 

állománya szerint             

Forrás: Magyar Nemzeti Bank  

A pénzügyi szektor szerepl i közül véleményem szerint els sorban a 
befektetési alapok lehetnek az önkormányzati kötvények legf bb vásárlói. Mint a 
korábban bemutatott elemzés is mutatja, jelenleg Magyarországon nagyon 
kevés olyan értékpapír található, mely kockázati szintjét tekintve ki tudná 
tölteni a belföldön gyakorlatilag kockázatmentesnek tekinthet 
állampapírok, illetve a legtöbb intézményi befektet által az egyik 
legmagasabb kockázati kategóriába sorolt részvények közötti kockázati rt. 
Mint a 4-es ábrán is látható, a hazai nyilvános befektetési alapok portfóliójában az 
állampapírok, a készpénz és a bankbetétek szerepelnek a legnagyobb súllyal, 
az egyéb kötvények aránya rendkívül csekély, nem haladja meg az egy-két 
százalékot sem. Ezzel szemben az eurozóna országai esetén a részvények és 
az egyéb hosszú lejáratú értékpapírok közel azonos, kb. 40-40 százalékos 
arányban találhatók meg.17  

4. ábra 

                                                

 

16 Ebben jelent s szerepet játszott a kamat- és árfolyamnyereség-adó 2006. szeptemberi 
bevezetése. 
17 Forrás: BIS-adatok alapján saját számítás. 
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Forrás: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete   

Amennyiben pedig az alap befektetési politikája szerint els sorban 
kötvényalapnak min sül, a hitelpapírok súlya még ennél is jóval nagyobb 
lehet. Az eurozónában rezidens befektetési alapoknak 2006 végén egyébként 
közel 30 százaléka volt kötvényalap, amennyiben a nettó eszközértéket 
vesszük figyelembe.18 Összegezve tehát az elmondottakat, keresleti oldalról 
véleményem szerint a befektetési alapok lehetnek az önkormányzati 
kötvénykibocsátások legfontosabb vásárlói szegmense a közeljöv ben 

 

ehhez azonban 
számos változásra, változtatásra van szükség a kínálati oldal szerepl i és a hazai 
szabályozás részér l is. 

                                                

 

18 Forrás: European Central Bank, Annual Report 2006, pg 24. 
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5. ábra 
A befektetési alapok pénzügyi eszközeinek állománya és összetétele 

az Európai Unióban             

Forrás: Európai Központi Bank  

III. Az önkormányzati kötvénypiac lehetséges fejlesztési irányai 
Mint már korábban is részletesen kifejtettem és bizonyítottam, a 

magyarországi önkormányzati kötvényfinanszírozás egyik meghatározó gátja 
a keresleti oldal vonatkozásában a likviditás és a méretgazdaságosság 
problémája. Ehhez társul még az egyes kibocsátásokból ered hitelkockázat 
megítélhet ségének nehézsége, azaz a kockázati transzparencia hiánya. 
Ahhoz, hogy az önkormányzati kötvények kibocsátása révén történ 
finanszírozás során a kötvénynek, mint értékpapírnak számos pozitív 
tulajdonsága érvényesülhessen, véleményem szerint alapvet változtatásokra 
van szükség a piac m ködésével, struktúrájával kapcsolatosan. A legfontosabb 
változtatások a következ k: 

Szükségesnek tartom az egyes önkormányzati kötvénykibocsátások 
összehangolását, a települési önkormányzatoknak regionális szinten közösen, 
egységesen kellene megjelenniük a t kepiacon. Ez alatt azt értem, hogy egy adott 
id periódus 

 

ez lehet egy év, vagy hat hónap 

 

alatt kibocsátandó 
kötvények egyidej leg, standard pénzáramlás struktúrával és kamatkondíciókkal 
kerüljenek forgalomba. A regionális szinten szervez d pénzügyi közvetít 
szervezet feladata lenne magának a kibocsátásnak a megvalósítása, illetve a 
kamatfizetések lebonyolítása. Az intézmény akár piaci, akár állami vagy 
vegyes struktúrában is szervez dhet. A közös kibocsátások révén így 
megvalósulhatna a szektor szinten lehetséges kockázati transzparencia, a pénzügyi 
termék standardizálása és elérhet vé válhatnának a méretgazdaságossági 
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határok. A különböz hitelkockázatú kibocsátók között ugyanakkor 
szükségesnek tartom egy forrásköltség-kompenzációs rendszer m ködtetését is19, 
mely segítségével megvalósíthatóvá válna az eltér hitelkockázatú 
kibocsátók terheinek piaci alapú felosztása is.  

IV. Következtetések és javaslatok 
Ahhoz, hogy az önkormányzati kötvények markáns szerepet 

játszhassanak az európai uniós projektek el finanszírozásában, 
mindenképpen szükséges, hogy a kötvénynek értékpapír jellegéb l adódó 
tulajdonságai is érvényesülni tudjanak. A potenciális keresleti oldalt vizsgálva 
ugyanakkor kijelenthet , hogy az önkormányzati kötvények csupán akkor 
válhatnak az intézményi befektet k 

 

köztük is els sorban a befektetési 
alapok 

 

vásárlásainak célpontjául, amennyiben sikerül kitölteniük azt a 
kockázati rt, amely jelenleg a hazai t kepiacon a kockázati skála két szélén 
elhelyezked értékpapírtípus, az állampapírok és a részvények között 
fennáll. Ahhoz tehát, hogy az önkormányzati kötvénynek értékpapír 
mivoltából következ közgazdasági el nyei érvényesülhessenek a 
finanszírozás során, mindenképpen szükségesnek tartom a régiók szintjén a 
települések közös és egységes fellépését a t kepiacon, ami az id ben összehangoltan, 
periodikusan jelentkez nagyobb kibocsátási volumenben, a kötvények 
pénzáramlásának összehangolásában, standardizálásban és az egységes 
kockázati profilban testesülne meg.   
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19 Ez a rendszer a kibocsátó önkormányzatok hitelképességének küls , független 
hitelmin sít által történ megítélése alapján m ködhetne. 

http://www.bis.org
http://www.keller.hu
http://www.mnb.hu
http://www.mak.hu
http://www.oecd.org


Kovács Gábor  

218

    
Kulcsszavak: kötvény, helyi önkormányzatok, el finanszírozás   

Abstract  

Although the Hungarian local government bond issues bore both 
individual and specific features, similar patterns, templates can be identified 
by examining the recent practice of Hungarian local government bond 
financing. It is apparent that local governments in Hungary have not yet 
been able to exploit perfectly all the valuable and immanent features of 
bonds being securities. In many respects the opportunity of bond financing 
is considered only an alternative technical form of borrowing even by the 
issuer local governments. Considering stock market opportunities 

 

the 
demand side 

 

more and more potential buyers and investors show 
considerable interest in local governments bonds. Since buyers are 

 

similarly to the1990s 

 

only commercial banks, present Hungarian 
municipal bonds can be regarded as bank loans in disguise.   
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MAJOROS ANDRÁS  

ECONOMIC DEVELOPMENT AND COOPERATION ALONG THE 
HUNGARIAN-ROMANIAN BORDER   

Introduction  
Considering the potential effects of Romania s EU accession on 

economic development of Hungary, it can be assumed that especially the 
Eastern Hungarian regions bordering Romania will face a situation implying 
new opportunities and challenges. Recent years, mainly as a consequence of 
foreign investors choice of location, a different economic development 
path can be observed at the two sides of the Hungarian-Romanian border. 
At the same time, the significance of cross-border economic relations is also 
growing.  

The paper describes the main characteristics of border counties 
economic development, and presents the main results of a questionnaire 
survey carried out among the companies located in Eastern Hungary. 
Finally, some regional economic policy recommendations are formulated.  

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE BORDER COUNTIES  
The paper, considering historical antecedents and following the 

methodology of common development programmes (Terra Studio, 2000; 
Megakom, 2007), defines the Hungarian-Romanian border region as four 
Eastern Hungarian (Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-
Bereg) and four Western Romanian (Arad, Bihor, Satu Mare, Timis) 
counties.  

This border had functioned as a real wall between the two 
countries in the era of state socialism (Balcsók et al., 2005). However, with 
the elimination of barriers to free flow of goods and capital, a rapid 
transformation process has started, resulting that the regional differences in 
both countries have increased. At the border region analysed the less 
developed part of a more developed country meets the more developed part 
of a lesser-developed country (Hunya and Telegdy, 2003, p. 14). Moreover, 
economic development level of some parts of Western Romania, in terms 
of GDP per capita, has already become higher than that of some Eastern 
Hungarian counties (see Table 1).  
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Table 1 

GDP per capita* of Hungarian and Romanian border counties 
(EU27=100.0), 1998-2004   

1998 2004 
Békés 37.0 39.1 
Csongrád 47.7 49.5 
Hajdú-Bihar 40.4 48.7 
Szabolcs-Szatmár-Bereg

 

30.4 35.8 
(Hungary) 53.5 64.0 
Arad 35.9 40.0 
Bihor 29.6 36.9 
Satu Mare 18.6 29.5 
Timis 30.7 47.1 
(Romania) 27.6 34.0 

* at current market prices in PPP 
Source: Eurostat   

Barta (2002) points out that not services but the modern, export-
oriented manufacturing branches are the main engines of regional 
development in Hungary. Thus, it indicates an unfavourable tendency that 
contribution of the four Eastern Hungarian counties to Hungary s total 
export of manufacturing goods has decreased from 13 to 6% between 1992 
and 2004. This decline can be explained chiefly by the inherited economic 
structure. Although it shows a decreasing trend, the share of food and 
textile industry, facing a crisis, is still relatively high. As a consequence of 
economic transformation, however, contribution of machine industry (in 
the case of Békés) and chemicals (in the case of Csongrád and Hajdú-Bihar) 
has become the highest to border counties export.20 Nevertheless, the 
region s participation in international flow of goods and capital is rather 
concentrated (especially that of Békés), i.e. it can be linked to only a few 
subsidiaries of transnational companies located in county seats and some 
other major towns. Slower economic structural changes, compared to 
Western Hungarian region, are mainly due to longer distance to Western 
European markets, slower development of transportation infrastructure and 
poorer quality of available workforce. It seems that recent years foreign 
direct investments (FDIs) has skipped over Eastern Hungary and brought 
additional sources for catching-up of Western Romanian counties (for a 

                                                

 

20 Source of data on regional industrial performance: Hungarian Central Statistical Office 
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more detailed analysis of economic development of Eastern Hungarian 
counties, see Majoros, 2006).  

On the base of the analysis of Králik (2005), one may conclude that 
the more dynamic economic growth of Romanian part of the border is 
related mainly to heavy inflow of FDIs, but there are significant differences 
among the counties. More than half of the industrial production of Bihor is 
made of food and light industry, but crude oil refining and production of 
materials for construction are also noticeable, however, chemicals and 
machinery industries are declining. On contrary, in Satu Mare, thanks to the 
settlement of several multinationals, machinery industry (mainly assembling 
of household appliances and car parts) has developed and, regardless of 
decline in wood exploitation, furniture industry has flourished as well. Arad 
is the traditional centre of Romania in railway cart manufacturing, but 
production of various equipment and automotive supplying is also attractive 
for foreign investors. Timis has shown the most dynamic economic 
development in the past years (see Table 1), being one of the most 
industrialised regions of Romania and having a more diversified economic 
structure. In the traditionally strongest machinery industry, mainly in the 
branch of electronic production, there have been several important foreign 
investments. In Romanian border counties textile and footwear industries 
are also traditional and have undergone fundamental changes over past 
years. The performance of these sectors now is related to companies with 
foreign (mainly German and Italian) stake, operating as contracting 
manufacturers. It must be noted, however, that the share of contracting 
work in Timis county s total export is only 25%, while the same figure for 
Arad is 50%, for Bihor is 70% and for Satu Mare is 80%.      

EASTERN HUNGARIAN COMPANIES AND THE ROMANIAN MARKET 
This part of the paper presents the most important results of a 

questionnaire survey carried out by the Public Foundation for European 
Comparative Minority Research at the end of 2006, among companies 
located in the Eastern Hungarian border region. The main objective of this 
survey was to discover the role of Romanian market in the targeted 
companies activity as well as their expectations towards Romania s EU 
accession.21 

                                                

 

21 In the selection of 500 companies from the four counties, we used the lists of TOP 
companies by counties and business database of the Hungarian Chambers of Commerce 
and Industry (www.uzletahalon.hu)  

http://www.uzletahalon.hu
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Using answers of 48 companies, and data of regional statistical 
offices and tax authorities, it can be estimated that the weight of Romania in 
companies export is 2.5-3 times higher than that of all Hungarian 
companies (for methodology and more detailed results of the survey, see 
Majoros, 2007).22 Germany, in terms of number of exporting companies as 
well as their export values, is the largest export market, meanwhile about 
one fifth of responding companies marked Romania as the most important 
country for their foreign sales. About half of the enterprises have already 
exported to the neighbouring country, while one third of them export 
occasionally exploiting only the ad hoc opportunities (see Table 2). 

Table 2 
Estimation on the distribution of Eastern Hungarian companies 

by the frequency of Romanian export (%)*  

Companies exporting regularly to 
Romania 

27% 

Companies exporting occasionally to 
Romania 

32% 

Companies never exporting to 
Romania 

41% 

Total 100% 

* A nswers weighted by the responding companies location (counties) 
Source: Majoros (2007), p. 9  

Analysis of answers by companies ownership structure has shown 
an interesting thing: for half of the foreign (typically not German) owned 
enterprises, Romania was the primary export market in 2005. This indicates 
that geographical proximity was one of the most important decision factors 
in location choice of multinationals for establishing subsidiaries in the 
Eastern Hungarian border region. The neighbouring market is cardinal for 
small, domestic owned firms too, most of them sell their products 
exclusively in Romania. 

For companies never exporting Romania, lack of information 
regarding market opportunities is the most important factors hindering 
cross-border economic relations, however, responses of companies are 

                                                

 

22 The results are representative only for exports 
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considerably different according to their branches. Customs duties, quotas 
and other trade barriers (still valid in 2006) was the most important obstacle 
for enterprises engaged in agriculture and food industry. Companies of 
wood and furniture industry consider Romanian payment moral as a crucial 
risk factor. Textile and furniture manufacturers, however, presumes that 
their products would not be competitive on the Romanian market. 

Role of Romania, on the other hand, is not so significant in 
companies purchase, one sixth of responding companies has already 
imported from Romania.23 Only a few companies import regularly (typically 
raw materials or semi-finished goods for production), while Romania is not 
the largest purchase market for either of the firms. Considering the reasons, 
one can find that most of the companies utilize products bought from 
domestic sources (and/ or domestic importer firms), and the procurement 
strategy of foreign owned companies usually target parent companies home 
countries. 

Geographical proximity plays an important role in formation and 
evolution of Romanian trade relations of Eastern European companies. 
Headquarters of the most important, in the case of small companies the 
single, Romanian trading partners are in some bigger towns located close to 
the common border. In the case of larger, typically multinational, 
companies the main partner is based in a farther region, mainly in Bucharest 
(see Table 3). 

Table 3 
Distribution of surveyed Eastern Hungarian companies exporting 
to Romania (in 2006) by location of their main Romanian trading 

partners 

Location of the Hungarian 
company (county) 

Location of the main Romanian trading partner (settlement) 

Oradea 
Timi- 

soara

 

Arad

 

Cluj  

Napoca

 

Bucha- 

rest 
Other Total 

Békés 0 3

 

3

 

0 2 1 9 

Csongrád 2 1

 

1

 

1 1 2 8 

Hajdú-Bihar 4 1

 

0

 

3 0 2 10

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 0

 

0

 

0 1 0 3 

Total 8 5

 

4

 

4 4 5 30

 

Source: Majoros (2007), p. 13 

                                                

 

23 Results for Romanian imports are not representative 
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Eight of 48 responding companies have already established a 
subsidiary abroad, six of them so have done in Romania, usually after 2000. 
Most of the Romanian affiliates work as commercial offices, with only one 
person employed. Oradea is the favourite location for registering Romanian 
subsidiaries as well, and market expansion is the main motive for the direct 
investments.24 Considering the obstacles to internalisation through FDI, 
small and medium enterprises lack capital and information on legal 
framework, but many of them indicated that they did not have an interest to 
grow in the next 1-3 years. Large companies attribute greater importance to 
the problems of Romanian corruption, underdeveloped infrastructure and 
poor quality of labour. In the case of foreign owned firms, managers 
typically do not have autonomy to establish foreign subsidiaries.      

Companies surveyed are optimistic regarding EU accession of 
Romania, first of all they anticipate new opportunities to expand their 
export markets. However, firms expect more intensive competition not only 
on the Romanian but also on the Hungarian market from 1st of January (see 
Table 4). Analysing companies expectations by industry, one can conclude 
that firms engaged in agriculture and food industry, because of the 
elimination of customs duties and quotas, are the most optimistic. On the 
other hand, enterprises related to textile, wood and furniture industry fear 
negative effects of Romania s EU accession on their performances.      

POSSIBLE EFFECTS OF ROMANIA S EU ACCESSION ON FIRMS 
SURVEYED 

 

Average*

 

More possibilities for export

 

4.20

 

More possibilities for import

 

3.21

 

Safer and more simpler conditions for establishing firms in 
Romania 

3.56

 

More intensive competition on the Hungarian market

 

3.13

 

More intensive competition on the Romanian market

 

3.67

 

Overall positive effect

 

3.87

 

Overall negative effect

 

1.94

 

* Companies assessed some potential effects given, using a five-grade scale, where 1 means they do not agree 
at all and 5 means they agree absolutely . The average of values received do not include the answers of we 
do not know. 
Source: Majoros (2007), p. 17 

                                                

 

24 Results for Romanian direct investments are not representative 
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Conclusions  

The economic development determined mainly by inherited 
economic structure and attractiveness for FDI of counties belonging the 
Hungarian-Romanian border shows that recent years a considerable 
convergence process has been taking place. It can be assumed that 
development of some parts of Eastern Hungary (especially that of Békés 
county) will be slower, while a more dynamic growth of Western Romania 
will be sustainable in the near future. Joining the European Single Market of 
the two countries, however, bring new opportunities to exploit potential 
advantages of border situation.  

It is positive that relations between local governments, chambers, 
universities etc. have strengthened, and institutional framework of cross-
border cooperation (in the form of euroregions ) has been established. 
Some common projects, partly financed by (Phare CBC, Interreg) 
programmes of the EU, has contributed to deepen cultural, educational 
links, and to realise some smaller infrastructural developments. 
Nevertheless, larger infrastructural investments (environmental projects, 
connection of highways, railways, regional airports and logistical centres), 
increasing border region s economic potential, have not been implemented 
yet.  

Examples of some success regions of the EU shows that 
cooperation of small and medium enterprises specialized in certain activities 
can foster regional economic development. In these regions enterprise 
friendly local governments promoting formation of industry-specific 
clusters are essential. Results of company survey presented above indicates 
that lack of information on foreign expansion, so cooperation between 
Eastern Hungarian and Western Romanian local governments, chambers, 
trade and investment promotion agencies, for instance, could help in 
realizing competitive advantages of firms located in the border region.  

Strengthening European Territorial Cooperation is one of the 
objectives of EU s regional policy for 2007-2013. With regard to territorial 
co-operation between Hungary and Romania, the eight border counties are 
entitled for participation in Hungary-Romania Cross-border Co-operation 
Programme, 2007-2013 . Mainly local governments, non-profit and civil 
organisations may be the direct beneficiaries of financial supports, but 
consideration of real business (and social) needs is also important in 
elaboration and implementation of cross-border projects.         
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Rezümé  

Románia uniós csatlakozásának a magyar gazdaság fejl désére 
gyakorolt lehetséges hatásait vizsgálva feltételezhet , hogy 2007. január 1-jét 
követ en els sorban a Romániával közvetlenül határos kelet-magyarországi 
megyék gazdasági szerepl i kerültek új lehet ségekkel és kihívásokkal járó 
helyzetbe. A határrégió két oldalát 

 

els sorban az örökölt gazdasági 
szerkezet és a külföldi t kevonzó képesség eltérése miatt 

 

eltér gazdasági 
fejl dési pálya jellemzi, és valószín síthet , hogy Nyugat-Románia 
felzárkózása a jöv ben is dinamikusabb lesz. A tanulmányban ismertetett 
kérd íves felmérés eredményei rámutatnak arra, hogy a romániai piac 
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földrajzi közelsége a közeljöv ben is meghatározó lesz a határtérség 
vállalkozásainak fejl dési lehet ségei szempontjából. Fontos hangsúlyozni, 
hogy a határmentiségb l származó potenciális (gazdasági és társadalmi) 
el nyök kiaknázása szükségessé teszi a határ két oldala közötti 
fejlesztéspolitikai együttm ködés elmélyítését is.   

Keywords: Hungarian-Romanian border region, economic 
development path, cross-border economic relations  
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NAGYPÁL TAMÁS   

A MIN SÉG MEGHATÁROZÁSÁNAK KÉRDÉSE A VISSZUTAS 
LOGISZTIKAI RENDSZEREKBEN   

Kulcsszavak: Visszutas logisztika, min ségmenedzsment, hulladék-
gazdálkodás  

   

Az alábbi gondolatsor a logisztika diszciplína egyik kialakulóban 
lév szakágának, min ség szemlélet megközelítésével foglalkozik. A 
korábbi évek logisztikai kutatásainak fókuszában az ellátásilánc-
menedzsment (Supply Chain Management) vizsgálata állt. Az SCM a 
vállalati logisztikai alrendszereken (beszerzési, termelési és elosztási 
logisztika) kívül az áruk, termékek fogyasztókhoz való eljuttatását foglalja 
magába. A termék életpályája azonban itt nem ér véget. Az els dleges 
felhasználóik számára feleslegessé vált produktumok újból útra kelnek, 
hogy végs rendeltetési helyükre áramoljanak. Ennek az anyagmozgásnak 
és a hozzá kapcsolódó információkezelésnek a megszervezése a visszutas 
logisztika feladata. 

Az alig néhány évnyi tudományos múlttal rendelkez szakterület 
elismerését hátráltatja az egységes terminológia hiánya. A magyar 
szóhasználatban a visszutas mellett a visszirányú, illetve a 
hulladéklogisztika kifejezések a jellemz k, az angol nyelvterületen a 
reverse, vagy inverse logisztics a szokványos. Ezek szinonimaként 
kezelhet k, közöttük a napjainkban használt értelmezés szerint nincs 
érdembeli különbség. 

A minimálisan rendelkezésre álló szakirodalom a szakterület 
határait sem egységesen jelöli ki. Definitíve a visszutas logisztikát olyan 
tevékenységek, módszerek és ismeretek alkotják, amelyek alkalmasak rá, 
hogy a tipikus felhasználóik számára, primer funkciójukban alkalmatlanná 
vált termékek, energiák és az ezekhez kapcsolódó információk áramlását 
megszervezzék, érték visszaszerzése vagy hulladékgazdálkodás céljából.25 

                                                

 

25 A cikk szerz jének megfogalmazása, a gyakorlatban alkalmazott eltér definíciók 
alapján. 
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A meghatározásban használt tipikus felhasználók a gyártás, a 
disztribúció és a fogyasztás résztvev ib l állnak. A hagyományos 
logisztikai felfogás értelmében az ellátási lánc köti össze az érintetteket. Ez 
a filozófia azt hangsúlyozza, hogy a logisztikai kiszolgálási színvonalat a lehet 
legalacsonyabb logisztikai költségek mellett úgy lehet maximalizálni, ha a partnerek 
között szoros elkötelezettség és kapcsolat jön létre.26 Az inverz logisztika 
aspektusából vizsgálva a visszirányú lánc teremti meg ezt a kapcsolatot. 

Az alábbi struktúrák mutatják az anyag és energia áramlások 
szervezési módszereit. 

5. ábra 
Anyag és energia áramlások szervezési módszerei  

  

Forrás: Dr. Bonnyai Zoltán i. m. p181  

Az ábrázolt folyamatokat tekintve a legkevésbé korszer az 
egyenes anyagáram mentén megvalósuló egyszeres felhasználás. E modell 
esetén mindegyik emberi tevékenységnek önálló kimenete van, amely hosszú id n át 
hulladékként közvetlenül kilépett a természetbe. 27. Makrószinten vizsgálva, 

                                                

 

26 Stank, Theodore P. 

 

Keller, Scott B. 

 

Daugherty, Patricia J. (2001): Supply Chain 
Collaboration and Logistical Service Performance, Journal of Business Logistics, in 
Horváth Annamária: A logisztika és a vev i elégedettség kapcsolata, Ph.D. értekezés, 
Budapest, 2001 p28  
27 Dr. Bonnyai Zoltán: A hulladék hasznosítása in Dr. Árvai József szerk.: 

Hulladékgazdálkodási Kézikönyv, M szaki Könyvkiadó, Budapest 1991 
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adott termelési érték mellett itt a legnagyobb a társadalmi határköltség 
értéke, így a közösségi szint hasznosság értéke e modell esetén a 
legalacsonyabb. Az ellátási lánc m ködésének hatékonysága fokozható a 
többszörös anyagfelhasználással. A konszekutív anyagáram esetén egy 
anyagáram outputja egy másik anyagáram inputját jelenti, míg a 
recirkulációs folyam kilépési pontjai ugyanazon anyagáram egy korábbi 
fázisába vezetnek vissza. 

Gyakorlati megközelítésben a visszutas logisztika a konszekutív és 
a recirkulációs agyagáramhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodás logisztikai 
feladatainak ellátását jelenti. A jogi szabályozásban, írott formában is 
megjelen , prioritási sorrend szerinti tevékenységek a következ k. 

A hulladék keletkezésének megel zése, veszélyességnek 
csökkentése. A hulladék forrásainak feltárása, és azok kiiktatására, vagy 
redukálására irányuló tevékenységek, amelyek már a tervezés, 
termékfejlesztés korai szakaszaiban megjelennek. Ezek egyik része a 
hulladékszegény technológia alkalmazásával, a technológiai fegyelem 
betartásával, vagy az elérhet legjobb hatásfok megközelítésével a hulladék 
volumenének csökkentését szolgálják. Az eszközrendszer másik része az 
elkerülhetetlenül keletkez hulladékoknak, esetleg veszélyes anyagoknak 
kevésbé problémás anyagokkal történ helyettesítését célozzák meg. 

A következ kategóriák az ún. bruttó hulladékmennyiség 
kezeléséhez köt dnek. Az újrahasznosítás során a vissztermékek és 
másodnyersanyagok többutas hasznosítása valósul meg, az 
ártalmatlanításra kerül , és ily módon haszon nélküli nettó 
hulladékvolumen csökkentése érdekében. Az újrahasználat az end-of-use 
termékek, azaz az els dleges felhasználó számára már értéktelen 
produktumok többszöri alkalmazását jelenti. Az redisztribuciós láncon 
keresztül a másodlagos felhasználóikhoz került termékek eredeti 
funkciójukban hordozzák használati értéküket. Ebbe a körbe tartozik a 
moduláris, illetve alkatrész, vagy részegység szint szekunder használat. Az 
újrafeldolgozás a másodnyersanyagok el állítására irányulhat, vagy 
energetikai hasznosítást célzó termikus hulladékkezeléssel valósulhat meg. 

A hasznosíthatatlan agyagok végs elhelyezésénél a környezeti 
terhelés minimálisra csökkentése a cél. Ezt nevezzük ártalmatlanításnak, 
melynek az egyik eszköze a nem energetikai célú égetés, a másik a 
szakszer deponálás. 

Az inverz logisztika az el bbi funkciókhoz kapcsolódó rakodás, 
szállítás, tárolás, válogatás, tisztítás, csomagolás, egységrakomány-képzés, 
bontás feladatait hivatott organizálni, koordinálni. 
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A kiterjesztett gyártói felel sség fogalmának bevezetése újszer 
távlatokat nyitott a logisztikai gondolkodásban, tervezésben. A 
szakzsargon SCM plusz néven nevezi a kib vített ellátási láncot, amely 
már tartalmazza a visszirányú lánc elemeit is. Napjaink korszer logisztikai 
felfogásában megjelenik a vissztermék menedzsment (Return 
Management) és a hulladék lánc menedzsment (Waste Chain 
Management) kérdésköre is. A visszirányú lánc, az ellátási lánctól 
markánsan eltér jellemz kkel bír, így annak menedzselése is eltér

 

követelményeket támaszt a logisztikai szolgáltatókkal szemben. A legf bb 
differencia, hogy az RM és a WCM során, begy jt folyamatok után 
szétszerel m veletekkel állítják el a gyártói követelményeknek megfelel 
másodnyersanyagot. Így az értéklánc a szekunder felhasználók által 
vezérelt, míg az ellátási láncban a vev i elvárásoknak megfelel en 
összeállított termékek elosztása a feladat. 

A TQM filozófia, és az ISO 9000:2000 szabványcsalád 
térnyerésével a vállalatirányítási rendszerek alapkoncepciójába szervesen 
integrálódott a folyamatszemlélet. A folyamatok a vállalati és a vállalatközi 
m ködés legfontosabb elemei. A termékek, szolgáltatások folyamatok 
során jönnek létre, azok eredményei. Fontos, hogy az egyik folyamat 
kimenete általában a következ folyamat közvetlen, vagy közvetett 
bemenetét is jelenti. Így már nem csak a küls vev i igényeknek való 
megfelelés a szándék, hanem a bels vev k igényei is meghatározóvá 
válnak. A hosszú távú eredményes logisztikai m ködés feltétele, a 
hálózaton belüli érdekeltek és a hálózatok közötti kooperáció 
érintettjeinek, és azok tevékenységeinek egységes láncolatba - kib vített 
ellátási láncba - történ szervezése. 

A teljes kör min ség iránti elkötelezettség vállalati és vállalatközi 
funkciókba való integrálódásának illusztrálására született meg a 
min séghurok, amely a termékéletpálya szakaszainak min ségügyi szempontból 
lényeges csomópontjait jelöli ki. Ezek azok a pontok, ahol a megvalósítás lényeges 
eseményei, az információszerzés, vagy a beavatkozások történnek

 

28. 
A következ ábra a kib vített ellátási lánc logisztikai menedzsment 

funkcióinak és a min séghurok fázisainak kapcsolatát mutatja be. Az 
ábrából látható, hogy az ellátási lánc a terméknek a fogyasztókhoz való 
eljuttatását követ en az els dleges használathoz kapcsolódó szevízelésig, 
karbantartásig tart. Ehhez szorosan kapcsolódik a fogyasztóvédelem által 
intézményesített objektív gyártói felel sség fogalma. A 90-es évek elején 

                                                

 

28 Koczor Zoltán: Min ségirányítási rendszerek fejlesztése, Budapest 2006. p21 
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el ször a csomagolási hulladékok vonatkozásában jelent meg a gyártók 
visszavételi és kezelési kötelezettsége. Ekkor még csak az EU 
legkörnyezettudatosabb országaiban 

 
Németország, Dánia, Svájc, 

Ausztria 

 
volt szabályozás. Az ezredforduló után, az uniós direktíváknak 

köszönhet en vált általános gyakorlattá az EU valamennyi tagországában 
a csomagolóanyagok, a gumiabroncsok, az elektromos és elektronikai 
termékek és egyéb veszélyes hulladékainak begy jtése és kezelése. Ezzel 
megjelent a gyártók kiterjesztett felel sségvállalása az elhasználódott 
termékekért is. 

6. ábra 

Kib vített min séghurok 

 

Forrás: Nagypál Tamás 

Az Nemzetközi Szabványügyi Szervezet meghatározása szerint a 
min ség az egység (termék, szolgáltatás) azon jellemz inek összessége, 
amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket 
elégítsen ki. Az egyéni igények a felhasználók, fogyasztók elvárásait, míg a 
közösségi igények a társadalmi elvárásokat, szakmai, jogszabályi, szabvány 
követelményeket jelentenek. A min ség definiálásához tehát ismernünk 
kell az egységet és az érintettek elvárásait. 

A marketingben megfogalmazott különféle termékértelmezések 
megegyeznek abban, hogy a vev k nem pusztán a terméket, mint az 
alapelvárások tárgyiasult formáját kívánja megvásárolni, hanem az ahhoz 
kapcsolódó kínálati kosár magasabb szint elemeit is fel szeretnék 
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használni a szükségleteik kielégítése során. Az alapvet termék és az azt 
körülvev szolgáltatási környezet együttese alkotja a teljes terméket. Az 
alapvet termék az a gyártás produktuma, míg a vev i elégedettség mértéke er sen függ 
a kapcsolt szolgáltatások min ségét l is. 29 Ez utóbbiak közül a logisztika 
meghatározó szerepet játszik. 

A visszirányú láncban az alapvet termék a vissztermék, vagy a 
másodnyersanyag. Ezek megfelel ségét a termelés beszállítói rendszerének 
min ségellen rzési módszerei vizsgálják. Az alapanyagként, vagy 
alkatrészként újrahasznosított termékek min sítési rendszere ennek 
megfelel en hasonló elvekre épül, mint az els dleges felhasználás hasonló 
inputjai. A hulladékág másik végpontjában a végleges elhelyezés áll. Ebben 
az esetben a min séget a szakszer , m szakilag jól specifikált deponálás 
jelenti. A hulladék elhelyezésért felel s közszolgáltatók egy részénél az 
ISO szabvány szerinti min ségbiztosítási rendszerek m ködtetése hivatott 
a megfelel séget garantálni.  

Az el bbiekben leírtak a kimeneti végpontokon történ 
min ségellen rzést képesek megvalósítani, ugyanakkor a speciális 
kiindulási termékre és a bels folyamatok inputjaira vonatkozóan nincs 
szakma specifikus min ségirányítási, vagy biztosítási rendszer, valamint 
hiányzik a visszirányú lánc résztvev inek auditálási módszere is. 

Ha elfogadjuk azt, hogy min ség az érdekeltek igényeinek 
kielégítését, a megfelel ség az el írások betartását jelenti, akkor a 
szekunder kutatásokra alapozva, az a hipotetikus kijelentés tehet , hogy a 
termék kapcsán a visszutas logisztikában nem a min ség, hanem a 
megfelel ség a domináns. Ennek igazolása, vagy elvetése a következ 
id szakban megvalósuló primer kutatás feladata lesz. 

A másik fontos kérdés, hogy kik a visszutas logisztika résztvev i: 

 

A hulladék termel je 

 

A hulladék tulajdonosa, birtokosa 

 

A hulladék kezel je 

 

Koordináló szervezetek 

 

Másodnyersanyagok, vissztermékek felhasználói 

 

Hatóságok 

 

Társadalmi környezet 

                                                

 

29 Christopher, Martin (1998): Logistics and Supply Chain Management 

 

Strategies for 
Reducing Cost and Improving Service, Financial Times, 2nd edition, London in: 
Horváth Annamária i.m. p13 
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A felsorolásból látható, hogy hulladékkal kapcsolatba kerül k 
komplex rendszert alkotnak. A modern min ségfelfogás szerint a 
min ségirányítás feladata megteremteni a feltételeket a vállalati kultúrának, 
a társadalmi és környezeti elvárásoknak, és a társadalmi méret tanulásnak 
való megfeleléshez. 

A résztvev k stakeholdereknek tekinthet k. Ennek a szemléletnek 
az a lényege, hogy a gazdasági szervezetek saját céljaikat nem függetleníthetik az 
általuk érintett küls és bels szerepl k érdekeit l és értékeit l. Egy szervezet akkor 
lehet igazán sikeres, ha megfelel egyensúlyt képes biztosítani saját maga és érdekeltjei 
között, vagyis az el nyöket, hátrányokat és a kockázatokat méltányosan osztja el 
önmaga és környezete között.30 Fokozottan érvényes ez a gondolat a 
hulladéklánc érintettjeire, mivel a piaci érdekeken túl a jogszabályokban 
explicit módon is megjelenik az együttm ködés követelménye. Például az 
osztott felel sség fogalmának bevezetésével, amely kimondja, hogy 
mindenki, aki a hulladékkal kapcsolatba kerül, köteles gondoskodni, annak 
megfelel s kezelésér l. Ugyanakkor indirekt módon is kikényszerítik az 
együttm ködés. Erre példa a termékdíj mentesség, amely akkor vehet 
igénybe, ha a gyártó, vagy forgalmazó valamelyik koordináló szervezethez 
csatlakozik. 

Résztvev k kötelezettségeit a direktívákból, törvényekb l és 
rendeletekb l ismerjük, de elvárásaik felméréséhez, és ezáltal az inverz 
logisztika min ségének korrekt megfogalmazásához további kutatások 
szükségesek.  
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Abstract  

The paper aims at defining the quality concept in the inverse 
logistics. This segment of the logistics deal with flowing the waste from 
the consumers to the dump or the recycling. The quality is The totality of 
characteristics of an entity that bear on its ability to satisfy stated and 
implied needs according to the definition of the International 
Organization for Standardization. But what is the product of the waste 
chain management, and how can we measure its quality. Who are 
consumers, and what are their expectations. All members of the society 
are interested in this complex system. The waste management became a 
key question recently. And the quality will be very important in the centre 
of the planning.  
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STION ZSUZSA  

AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK SZEREPE A MAGYARORSZÁGI 
KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN   

Kulcsszavak: kis- és középvállalkozások, t kestruktúra, Európai Unió  

   

Bevezetés 
A kis- és középvállalkozói szektor finanszírozása nem csak a 

t keszerkezet vizsgálatát, és annak id beni változásait jelenti, hanem 
sokkal tágabb kontextusba kell helyezni azt, mivel a források többféle, 
egymástól jól elkülöníthet , de ugyanakkor szorosan egymás mellett létez 
csatornán keresztül érkezhetnek a vállalkozásokhoz.  

A küls források megszerzése történhet a t kepiac segítségével, 
például részvény, vállalati kötvény vagy más értékpapír kibocsátása vagy 
forgatása útján; illetve a bankrendszer segítségével, például hitelfelvétel 
révén. A finanszírozás további lehetséges eszközei a teljesség igénye 
nélkül: a faktoring, a váltókibocsátás, az állami támogatások különböz 
formái, az európai uniós pályázati források.  

A magyar kis- és középvállalkozások a fejlett országokban 
tapasztaltaknál jelent sebb finanszírozási nehézségekkel küzdenek. 
Kedvez jelnek tekinthet ugyanakkor, hogy a kis- és középvállalkozások 
bizonyos hányada a finanszírozási instrumentumok egyre szélesebb 
skáláját alkalmazza t kestruktúrája kialakításánál.  

Kis- és középvállalkozások és a finanszírozás 
A 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján kis- és 

középvállalkozásnak min sül az a vállalkozás, amelynek összes 
foglalkoztatotti létszáma 250 f nél kevesebb és éves nettó árbevétele 
legfeljebb 50 millió eurónak megfelel forintösszeg, vagy a 
mérlegf összeg legfeljebb 43 millió eurónak megfelel forintösszeg. 

A kis- és középvállalkozói szektor szerepl i számára az egyik 
legfontosabb probléma a vállalati tevékenység finanszírozása. Mivel a 
folyamatos m ködéshez elengedhetetlen, hogy a bevételek és kiadások 
egyensúlyban legyenek, ezért ezen szektor vállalatainak is rendkívül fontos, 
hogy tisztában legyenek azokkal a pénzügyi instrumentumokkal, 
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lehet ségekkel, amelyek segíthetik a pénzügyi stabilitás, az eszköz-forrás 
egyensúly kialakítását és hosszú távú fenntartását. 

A kkv-k esetén probléma a forráshiány, amely az alapítástól kezdve 
akár egész életpályájukon keresztül végigkíséri ket. A forráshiány 
azonban nem csak a magyar kkv-okra jellemz , hanem az Európai Unió 
többi tagállamában m köd kre is (Apatini, 1999).  

1. ábra 
A kis- és középvállalkozások által leggyakrabban választott 

finanszírozási instrumentumok 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
Finanszírozás alatt a vállalatok m ködéséhez szükséges források 

megszerzését értjük (Brealey-Myers, 1999 4. o.). Ezen források 
úgynevezett pénzügyi eszközök, amelyek bizonyos hányada a vállalati 
m ködés során reáleszközökké (pl.: ingatlan, termel berendezések stb.) 
alakul át. A kkv-k fejl désük ún. korai szakaszában azonban els sorban 
csak az alapító megtakarításaira, a barátok és családtagok kölcsöneire 
számíthatnak (Kállay, 2000). A magyar vállalatfinanszírozási rendszer 
összességében pedig banki típusúnak tekinthet , f leg a kis- és 
középvállalkozások esetén (Árvai 2001).  
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Az európai uniós források szerepe a kis- és középvállalkozások 
finanszírozásában 

A kis- és középvállalkozói szektor számára jelent s küls 
finanszírozási forrást jelenthetnek a központi költségvetésb l érkez 
támogatások és az Európai Unió által biztosított források. A 2004-es 
csatlakozás után a kis- és középvállalkozások számára újabb lehet ségek 
nyíltak meg a vállalkozásfinanszírozás területén. Az Els Nemzeti 
Fejlesztési Terv keretében 2004 és 2006 között csak a kis- és 
középvállalkozások fejlesztése címén összesen 43,4 milliárd forint volt 
lehívható.  

1. táblázat 
Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv 5 operatív programja és forrásai 

2004-2006-ban  

Adatok milliárd forintban 

A program neve EU Hazai 
közösségi 

Összes 
közösségi 

Agrár-

 

és Vidékfejlesztési Operatív Program

 

80,9

 

26,9

 

107,8

 

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

 

109,4

 

45,2

 

154,6

 

Ebb l:

     

Beruházásösztönzés 25,2

 

10,7

 

35,9

  

Kis- és középvállalkozások fejlesztése 30,6

 

12,8

 

43,4

  

Kutatás-fejlesztés és innováció 25,2

 

9,4

 

34,5

  

Információs társadalom és gazdaságfejlesztés

 

24,1

 

10,9

 

35,0

 

Humáner forrás-fejlesztési Operatív Program

 

143,5

 

47,8

 

191,4

 

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív 
Program 

83,4

 

28,8

 

112,3

 

Regionális Fejlesztés Operatív Program

 

91,7

 

29,7

 

121,4

 

Összesen

 

508,9

 

178,4

 

687,3

 

Forrás: Kis- és középvállalkozások helyzete 2005-2006  

A 2. táblázat adatai alapján a Gazdaságfejlesztés Operatív Program 
keretében 2006-ban a vállalkozások 9402,1 millió forintot nyertek. A 
2006-ban felvett összes hitel állománya azonban 979,864 milliárd forint 
volt31. Nagyságrendileg tehát körülbelül az egy százalékát teszik ki a 
pályázati források az összes felvett hitelnek. Ez arra utal, hogy 
általánosságban az európai uniós források a kis- és középvállalkozások 

                                                

 

31 PSZÁF Éves jelentés 2006 
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finanszírozásában nem játszanak jelent s szerepet, aminek okai lehetnek 
többek között a pályázatokkal kapcsolatos adminisztrációs 
kötelezettségek, az adminisztrációval járó id veszteség. Egy fontos 
különbséget azonban meg kell jegyezni: míg a hiteleket kamatokkal együtt 
vissza kell fizetni a hitelez nek, addig a pályázati források vissza nem 
térítend forrásként extra t kéhez juttatják a vállalkozásokat. Így tehát 
hiába viszonylag kevés az elnyert források aránya a t keszerkezetben, a 
vissza nem térítend t ke jellemz i miatt érdemes a pályázatokra növekv 
hangsúlyt fektetni.  

2. táblázat  

A 2006-ban a vállalkozók rendelkezésére álló GVOP pályázatai 
források  

Pályázat

 

Beérkezett 
pályázatok 
száma, db 

Igényelt 
támogatás 
összesen, 
millió Ft 

Nyertes 
pályázatok 
száma, db 

Megítélt 
támogatás 
összege, 
millió Ft 

Megvalósuló 
beruházás 

értéke, millió 
Ft 

2006-1.1.2.

 

6

 

755,3

 

1

 

121,3

 

346,6

 

2006-1.1.3.

 

94

 

7305,1

 

45

 

2901,1

 

8621,2

 

2006-
1.1.3./B 

44

 

746,9

 

17

 

325,9

 

68,3

 

2006-2.1.1.

 

1766

 

17220,5

 

490

 

6053,8

 

18559,1

 

Összesen

 

1910

 

26027,9

 

553

 

9402,1

 

27595,1

 

Forrás: Kis- és középvállalkozások helyzete 2005-2006  

A finanszírozási szokásaikkal kapcsolatban 100 db nyugat-
dunántúli kis- és középvállalkozást kérdeztem meg. Az európai uniós 
források szerepét a t kestruktúra kialakításában a vizsgált vállalkozások 
67%-a jelentéktelennek tekintette és mindössze 10% tekintette fontosnak, 
illetve 3% nagyon fontosnak.   
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2. ábra: Az európai uniós források szerepe a 
vállalati tevékenység finanszírozásában

67%7%

13%

10% 3%

egyáltalán nem fontos fontos is, meg nem is

közepesen fontos fontos

nagyon fontos

 

Forrás: Saját szerkesztés  

Azok a vállalkozások, akik számára fontosak a pályázati források, 
többször is próbálkoztak és próbálkoznak a forrásszerzés ezen módjával, 
annak ellenére, hogy az összes beadott pályázatuk közül nem volt 
mindegyik sikeres. A legmagasabb elnyert összeg 8 millió forint volt. A 
pályázati forrásokat nem igényl vállalkozások a mintában közel 70%-os 
részarányt képviseltek. Az érdektelenség hátterében viszont sokféle indok 
áll.   

A vállalkozások 18%-ának nincs ideje a pályázatokkal kapcsolatos 
adminisztratív feladatok menedzselésére és szintén 18% úgy véli, hogy a 
pályázatoknak nincs kell visszhangja, az ezekkel kapcsolatos 
információkat az illetékes szervek nem kommunikálják megfelel en. 28% 
szerint túl bonyolult a pályáztatási rendszer, 9-9% nem felelt meg a 
pályázati kiírásban megfogalmazott követelményeknek, illetve nem talált 
olyan pályázatot, ami illeszkedett volna a vállalatfejlesztési célkit zésekhez.  

A vizsgált vállalkozások mindössze 4%-ának nem volt szüksége a 
pályázati forrásokra a tevékenység finanszírozásához és 7% utasította el 
szakmai alapon a pályázatokat. Összességében tehát a vizsgált 
vállalkozások kb. 10%-a önkéntes alapon nem választotta a pályázati 
forrásokat, míg jelent s részük (90%) élne a lehet séggel, de különböz 
okok miatt nincs erre lehet sége. Az adminisztrációs terhek csökkentése 
és az elérhet pályázatokkal kapcsolatos hatékonyabb kommunikáció 
el segíthetné a forrásbevonás ilyen módjának b vülését. 
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3. ábra: Az európai uniós források elutasításának okai

7%

28%

18%
18%

4%

9%
9%

7%

Nem tartja jó finanszírozási forrásnak

Túl bonyolult a pályáztatási rendszer

Nincs ideje a pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokra

A pályázatokra az állam és az egyéb szakmai szervezetek nem hívják fel kell képpen a
figyelmet.
Nem támogatja az adott tevékenységet

Nem volt rá szüksége

Nem felelt meg a követelményeknek.

Nem volt megfelel cél.

 

Forrás: Saját szerkesztés  

Összegzés 
A magyar kis- és középvállalkozások a fejlett országokban 

tapasztaltaknál jelent sebb finanszírozási nehézségekkel küzdenek. 
Különösen nagy az elmaradás a t kepiaci alapú finanszírozás terén, az 
induló innovatív vállalkozások forrásbevonása még mindig nagyon 
nehézkes. Kedvez jelnek tekinthet ugyanakkor a hitelintézetek kkv-kal 
szembeni üzleti stratégiájának az elmúlt években bekövetkezett kedvez 
irányú változása, különösen annak fényében, hogy a szektor finanszírozása 
még mindig szinte kizárólagosan banki dominanciájú. 

Megoldás lehet a t kepiaci instrumentumok, az értékpapír alapú 
finanszírozás, a faktoring szolgáltatások ismertté tétele és népszer sítése, 
amelyek segítségével a kkv-k finanszírozási szerkezete diverzifikálódik, így 
a forráshoz jutás kockázatai is csökkenhetnek. Továbbá az adminisztrációs 
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terhek ellenére is érdemes lehet a pályázati forrásokat minél nagyobb 
mértékben kihasználni, hiszen az Európai Unió kiemelt figyelmet fordít a 
kis- és középvállalkozások fejl désének támogatására.  

Ennek megfelel en a pályázati rendszer bürokratikusságának 
csökkentése várható, a pályázati információkat a kis- és 
középvállalkozások egyre szélesebb köréhez kívánják eljuttatni, a 
megpályázható források széles körben állnak a vállalkozások 
rendelkezésére. Érdemes tehát rászánni az id t a megfelel pályázat 
megkeresésére és benyújtására, mivel ez olyan pótlólagos t két jelenthet a 
forráshiányos kis- és középvállalkozásoknak, amely domináns szerepet 
játszhat az egészséges t keszerkezet kialakításában.  
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Abstract  

The healthy financial structure of small and medium sized 
companies is very important for the companies themselves, the state and 
the creditors. Most considerable of the enterprises is balancing with cash 
in and outflow. Capital is needed for the smooth running of the business. 
The executives of small and medium sized companies are not aware of the 
financial instruments available on the market. Small and medium sized 
companies often take credits to ensure their production and service. 
However there are also new solutions on the financial market such as 
factoring or IOU or sources from the European Union.   

http://www.pszaf.hu
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SZABÓ FERENC  

A HAZAI EURÓPAI UNIÓS KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKTEK  
FINANSZÍROZÁSI NEHÉZSÉGEI   

I. Bevezetés 
A hazai környezetvédelem legjelent sebb feladatai az 

önkormányzatok hatáskörébe tartozó települési szennyvízkezelés és a 
hulladékgazdálkodás területén jelentkeznek.  Az európai uniós csatlakozás 
jó lehet séget kínált a felzárkózás felgyorsítására. Az el csatlakozási 
projekt támogatások rendszere 

 

els sorban az ISPA (Instrument for 
Structural Policies for the Preaccesion Countries) 

 

rendkívül kedvez 
feltételek mellett biztosít forrásokat a környezetvédelem legsúlyosabb 
problémáinak regionális megoldására. Szeged két jelent s projekt 
el készítése révén különösen érdekelt az ISPA program sikeres 
megvalósításában. Mind a szennyvízkezelés, mind a hulladékgazdálkodás 
területén jóváhagyták a térségi fejlesztési programokat, mindkét projekt 
tervezése és el készítése befejez dött, és a nemzetközi tendereljárás 
megkezd dött.  Az ISPA projektek hazánk európai uniós csatlakozásával 
egy id ben, változatlan feltételek mellett Kohéziós Alap projektekké 
alakultak. A Szeged regionális hulladékgazdálkodási programja 
elnevezés ISPA projekt kapcsán szeretném bemutatni a következ kben a 
magyarországi európai uniós környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztési 
projektek finanszírozási hátterét.  

II. A szeged térségi hulladékgazdálkodási ISPA projekt  
A program egy biztonságos regionális hulladékkezel rendszer 

létrehozására irányul, amelyhez biogáz hasznosítása, az újrahasznosítható 
hulladék szelektív gy jtése és válogatása, a komposztálható hulladékok és 
az építési és bontási hulladékok újrahasznosítási célú kezelése kapcsolódik. 
Ennek eredményeként a környezeti szennyezés számottev en 
csökkenthet , amihez további el nyként társul a hulladéklerakón 
elhelyezend hulladék mennyiségének a mérséklése. A szektorra es 
költségek mérsékelhet k az újrahasznosítható hulladék értékesítésével, ami 
másrészr l számottev javulást eredményez a költséghatékonyság 
területén. A jóváhagyott projektdokumentáció alapján 2001-ben 
megkezd dött a tenderdokumentációk elkészítése. A projektet öt önálló 
tendercsomagra bontották, melyek közül három a tényleges 
beruházásokra, kett a járulékos feladatok megvalósítását tartalmazza.  
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Mérnök 

 
PR 

 
Építési (1. sz.) 

 
Eszközbeszerzési 

 
Rekultivációs (2. sz. Építési) 

A mérnök tender keretében került kiválasztásra az, az 
együttm köd partner aki az egész projekt megvalósításának 
koordinálását, szakmai irányítását és ellen rzését végzi. A PR (Public 
Relations) tender a projekt kommunikációját, a környezeti tudatformálást, 
a megvalósítás és a kés bbi üzemeltetés során szükséges lakossági 
együttm ködési készség kialakítását célozza. A teljes fejlesztéssel 
kapcsolatos összes építési, épít mesteri munkákat, beleértve a meglév 
lerakó telep utólagos m szaki védelmét is, az építési tenderben foglalták 
össze. A beszerzési tender tartalmazza a projekt megvalósításával 
kapcsolatos valamennyi berendezés, gép, munkagép, járm és egyéb 
eszközök beszerzését. A kistelepülési lerakók és szennyezett területek 
rekultivációjával kapcsolatos feladatokat a rekultivációs tender nyertese 
valósítja meg. 

A többfordulós egyeztetési mechanizmus eredményeképpen az 
eljárás jelent sen elhúzódott. Bár a tender-dokumentációk rövid id alatt 
elkészültek, az els kett már 2001 szén, meghirdetésükre csak egy év 
múlva került sor. A mérnök és a PR tender esetében 2002-ben megtörtént 
az elbírálás, a partnerek kiválasztása és a szerz déskötés. A Beszerzési 
tender hosszú jóváhagyási folyamat után került meghirdetésre és 
elbírálásra 2004-ben, a nyertes ajánlattev k határid re, maradéktalanul 
teljesítették a szerz désben foglalt kötelezettségeiket.   

Az 1. sz. Építési tender meghirdetésre került, a beérkezett 
dokumentációk értékelése megtörtént, az el irányzatok jelent s túllépése 
miatt az eljárást az értékel bizottság eredménytelennek nyilvánította. Az 
önkormányzat a KVM képvisel inek egyetértésével javasolta az IVSZ 
(ISPA Végrehajtó Szervezet) részére a tárgyalásos eljárás megindítását. 
Ezzel párhuzamosan megkezd dött a költségtúllépés okainak szakért i 
vizsgálata, tekintettel arra, hogy valamennyi hazai projekt esetében 
felmerült ez a probléma. Végül az eljárást az EU Delegáció utasítására 
törölték, meg kellett ismételni és a közbeszerzési terv is jelent sen 
módosult. A projektek tervezésének és költségvetésének felülvizsgálata 
során az alábbiak kerültek megállapításra: A hazai ISPA pályázatok 
elkészítése óta eltelt id gazdasági-társadalmi folyamatai miatt a 
dokumentációkban szerepl költségvetés nem fedezi a megvalósítás 
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költségeit. A vizsgálat feladata a költségtúllépés okainak megállapítása 
mellett új költségtervek elkészítése volt, az alább felsorolt tényez k 
hatásainak elemzése alapján: 

 
infláció 

 
árfolyamváltozások 

 
m szaki követelmények változásából adódó 
költségnövekedés 

 
jogszabályok által okozott költségváltozás 

 

vállalkozói várakozások a nagy projektek, illetve az ISPA 
támogatás miatt 

A küls gazdasági és piaci környezet és a konkrét fejlesztések 
sajátosságainak figyelembevételével elvégezték a teljes projekt költségvetés 
felülvizsgálatát. Az egyes feladatok esetében beszerezték a legutolsó, 
jelenleg érvényes árakat és ezen információk alapján megtörtént a tervezett 
beruházások kalkulációjának teljes újraszámolása. 
A projekt költségeit jelent sen befolyásoló rendeletek: 

 

22/ 2001. (X.10.) KöM rendelet A hulladéklerakás, valamint a 
hulladéklerakók bezárásának és utógondozásának szabályairól 

 

5/ 2002. (X.29.) KvVM rendelet A települési szilárd hulladék 
kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és 
üzemeltetésének részletes m szaki szabályairól  

III. A már befejezett vagy folyamatban lév tenderek értékelése 
1./ Az 1. sz. Építési tender megismétlése, a közbeszerzési terv átalakulása 

Az 1. sz. Építési tender megismétlésére 2004-ben került sor két 
lépcs ben. A megismételt folyamat felgyorsítása érdekében a lerakótelepi 
infrastruktúra kiépítésére vonatkozó munkákat (korábbi 2. LOT) az új 1. sz. 
Építési tender keretében  gyorsított eljárással sikerült meghirdetni és ezek 
a munkálatok 2005 januárjában be is fejez dtek. A további feladatok 
meghirdetésére az új 2. sz. Építési tender keretében került sor. A nyertes 
ajánlattev vel 2004. júniusában sikerült szerz dést kötni, de a munkálatok 
csak 2005. nyarán kezd dtek, és a jelent sebb el rehaladás csak 2005. 
szeptemberében több mint két évvel az els eljárás meghiúsulása után 
történt. Az utóbbi egy éves csúszásért természetesen már a kivitelezést 
végz nyertes konzorciumot terheli a felel sség, aki a kiviteli tervekkel 
nem készült el id ben. Feltételezhet az is, hogy több pályázatos szerepelt 
sikeresen és nem álltak rendelkezésre elegend er források a munkálatok 
megkezdésére.  



Majoros András  

246

A költségek alakulása kedvez nek mondható, hiszen a 2003-ban 
kalkulált, korábban már bemutatott várható költségekhez képest jelent s 
megtakarítás jelentkezett a tényleges ajánlatok alapján megkötött 
szerz dések esetében. Mindkét tender esetében kiderült azonban, hogy a 
nyertes ajánlattev k alulkalkulálták a beruházást és már menet közben 
felléptek különböz többletköltség-igényekkel.  Ez a típusú EU 
támogatási forma erre nem ad sok lehet séget, ezért biztosan tudható, 
hogy mindkét tender esetében vesztességgel kel számolnia a 
kivitelez knek. Az 1. sz. Építési tender megismételtetése után az eredeti 
közbeszerzési terv átalakult:  

 

Mérnök (Szakmai irányítás, koordináció és m szaki ellen rzés) 

 

PR (Kommunikáció és tájékoztatás) 

 

1. sz. Építési (Lerakótelepi infrastruktúra: utak, térburkolatok, 
áramellátás, víz- és csatorna hálózat, egyéb nyomvonalas 
létesítmények)  

 

2. sz. Építési (Depónia szigetelés, biogáz hasznosítás, és 
csurgalékvíz elvezetés és  kezelés, komposztáló üzem) 

 

Eszközbeszerzési (Járm vek, munkagépek, technológiai 
berendezések, konténerek) 

 

3. sz. Építési (A hulladékudvarok és gy jt szigetek építési 
munkái) 

 

4. sz. Építési (Kistelepülési hulladéklerakók rekultivációja)  

A befejezett tenderek az eredetileg tervezett, vagy a jóváhagyott 
költségkereteken beül valósultak meg (Mérnök, PR, Eszközbeszerzési), illetve 
a mégis realizálódó veszteségek a kivitelez ket terhelték. A még 
meghirdetésre váró rekultivációs tenderb l (régi 3. sz Építési tender) 
technikai okok miatt kikerültek a hulladékudvarok és gyüjt szigetek kis 
tételt jelent építési munkái (új 3. sz. Építési tender), szintén annak 
érdekében, hogy ezek megvalósítása minél gyorsabban megtörténhessen, 
hiszen ezek eszközei, konténerei, már több mint egy éve megérkeztek a 
beszerzési tender keretében. A rekultiváció (új 4. sz. Építési tender) 
meghirdetése viszont még elhúzódhat a rendkívül hosszadalmas 
engedélyezési eljárás miatt.  
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2./ Az eredetileg ill. 2003-ban kalkulált költségek és a ténylegesen 
megvalósuló tenderek szerz déses költségeinek összehasonlítása: 
(ÁFA/egyéb adók nélkül) 

* A rekultiváció 2008/2009-ben valósul meg, a költségek aktualizálása folyamatban van.  

Szerz dés neve/ 
Szerz d neve 

 
Kalkulált 
összeg Leszerz dött 

összeg         Eltérés

 

Mérnök Technoplus Kft.           

 

182 150 

 

PR Noguchi & Peters Com.           

  

192 314 

 

1.sz. Építési szerz dés Strabag Rt.

 

1

 

418 851

 

1 194 000 224 851 

2.sz. Építési szerz dés: Szeged 2004 Consortium

 

LOT 1

 

393 148

 

566 685 +173 537 

LOT 2

 

275 118

 

707 188 +432 070 

LOT 3

 

9 825 261

 

8 206 193 1 619 068 

LOT 4

 

2 700 009

 

2 466 246 233 754 

Összesen:

 

13

 

193 536

 

11 946 312 1 247 224 

Eszközbeszerzési szerz dések

 

LOT 1  M-U-T Hungária Kft.

 

3

 

277 527

 

2 748 753 528 774 

LOT 2  Avermann-Horváth Kft.

 

924 928

 

1 107 500 +182 572 

LOT 3  M-U-T Hungária Kft.

 

362 670

 

262 067 100 603 

LOT 4  M-U-T Hungária Kft.

 

544 412

 

475 680 68 732 

Összesen:

  

5 109 537

 

4 594 000 515 537 

3. sz. Építési szerz dés: HVD 
Konzorc. 

4 916

 

890

 

3 745 736 

 

1 171 154 

4. sz. Építési szerz dés: rekultiváció

 

14.025.451*
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A 2000-ben jóváhagyott támogatási szerz dés (Financing 
Memorandum) szerinti támogatható költségek nagysága átlagosan 93%-
kal, közel az eredeti kétszeresére n tt, kivéve a 3. sz. (hulladékudvarok, 
gy jt szigetek) és 4. sz. (rekultiváció) építési tendereket, ahol a költségek 
az eredetinek 3.5-szeresére n ttek. (250%-os növekedés).   

IV. Összefoglalás  
A Szeged regionális hulladékgazdálkodási programja elnevezés 

ISPA projekt közbeszerzési eljárása során felmerült problémák miatt 
került sor a projekt tervezés és el készítés egyes részeinek felülvizsgálatára 
és utólagos elemzésére. Az el zetes költségkalkulációk ellen rzése és 
aktuális piaci árakon történ újra számolása során a következ ket 
állapítottuk meg. Az 1999 évi el zetes költségszámítások helyesek voltak, 
az akkor rendelkezésre álló ismeretek és információk birtokában, kell 
megalapozottsággal készültek. A költségtúllépés okait els sorban az 
elhúzódó el készítésben és bonyolult jóváhagyási mechanizmusban kell 
keresni. A megismételt tendereljárás az eredeti 1. sz. Építési tender 
esetében némi költségmegtakarítást hozott, de csak azért, mert a nyertes 
ajánlattev k  - felkészületlenség, hozzá nem értés, vagy piacszerzési okok 
miatt - a valós árnál alacsonyabban kalkulált költséggekkel pályáztak. 
Szerencsésebb lett volna egy évvel korábban magasabb, de a tényleges 
m szaki tartalom megvalósításához szükséges áron szerz dést kötni. 
Összegezve a közbeszerzési folyamat el készítésének és bonyolításának 
folyamatát, megállapítható, hogy 

 

a 2003-as utókalkulációhoz viszonyított 
megtakarítás ellenére 

 

a 2000-ben kalkulát költségek másfél-kétszerese 
merült fel a tényleges megvalósítás során 2004 és 2006 között. A hátralév 
tenderek esetében ez az arány tovább romolhat, hiszen a rekultiváció 
költsége ugyancsak a megváltozott jogaszabályi környezet miatt várhatóan 
az eredeti számítások többszörösére fog emelkedni.    

Felhasznált dokumentumok: 

 

Szeged Regional Waste Management Programme ISPA project documentation, 
2000. 

 

Public Procurement Plan, Szeged Regional Waste Management Programme, 2000. 

 

A 2000. évi ISPA projektek költségkalkulációinak szakért i vizsgálata, ÖKO Rt. 
Budapest, 2003.  

 

Az 1. sz építési tender költségtúllépésének szakért i vizsgálata, Szeged térségi 
hulladékgazdálkodási programja ISPA projekt, szakért i jelentés, Keviterv-Aqva Kft, 
Szolnok, 2003.  
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Sámuel F iskola Gazdasági F iskolai Kar, Békéscsaba (Magyarország) 

BORZÁN ANITA f iskolai docens, intézetigazgató 

 

Tessedik Sámuel F iskola 
Gazdasági F iskolai Kar, Békéscsaba (Magyarország) 

CZAGÁNY LÁSZLÓ kandidátus, egyetemi docens 

 

Szegedi 
Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar (Magyarország) 

FODOR MÓNIKA tanársegéd, PhD-hallgató 

 

Károly Róbert F iskola, 
Gyöngyös (Magyarország) 

HORVÁTH ÁGNES dr., egyetemi docens 

 

Tessedik Sámuel F iskola 
Gazdasági F iskolai Kar, Békéscsaba (Magyarország) 

GÖDÖR ZSUZSANNA f iskolai adjunktus, PhD-hallgató 

 

Tessedik Sámuel 
F iskola Gazdasági F iskolai Kar, Békéscsaba (Magyarország) 

GULYÁS LÁSZLÓ Dr. Ph.D., PhD. docens 

 

Szegedi Tudományegyetem 
Mérnöki Kar (Magyarország) 

HERCZEG TAMÁS címzetes f iskolai docens 

 

Tessedik Sámuel F iskola 
Gazdasági F iskolai Kar, Békéscsaba (Magyarország) 
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HORNOKNÉ UHRIN ERZSÉBET PhD. igazgató 

 
Magyarországi Szlovákok 

Kutatóintézete, Békéscsaba (Magyarország) 

HRABOVSZKI KATALIN f iskolai docens, PhD-hallgató 

 
Tessedik Sámuel 

F iskola Gazdasági F iskolai Kar, Békéscsaba (Magyarország) 

MARASOVÁ, JANA  

KECZER GABRIELLA adjunktus 

 
Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar 

(Magyarország) 

KRAJCSÓNÉ KRASZKÓ ILONA f iskolai docens 

 

Tessedik Sámuel 
F iskola Gazdasági F iskolai Kar, Békéscsaba (Magyarország) 

KOVÁCS GÁBOR tudományos segédmunkatárs, Széchenyi István Egyetem, 
KGYGK, Gazdálkodástudományi Tanszék, Gy r (Magyarország) 

KOVÁCS MIHÁLY f iskolai adjunktus, PhD-hallgató 

 

Tessedik Sámuel 
F iskola Gazdasági F iskolai Kar, Békéscsaba (Magyarország) 

GIURCA VASILESCU, LAURA  egyetemi adjunktus  

 

Craiova Egyetem 
(Románia) 

MAJOROS ANDRÁS kutató, f iskolai tanársegéd 

 

Európai Összehasonlító 
Kisebbségkutatások Közalapítvány, Kodolányi János F iskola, 
Székesfehérvár (Magyarország) 

VINCZEOVÁ, MIROSLAVA Ing. 

 

Bél Mátyás Egyetem Közgazdasági Kar, 
Besztercebánya (Szlovákia) 

NAGYPÁL TAMÁS f iskolai tanársegéd 

 

Tessedik Sámuel F iskola 
Mez gazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási F iskolai Kar, Szarvas 
(Magyarország) 

KRI TOFÍK, PETER Ing, PhD 

 

Bél Mátyás Egyetem Közgazdasági Kar, 
Besztercebánya (Szlovákia) 

PETROVI OVÁ, JANKA Ing,, PhD. 

 

Bél Mátyás Egyetem Közgazdasági Kar, 
Besztercebánya (Szlovákia) 

PIRVU, CERASELA assist prof. PhD 

 

Craiova Egyetem (Románia) 

PÜSKI TAMÁS II. évfolyam, gazdálkodási szakos hallgató 

 

Tessedik Sámuel 
F iskola Gazdasági F iskolai Kar, Békéscsaba (Magyarország) 

VELKEY GÁBOR címzetes f iskolai docens 

 

Tessedik Sámuel F iskola 
Gazdasági F iskolai Kar, Békéscsaba (Magyarország) 

EUGEN, REME adjunktus, doktorandusz 

 

Vasile Goldi Alapítványi 
Egyetem, Arad (Románia) 



Majoros András  

252

STION ZSUZSA PhD hallgató 

 
Széchenyi István Egyetem MTDI, Gy r 

(Magyarország) 
SZABÓ FERENC PhD-hallgató 

 
Szent István Egyetem Gazdálkodás- és 

Szervezéstudományi Doktori Iskola, Gödöll

 
(Magyarország) 

SZIGETI CECÍLIA PhD, egyetemi adjunktus 

 
Széchenyi István Egyetem 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Gy r (Magyarország) 

MÉSZÁROS GÁBOR cégvezet

  
Goodwill PR és Kommunikációs 

Ügynökség, Gy r (Magyarország) 

TAKÁCS ZOLTÁN PhD-hallgató 

 

Egészségügyi Központ, Magyarkanizsa 
(Szerbia), 

SIMON SANDOR f iskolai docens, PhD. 

 

Tessedik Sámuel F iskola 
Gazdasági F iskolai Kar, Békéscsaba (Magyarország)   
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