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Kedves Olvasó!

2013 tavaszán a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz)
az MTA mintájára tudományos osztályokat alakított. Az év
végére összesen 17 osztály alakult meg, melyek tagjainak
száma napról-napra nő.
A Közgazdaságtudományi Osztály (KTO) 2013 őszén rendezte
meg első nyilvános programját, a „Merre tovább?
Magyarország mútja és jövője” című kerekasztal beszélgetés
formájában. A gondolatébresztő beszélgetés tanulságai több
doktorandusz számára jelentős segítségnek bizonyultak
kutatási tevékenységük folytatásához.
Az Osztály megalakulása óta alig egy év telt el, és a kedves
Olvasó már az első – nem titkoltan hagyományindító célú –
konferenciánk tanulmánykötetét tarthatja a kezében. A
tudományos osztályok fő feladata a tudományszervezés. Ezt
kiegészítve a KTO fő küldetésének tűzte ki megalakulása óta,
hogy segítse a közgazdaság- és társtudományok területén
alkotó doktorandusz hallgatókat doktori tevékenységük
elvégzésében.
A fentiek teljesítése több úton is végezhető: célunk az, hogy a
közgazdasági
és
kapcsolódó
tudományterületeken
tevékenykedő PhD hallgatók körében kialakuljon egy
közösségi élet, közelebb hozzuk a doktori iskolák hallgatóit
egymáshoz. Ezáltal elősegítve azt, hogy minél szorosabb
együttműködés alakuljon ki a tudományterület doktoranduszai
között. Szintén a feladatunkhoz kapcsolódik, hogy nívós
publikálási és előadástartási lehetőséget nyújtsunk az
osztályunk tagjai és a közgazdász kutatók számára.
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Ez utóbbi feladat egyik lépése volt a Közgazdász Kutatók és
Doktoranduszok Téli Konferenciájának megrendezése. A
konferencia mottóját Dr. Kaposi Zoltán plenáris előadásának
címe adta. A következő évi konferenciát is ebben a
szellemiségben kívánjuk megrendezni.
A fenti célkitűzések jegyében osztályunk tagjai havi
rendszerességgel találkoznak Budapesten és Pécsett, hogy
aktuális szakmai kérdéseket vitassanak meg, illetve megosszák
egymással a doktori tanulmányaik során tapasztaltakat. Idén
második alkalommal a DOSz Nyári Táborban workshop
keretében nyílik hasonló lehetőség.
A szakmaiság mellett a közösséget is erősítette, hogy
osztályunk tagjai közös gyárlátogatáson vettek részt
Budapesten és Győrött. A JAF Holz, a General Electric és az
Audi Hungária telephelyeinek meglátogatásának sorát szintén
bővíteni kívánjuk a következőkben.
Osztályunk szívesen várja csatlakozni kívánó doktoranduszok
jelentkezését! Reméljük, hogy a felsoroltak, valamint a
tanulmánykötet tartalma jó érvnek fognak bizonyulni a KTO
felkereséséhez!
Pécs, 2014. június 30.

Hauck Zsuzsanna
alelnök

Ratting Anita
titkár

Doktoranduszok Országos Szövetsége
Közgazdaságtudományi Osztály
doszkto@gmail.com
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Tóbi István
elnök

Dr. Bélyácz Iván - Megnyitó beszéd
"A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb,
mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges
módja." (Maupassant)
Tisztelt Hallgatóság, Kedves Barátaim!
Önök most abból az alkalomból jöttek össze, hogy bemutassák
azokat az alkotásokat, amelyek sok munka, kutatás
eredményeként születtek meg. E semleges tartalmú szavak
mögött sok-sok fáradozás, lemondás, éjszakázás, töprengés,
eredményes és zsákutcás gondolkodás rejlik. Sokszor
érezhették úgy, hogy fáradságos és időigényes kutatással
eljutottak valahová, felfedeztek valami újat, eredetit, aztán
tovább folytatva a kutatást, rá kellett jönniük arra, hogy ezt
már mások régen fölfedezték. De mint Maupassant idézett
gondolataiban is megfogalmazódik, a tehetség eredetiség, az
eredetiség pedig gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés
különleges módja. És én itt a felsorolt szellemi képességek
meglétéhez járuló "különleges mód" kifejezésre helyezném a
hangsúlyt.
Mert a gondolkodás képessége és igénye elengedhetetlen
feltétele minden emberi munkának, fizikai és szellemi
tevékenységnek egyaránt, ez teszi a lélekölő, monoton
elfoglaltságot is elviselhetővé.
A látás - meglátni a vizsgált tevékenység, tárgy lényegét, a
szavak, tények mögötti tartalmakat - motivál, érdekessé és
izgalmassá teszi a felsejlő belső értékek felszínre segítését.
Az értelmezés ezeknek a mélyen rejlő értékeknek a
nyilvánosságra hozatala, a mélyben egymástól távol eső
összefüggéseknek a felszínre hozása, nyilvánossá tétele.
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Az ítélés pedig a felülnézet, a rálátás, a feldolgozott,
elmélyülten tanulmányozott tárgyból való kilépésnek a
megtestesülése. A tárgy elengedése és egyszersmind
magunkhoz láncolása. Attól lesz a mienk, amit ezzel az ítélettel
hozzáadunk.
A többi benne volt magában az anyagban, csupán kihoztuk
onnan gondolkodással, látással, értelmezéssel.
Maupassant soha nem használt felesleges szavakat, nagyon is
lényeges tehát a tehetségről szóló gondolataiban a
"különleges módja" kifejezés. Vagyis mindazt, amit a
gondolkodás, látás, értelmezés és ítélet örömökkel,
gyötrelmekkel végigvitt munkájában elértünk, úgy kell a világ
előtt megjeleníteni, ahogyan azt még soha, sehol, senki.
Ez az eredeti tehetség titka. És ha a sok áldozat nem vezet
eredményre, ha úgy érezzük, minden eddigi munkánk
értelmetlen volt, ne higgyük el magunknak e pesszimista
végkövetkeztetést.
Fogadjuk el Honegger biztatását: "A tehetség nem más, mint
az újrakezdés bátorsága."
Kedves Barátaim!
Kierkegaard szavaival zárom megnyitó beszédemet: "A
tehetség… csak akkor szép, ha mint elhivatottság jelenik meg."
Kívánok a mai és holnapi napra eredményes szereplést és
további kutató munkájukhoz sok sikert, kitartást, bátorságot!

Pécs, 2014. január 31.
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EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT SZEKCIÓ

Szekcióelnök:
dr. Jarjabka Ákos, egyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi
Kar
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Bálint Brigitta
Mitől leszünk vonzóak? Munkáltatói márkaépítés
Magyarországon
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar,
Pécs
Absztrakt
A munkáltató arculat, vagy, ahogy manapság nevezik
munkáltatói márka kiépítésében rejlő előnyöket egyre több
szervezet fedezi fel. Az éles versenyben és a jelenlegi
gazdasági helyzetben még nagyobb szüksége van a
vállalatoknak a jó munkaerőre, a tehetséges munkavállalókra.
A tanulmány bemutatja a munkáltatói márka létrehozásának
folyamatát. Fókuszba helyezi a hazai gyakorlatot, valamint
kitér azokra a tényezőkre, melyek fontos szerepet játszanak a
vonzó munkahely képének megteremtésében és a
kommunikációjában. A szerző egy új hazai motivációs kutatás
eredményei alapján rámutat, hogy milyen elemeket érdemes
beleépíteni a munkáltatói arculatba jelenleg: a kihívást
jelentő feladatokat vagy a jó munkahelyi légkört érdemes
inkább hangsúlyozni.
Kulcsszavak: munkáltatói
motiváció, Magyarország

márka,
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személyzeti

marketing,

Bevezetés
A munkáltatói márka kiépítésében rejlő előnyöket egyre
több szervezet fedezi fel. Felismerték, hogy a hagyományos
toborzási, kiválasztási, megtartási módszerek már nem olyan
hatékonyak, mint régen. Ki kell tűnni a versenytársak közül,
hogy magukra vonják a potenciális munkavállalók figyelmét,
mivel a jó néhány éve kihirdetett harc a tehetségekért – „The
war for talent” (Michaels et al. 2001) – még mindig tart, és
egyre inkább fokozódik. Ezt erősíti meg Sziber Éva, az Aon
Hewitt employer branding üzletág vezetőjének nyilatkozata is,
mi szerint „az elmúlt években sem csökkent a tehetségekért
folytatott verseny Magyarországon” (Zeisler – Zsély 2013, 38.).
Valamint a keresgélést nehezíti, hogy egyre több fiatal próbál
ma már szerencsét külföldön. (GKI 2013)
A munkaerőpiacon történt generációváltás is új
követelményeket
állít
a
vállalatokkal
szemben.
A
munkavállalók között egyre nagyobb számban képviseltetik
magukat az Y generáció tagjai. Az ő motivációjuk és
munkamoráljuk merőben eltér az idősebb generációktól
megszokottól. Tari Annamária véleménye is tükrözi, hogy ők
nincsenek olyan tisztelettel a munkaadójuk iránt, mint például
az X generáció tagjai. Számukra a siker, karrier, pénz fogalma
elsőrendű fontosságú, mert megtanulták, hogy a fogyasztói
társadalomban csak ez visz előre. Már nem „engedelmes
munkaerők”, hanem sokszor öntörvényű személyiségek,
akiknek a munkahely csak egy a sok közül, amit bármikor
lehet változtatni.” (Tari 2010, 23.) Ők nem az életüket rendelik
a munkájuk alá, hanem éppen ellenkezőleg, a munkát
szervezik az életük köré. Egy 2007-es felmérés szerint (Montana
– Petit 2008) ennek a korosztálynak fontos a munkájában,
hogy elismerjék. A kemény munkájukért megfelelően magas
fizetést kapjanak. Az emberi kapcsolatok is meghatározóak
számukra, arra törekednek, hogy jól kijöjjenek a kollégáikkal.
Megkívánják, hogy legyen lehetőségük előrelépni a
szervezetben, érdekes feladatokat lássanak el, valamint a
saját fejlődésük is előtérben legyen. A Tehetségmágnesek
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című könyv rávilágít arra, hogy az Y generációhoz tartozók a
munka élményfogyasztóinak tekinthetők, mivel arra vágynak,
hogy a munkahelyük tartalommal töltődjön meg, és a munka
élményét nyújtsa számukra. A szervezeteknek ezt is tanácsos
figyelembe venniük, amikor munkáltatói képüket kialakítják.
(Schumann – Sartain 2010)
A
technológiai
változásokat
is
érdemes
még
megemlíteni, mivel ezek magukkal hozták az alkalmazott
kommunikációs csatornák és eszközök módosulását is. Ma már
sokszor a munkavállalók elérésének egyik új hatékony módja
a
közösségi
hálókon
való
profillétrehozás,
hirdetés
megjelenítés. Ez elsősorban a fiatalabb korosztály esetében
érvényes.
A fent bemutatott történések, változások igazolják, hogy
valóban szüksége van egy magára valamit is adó vállalatnak,
hogy kiépítse egységes munkáltatói márkáját. A tanulmány
további részében bemutatásra kerül ez a folyamat, kiemelésre
kerülnek azok a szempontok, melyek fontos szerepet játszanak
a vonzó munkahely képének megteremtésében és
kommunikációjában. Fókuszban a hazai gyakorlat van
elsősorban. A cikk egy friss hazai motivációs kutatás
eredményei alapján rámutat arra is, hogy milyen elemeket
érdemes beleépíteni a munkáltatói arculatba jelenleg (Farkas
et al. 2013).
A munkáltatói márka
Előzmények
Mielőtt ismertetésre kerülne, hogy mit is takar pontosan a
munkáltatói márka fogalma, nem árt egy kis történeti
áttekintést tenni. A visszatekintés segítséget nyújt abban, hogy
el tudjuk helyezni ezt a koncepciót egy rendszerben, valamint
hogy könnyebben megérthessük mi is a szerepe. A
kialakulásának előzményeként tekinthetjük az 1970-es
években megjelent munkaerőpiaci marketing fogalmat, mely
főleg német nyelvterületeken talált akkoriban gazdag
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táptalajra. (László, 2002) A fogalom mögött a munkaerőpiac
piacorientált szemléletű megközelítése áll, ahol indokolt lehet
marketing eszközök használata. Orosdy és László szerzőpáros
szerint „a munkaerőpiacon a marketing középpontjában is a
vevő áll, vagyis a potenciális (lehetséges) és tényleges
(jelenlegi) munkatárs áll, és a munkahely, munkafeladat az a
„termék”, amelyre – a lehető legjobb kondíciók mellett – a
külső és/vagy a belső munkaerőpiacon a lehető legjobb
vevőt meg kell találni.” (Orosdy – László 2003, 36.) Azaz a
szervezet célja, hogy az általa kínált munkára a
legmegfelelőbb embert megtalálja. Ahhoz hogy ezt a
„termékét” eladja, különböző marketing eszközöket kell
alkalmaznia.
A következő lépcsőfok a személyzeti marketing
fogalmának megjelenése volt, amely hasonló elképzelésen
alapul, mint az előzőleg bemutatott munkaerőpiaci
marketing. Uglyai definiálása szerint „olyan intézkedések
kombinációja, melyek egy vállalkozás dolgozóit arra ösztönzik,
hogy a vállalkozásnál maradjanak, és motiváció révén magas
teljesítményt
nyújtsanak,
emellett
világosan
definiált
célcsoportok külső pályázóit arra ösztönzi, hogy a vállalat által
kínált állásokat keressék, és preferenciát biztosítson részükre a
konkurens vállalkozásokkal szemben” (Uglyai 2005, 27.). A
meghatározás szerint a személyzeti marketing segít megtartani
jelenlegi munkavállalóinkat, akár jobb teljesítményre is
sarkallja őket, valamint a leendő dolgozókat is célba veszi,
hogy a vállalathoz vonzza őket. A személyzeti marketing
esetében is értelmezhető a marketingmix (1. ábra) még pedig
a következőképpen:
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1. ábra: Személyzeti (munkáltatói) marketingmix

Munkahely
(Termék)

Kommunikáció
(Promóció)

Marketingmix

Jövedelem
(Ár)

Toborzáskiválasztásleépítés
(Disztribúció)

Forrás: Saját szerkesztés Uglyai (2005) nyomán
-

-

-

A termék maga a munkavállaló számára vonzó munkahely,
amely kialakítása olyan feladatokat foglal magában, mint a
munkakörtervezés, -elemzés és értékelés, valamint a
szervezetfejlesztés. A célcsoport pedig a jelenlegi és a
leendő munkavállalók, akik felé egy eszköz a kínált
munkahely megkülönböztetésére a munkáltatói márka
kialakítása.
Az árpolitika jelen esetben a munkáért járó bér és juttatások
meghatározásának gyakorlatát jelenti. Valamint ide
kapcsolódik szorosan a teljesítményértékelés is, hiszen az
említett folyamathoz szolgáltathat alapot.
A disztribúciós politikának ebben a vonatkozásban a
vállalaton belüli személyzetáramlást lehet megfeleltetni,
amely során szükséges a munkaerőpiac (egyaránt a külső
és a belső részének) felmérése, a munkakörök és a
személyek egymáshoz rendelése, a toborzás, a kiválasztás
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-

és a leépítés, valamint a karriermenedzsment folyamata is
ide tartozik.
A kommunikáció és a promóció elem tulajdonképpen a
munkáltatói marketingnél is ugyan azt a funkciót tölti be,
mint a termék vagy szolgáltatás marketingben. Viszont
ebben az esetben külső és belső kommunikációra kell
bontani a két célcsoportnak megfelelően. Fontos
kommunikációs eszköz a vállalati viselkedés, a kultúra, mert
ezekkel a tevékenységekkel is a szervezetről közvetít
információkat.

A munkáltatói márka fogalom jelentése
Miután sikerült definiálni a munkáltatói márka helyét egy
komplex rendszerben, szükséges megnézni milyen tartalom
húzódik mögötte. A munkáltatói márka fogalmat először az
Ambler és Barrow szerzőpáros használta még az 1990-es
években, melyet a következőképpen írtak körül „A
foglalkoztatásból származó funkcionális, gazdasági és
pszichológiai előnyök együttese, melyeket a vállalattal
azonosítanak.” (Ambler - Barrow 1996 187.) Azaz megmutatja,
ha a munkavállaló az adott vállalatot választja, milyen előnyei
származnak belőle.
Az
idő
előrehaladtával
a
definíció
tartalma
folyamatosan formálódott. Lloyd (2002) szerint egy olyan kép
jelenlegi és leendő munkavállalók fejében, amely egy
kívánatos munkahelyre utal, ahol egy munkavállaló szívesen
dolgozik. Michigan is hasonlóképpen írta le: egy olyan
szervezet képét közvetíti, amely remek hely a munkára.
(Minchington 2010) Manapság már ezzel a képpel lehet
részben azonosítani a fogalmat, amelyet úgy gondolom
érdemes pontosítani és bővíteni. A munkáltató márka egy
olyan eszköz, amely egy vonzó és hiteles munkahely képét
közvetítve igyekszik az adott vállalatot versenytársaitól
megkülönböztetni.
Fontosnak
tartom
a
hitelességet
kihangsúlyozni, mivel hosszú távon nem célravezető olyat
állítania magáról egy szervezetnek, amely nem igaz rá. Amint
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a munkavállaló ráeszmél, hogy félrevezették, és nem felel
meg neki a valós kép, akkor könnyen a távozás mellett
dönthet. Ez a lépés pedig drága lehet minden szempontból a
vállalatnak, mivel egy részt időt, pénzt és munkát fektetett a
jelölt megtalálásába és betanításába, másrészt a csalódott
dolgozó akár a volt munkáltatója rossz hírét is keltheti. A leírtak
miatt tehát meg kell fontolnia a vállalatnak, hogy milyen is a
vonzó kép, melyet megfest a célcsoportja számára.
A munkáltatói márka jelentőségét több tényező is
alátámasztja.
Ahogy
a
definíciókból
is
következik,
megkülönböztet a konkurenciától, mágnesként működik,
odavonzza és megtartja a szervezetnél a jó munkaerőt.
Túlmutat a munkavállalói elkötelezettségen, annál szorosabb
kötődés érhető el általa. „A tehetségek vonzása mellett a
munkáltatói márkafejlesztés a szervezeti kultúra erősítésében,
a kollégák elkötelezettségének növelésében is fontos szerepet
játszik.” (Zeisler – Zsély 2013, 38.) Célja, hogy a szervezet stabil,
lojális, hosszútávon gondolkodó munkavállalókat szerezzen és
tartson meg. Olyan személyeket, akik képesek azonosulni a
vállalati értékrenddel, a vállalati célok előmozdítása
érdekében tevékenykednek, valamint kellő mértékben
motiváltak.
A munkáltató márkával több külföldi kutatás is
foglalkozott már (Backhaus és Tikoo 2004; Lievens, Van Hoye
és Anseel 2007; Berthon et al. 2005), melyek közül érdemes
megemlíteni – a jelen tanulmány fókuszához hasonló –
Berthon és munkatársai (2005) felmérését, akik olyan
faktorokat határoztak meg, melyek a munkáltatói márka
kiépítésének alapjául szolgálhatnak, mivel ezek értéket
képviselnek a dolgozók számára. Ezek a faktorok a
következők:
A munka érdekességének értéke
Társadalmi érték
Fejlődési érték
A tanultak hasznosításának értéke
Gazdasági érték.
(Berthon et al. 2005)
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A hazai gyakorlat
Nemzetközi vállalatok esetében ki kell emelni, hogy
munkáltatói márkájuknak országra szabottnak kell lennie,
figyelembe kell venniük egyrészt a kulturális eltéréseket,
valamint a különböző országok sajátosságait - gondolhatunk
itt gazdasági és technológiai helyzetre is. A gyakorlatban
vannak is már olyan multinacionális cégek, akik odafigyelnek
erre a szempontra. Ezt alátámasztja egy külföldi nagyvállalat
példája is, ahol „a munkáltatói márkaépítést egy központi
nemzetközi csapat segíti, világszerte kutatják, miként
vonzhatnák a céghez a legjobbakat, és erre alapozva készítik
el a toborzási kampányt. A helyi humánerőforrás-teamek az
adott ország igényeinek megfelelően adaptálják a kampány
elemeit, a felelősségen megosztozva a felső vezetéssel.”
(Zeisler – Zsély 2013, 39.) Jelen tanulmány a magyar
gyakorlatot helyezi fókuszba.
A hazai helyzetről jelenleg még az mondható el, hogy
kevesen foglalalkoznak tudatos munkáltatói arculat- vagy
márkaépítéssel. Sokan még nem mérték fel annak
jelentőségét, hogy hiteles képet kommunikáljanak magukról.
(Tompa, 2011) Mint ahogy korábban említésre került nem
szabad azt a hibát elkövetni, hogy másnak próbálja magát
láttatni a munkáltató, mint ami igazából.
Milyen elemekre épüljön a munkáltatói márka
A kérdésre a válasz két magyarországi felmérés
segítségével adható meg, amelyek közül elsőként egy évente
ismétlődő lekérdezés eredményei kerülnek bemutatásra:
Aon Hewitt és az AIESEC közös kutatása alapján 2013ban a következő szempontok a legfontosabbak a
munkavállalók számára munkahelyük kapcsán:
- anyagi-erkölcsi elismerés
- munkáltató stabilitása, hosszú távú megbízhatósága
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- jó munkahelyi légkör
- emberközpontú vezetés
- szakmai fejlődés
(Aon Hewitt Legvonzóbb Munkáltatók 2013 c. kutatása, 2013)
1. ábra: Az Ideális munkahely jellemzői 2013-ban

Forrás: Aon Hewitt és az AIESEC közös kutatása (Vonzó
munkáltatói márkák
www.employerbrandresearch.hu/download/93/file/aon_hewit
t_legvonzobb_munkaltatok_2013_osszefoglalo.pdf)
Egy 2013-as hazai motivációs kutatás (Farkas et al. 2013)
eredményei alapján a következő tényezők a legfontosabbak
a munkavállalók számára munkahelyükön:
- megfelelő munkahelyi légkör és bánásmód
- munkahely megtartásának biztonsága, jövője
- versenyképes fizetés és anyagi juttatások
- méltányos és igazságos díjazás
- megfelelő munkatársi kapcsolatok, jó munkahelyi csapat
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2. ábra: A motivációs tényezők fontossága és jellemző jelenléte
a munkahelyen a saját kutatás alapján (fontosság alapján
csökkenő sorrendben)
4
3,74
3,74
3,73
3,69
3,68
Fontosság

3,5
3

Jellemző

2,71

2,8

2,4

2,5

2,99

2,42

2
1,5
1

Megfelelő
munkahelyi
légkör,
bánásmód

Munkahely
Versenyképes
megtartásának fizetés és anyagi
biztonsága,
juttatások
jövője

Méltányos és
igazságos
díjazás

Megfelelő
munkatársi
kapcsolatok

Forrás: Saját szerkesztés Farkas et al. (2013) alapján
Míg korábban a kihívást jelentő feladatokkal igyekeztek
magukhoz csalogatni a vállalatok az embereket, addig ma
már például a jó munkahelyi légkört vagy a biztonságot
érdemes inkább először is megteremteni, majd pedig
hangsúlyozni a potenciális és a jelenlegi dolgozók körében.
A felmérés adatain faktorelemzést elvégezve a
következő motivációs területeket lehet beazonosítani, melyek
fontosságát vizsgálva, meg lehet állapítani, hogy ma
Magyarországon egy szervezetnek, mire érdemes hangsúlyt
helyeznie, amikor saját munkáltató képét igyekszik formálni.
Természetesen nem csak „képszerűen” kell ezeknek az
elemeknek megjelennie, hanem a vállalat működési
gyakorlatában is tetten érhetőnek kell lennie, mivel ezek
értékesek, fontosak a dolgozóknak. A következő hat csoportot
lehet elkülöníteni:

17

1. A munka tartalma
Mely arra utal, hogy a végzett munka milyen mértékben
legyen például érdekes, kreatív, kihívó, valamint önállóan és
rugalmasan (akár távmunkában) elvégezhető.
2. Munkafeltételek (Szociális, érzékeny jellemzők dominálnak
benne)
Mely faktor elemei között a következők találhatók például:
munkahelyi légkör, kapcsolatok (munkatársakkal és
vezetőkkel), környezet, vezetői stílus és a munkával járó
stressz.
3. Juttatások (Anyagias tényezők)
Ez a kategória fedi le a fizetéssel és juttatással kapcsolatos
tényezőket.
4. Karrierépítés
Ebben a csoportban helyezkednek el többnyire a karrierrel és
a fejlődéssel kapcsolatos jellemzők.
5. Kollektivista jellemzők
A faktor elemei jellemzően kollektivista tényezőknek
mondhatók úgy, mint csoportban való munkavégzés,
céges rendezvények és közvetlen vezetői irányítás.
6. Biztonság
Az utolsó kategória elemei között megtalálhat az ország és a
munkaadó
gazdasági
helyete,
a
munkahely
megtartásának biztonsága, a munkáltató hírneve.
3. ábra: Munkavállalói motivációs faktorok

Munka tartalma
Munka feltételek
Juttatások
Karrierépítés
Kollektivista jellemzők
Biztonság
Forrás: Saját szerkesztés saját lekérdezés alapján
sok

Az eredményeket összehasonlítva az Aon kutatásával,
hasonlóság
felfedezhető.
Esetleg
a
tényezők
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fontosságának mértékében adódnak különbségek. Ebből
következően leszűrhető, hogy a manapság a magyar
munkavállalók számára munkahelyük tekintetében a
legfontosabb jellemzők között van a munkahelyi légkör és
kapcsolatok, a biztonság és a javadalmazás.
Konklúzió
Általánosságban fontos megjegyezni, hogy ma már
egyre nagyobb jelentőséggel bír, hogy egy szervezet
rendelkezzen saját munkáltatói márkával, mivel a folytonos
versenyben meg kell tudniuk magukat különbözetni a
munkaerő piaci versenytársaiktól. Amikor annak kialakításán,
illetve fejlesztésén dolgoznak, mindenképpen szem előtt kell
tartaniuk a hitelességet, azt ígérjék, amit nyújtani tudnak.
A bemutatott két magyar kutatásból egyértelműen
megmutatkozik, hogy milyen értékek, tényezők jelentenek
értéket a munkavállalók számára. A szervezeteknek saját
munkahelyük kialakításánál ezekre kell építkezniük, hogy a
„termékük” valóban vonzóvá váljon. Az eredményeket
érdemes letesztelniük a gyakorlati szakembereknek vagy
vezetőknek saját cégüknél, hogy megtudják, melyik terület
fontosabb munkavállalóik számára. Másrészt egyfajta
iránymutatásként szolgálhat a szervezeti HR stratégia
megalkotásához.
Az „ár” meghatározása továbbra is lényeges kérdés,
ahogy a kutatásokból is látszik, hiszen a fizetés és a juttatások
előkelő helyen szerepeltek mindegyikben. A számításánál nem
csak arra kell törekedni, hogy versenyképes legyen, hanem
hogy biztos forrás legyen, ami mindig megérkezik, és
méltányos legyen, tükrözve a befektetett munkát.
A „disztribúció” során biztosítani kell, hogy a megfelelő
terméket adjuk el, azaz a megfelelő ember a megfelelő
munkakörbe kerüljön. Valamint a folyamatos egyéni és
szervezeti karriergondozás azért fontos, hogy a „vevő”
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tisztában legyen a jövőbeli lehetőségeivel az adott
szervezeten belül, milyen termékek (pozíciók) érhetők el
számára.
Továbbá tudomásul kell venniük a vállalatoknak, hogy
különböző célcsoportjaik vannak – akár a potenciális vagy a
tényleges munkavállalókra, akár a különböző generációkra
gondolunk -, akik hatékony eléréséhez célzottabb és
személyes HR („kommunikációs”) tevékenység szükséges. A
tanulmány elején is említésre került, hogy az Y generáció mást
vár el a munkahelyétől: már nem csak pénzkereseti forrásként
vagy karrierjük megvalósításának eszközeként tekintenek rá,
hanem élményként szeretnék megélni a mindennapi
munkavégzésüket. Ebből kifolyólag is foglalkoznia kell a HR
szakembereknek az adott szervezetnél a generációs
különbséggel, de nem csak a munkáltatói márka kialakítása
során, hanem a teljes emberi erőforrás menedzsment
tevékenységük során.
A tanulmány egyik végső üzenete, hogy a
szervezeteknek tisztában kell lenniük munkavállalóik igényeivel
és preferenciáival, valamint munkáltatói márkájuk kiépítésénél
tekintettel is kell lenniük ezekre. Ennek eredményeképpen
találhat egymásra kereslet és kínálat a leghatékonyabban.
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Kispál Gabriella
A Csongrádi Borklaszter leendő tagjainak szociometriai
vizsgálata
Szent István Egyetem, Gödöllő
Absztrakt
A tanulmány részletesen bemutatja a leendő Csongrádi
Borklaszter már meglévő tagjainak csoportkohézióját, és a
tagok közötti kapcsolati hálót egy szociometriai vizsgálat
tükrében. A kutatás célja, hogy a szervezeti felépítés optimális
legyen, a formális és informális kapcsolatok fedjék egymást,
valamint hogy a jövőben elkerüljük az ehhez kapcsolódó
problémákat. A téma aktuális, hiszen manapság a bizalom, az
empátia és az ezzel együtt járó „soft” tényezők értéke
megnövekedett, egyre inkább előtérbe kerül a szervezetek
életében is. A releváns szekunder irodalmat felhasználva egy
gyakorlatorientált standard kérdőív segítségével kísérlem meg
bemutatni azt, hogy hogyan alakulnak a kölcsönös
kapcsolatok, melyek alakítják ezt a közösséget, és hogy
mennyire erős a szinergia. Egyáltalán ez mennyire függ össze a
már régóta vitatott kérdéssel, hogy a bizalmat lehet-e mérni. A
vizsgálat során választ kapunk arra is, hogy kit érdemes vezetői
pozícióba választani és ki az, aki a szakmai szempontokat
tekintve a leghitelesebb információkat tudja adni.

Kulcsszavak: bizalom, klaszter, szociometria, kohézió
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Bevezetés
A tanulmány részletesen bemutatja a leendő Csongrádi
Borklaszternél, a már meglévő csoportkohéziót és a tagok
közötti kapcsolati hálót egy szociometriai vizsgálat tükrében. A
téma aktuális, hiszen manapság a bizalom, az empátia és az
ezzel együtt járó „soft” tényezők értéke megnövekedett, egyre
inkább előtérbe kerül a szervezetek életében is (Juhász é.n.).
A Csongrádi Borklaszternél, mint más nagyobb vállalti
formánál is fontos, hogy a benne lévő tagok minél
könnyebben és egyszerűbben tudjanak együttműködni a
közös cél érdekében. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, a
szakmai
feladatokat
a
csoportosulás,
mint
csapat,
konstruktívan meg tudja oldani, érdemes egy előzetes
felmérést készíteni. A cél, hogy a lehető leghatékonyabb
szervezeti felépítést tudjuk elérni, mely a szinergiát
maximalizálja és ahol az egyéni célok illeszkednek a közösségi
feladatokhoz.
Ahogy Belbin (1998) fogalmaz, sok éven keresztül a
vállalatok az egyének kiválasztásánál a személyiség
tulajdonságairól vitáztak, azonban ezek a tulajdonságok,
melyek szükségesek a vezetéshez egymást kizáróak. Mivel az
ellentétes tulajdonságok egy egyénben nem tudnak egyesülni,
ezért szükség van egy csapatra, melynek tagjai rendelkeznek
minden szükséges jellemzővel a sikeres teljesítmény eléréséhez
(Belbin 1998). A klaszteralapítással egy sikeres csapatot kell
létrehozni, mely az üzletet is viszi a hátán, ehhez azonban tudni
kell a tagok egymás közötti viszonyait és képességeit.
A bizalom nemcsak a hétköznapi életet, hanem a
gazdasági folyamatokat is meghatározza. (Hódosi 2011). Tóth
Tamás (2009) szerint a klasztereknél alapvető a kölcsönös
bizalom az együttműködéshez, az információk cseréjéhez, a
kockázatok mérsékléséhez. Szerinte magabiztos tulajdonosok
és megbecsült menedzsment szükséges a jelenlegi felgyorsult
világhoz.
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A klaszterterv megalkotásánál azért nagyon fontos
figyelembe venni a bizalmat, mint tényezőt, mert ezen a
területen a magyarországi statisztikák alapján nagyon rosszul
állunk (Skrabski-Knopp 2007), nagyon nagymértékű a
bizalmatlanság, amit egy klaszter hosszútávon nem biztos,
hogy kibír. Korábban is a bizalmatlanság volt az egyik
legnagyobb akadálya a vertikum szereplőinek ezen a
területen történő összefogásáért. Papp Erika (2013)
klasztermenedzser szerint is nagyban befolyásolja a hálózat
sikeres működését a bizalom megléte, ennek megteremtésére
nagy hangsúlyt kell fektetni.
A szociometriai felmérésnél Moreno abból eredezteti a
kutatását, hogy minden státuszokból álló intézményes rendszer
mögött ott van a spontán társulások hálózata. A szociometria
ezeknek a társkapcsolatoknak, a rokonszenvi választásoknak a
módszere, melyből a választások alapján egy hálózatot lehet
felvázolni és értelmezni. (Mérei 1998)
A fő hipotézis, hogy a leendő klasztertagok között van
legalább alapvető szintű csoportkohézió, mely elegendő lehet
a klaszter összetartására a személyi vonalon. Másként
fogalmazva a bizalom, mint összetartó erő létezik a tagok
között, amelyet a kölcsönös kapcsolatok nagy száma mutat.
További hipotéziseim:
1.

2.

3.
4.

A csoportban legalább két fő van, aki alkalmas a
vezetői poszt betöltésére és nincs kirekesztett személy.
Ezt a szociogram tudja alátámasztani.
A szakmai szempontokat figyelembe véve a csapat
képes egymással együttműködni és megosztani az
információkat.
Minden részterületen van legalább egy szakmailag
preferált tag.
Az alapvető szervezeti forma demokratikus.
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Anyag és módszertan
A széles körű szociometriai felmérőlapból, amit a
szekunder kutatás releváns forrásai nyújtanak, jelen esetben a
Fehér István által bevezetett A-1 –es vizsgálati lap kerül
alkalmazásra (Mérei 1998). Ennek okai, hogy több szempontú
szociometriai célkitűzés fogalmazódott meg, melynél nemcsak
a társas alakzatokra, a társas mező reális viszonyaira, a döntést
hozó kapcsolatokra, hanem az indítékokra és kötődésekre is
kitér a kutatás. Ez a legelterjedtebb vizsgálati lap, így bátran
lehet alkalmazni.
A kritériumok úgy lettek összeállítva, hogy a választások
mutatókba
csoportosítva
adjanak
feleletet.
Minden
kategóriában összegzésre kerülnek a szavazatok, így a
közösség álláspontjáról kapunk információt. A különféle
mérlegelési szempontok a benne rejlő kérdésszámokkal a
következők:
 rokonszenvet feltételező kérdések (rokonszenvi: 1.,4.,13. és
személyes bizalom: 8.,11., 17.)
 közösségi funkciókra vonatkozó kérdések (aktivitás: 6.12. és
tárgyilagosság: 5.10.15.),
 egyéni
tulajdonságokra,
képességekre,
készségekre
vonatkozó kérdések (szakmai hozzáértés: 2.,9. és képesség
és tulajdonsággal összefüggő: 3.,16.,18.) és
 közösségi
helyzetre,
népszerűségre,
érvényesülésre
vonatkozó kérdések (7. és 14.) (Mérei 1998).
A kutatás végeredménye a szociogram, mely a
kölcsönösség alapján kerül szemléltetésre. A szerkezeti kép
adta jellemzésre az eredmény fejezetben tér ki a tanulmány. A
vizsgálat kiegészült egy Lányi (2008) alapján használt
személyiségteszttel is, mellyel a vezető személyiségek kiszűrése,
a céltudatosság és a hatékonyság feltérképezése volt a cél.
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A válaszadók azon szőlőtermelők voltak, akik aláírták
korábban a klaszter szándéknyilatkozatát és megjelentek a
megbeszélt helyszínen, vagyis a csongrádi Művelődési házban
2014. január 22-én. Ők jelentik a formálódó klaszter magját.
Ez a termelők számára jól ismert helyszín volt, ahol otthon
érezhették magukat, hiszen a hegyközségi gyűléseket is itt
szokták megrendezni. A kutatási felvételezés előtt a klaszter fő
kezdeményezője ismertette a jelenlegi helyzetet, célokat és
miérteket, majd a jelenlévők bemutatták magukat, szőlőjüket,
esetleges borászati előéletüket és pincészetüket. Ezek után
közöltem a társasággal, hogy ez a kutatás hogyan függ össze
a jövőben létrejövő klaszterrel és annak céljaival. Így kialakult a
bizalmas légkör, ahol az instrukciók elmondása után
könnyedén kitöltötték a kérdezettek a standard kérdőívet. A
megjelentek a vártnál jóval kevesebben voltak, ami
veszélyeztette a kutatás elvégzését, azonban a negatív
eredmény is eredmény, tehát ebből is leszűrhető, hogy az
ígéret megtartása kérdéses, a bizalom hiánya jelentős.
Eredmények
A megkérdezettek száma hat fő volt, a formálódó
klaszter ennyi termelővel biztos számolhat. A névlista, ami azt
mutatta, hogy mely személyekből lehetett választani a
szociometriai vizsgálat során, a tervhez képest nagyon
megváltozott. A csongrádi művelődési ház terme megfelelő
helynek minősült, mert a résztvevők asszociálni tudtak a
korábban ott rendezett szőlészeti- és borászati eseményekre,
valamint sikerült megteremteni a bizalmas légkört.
A szociogram kirajzolódása
Az összes választás száma 120, a kölcsönös választások
száma 17-et ad (azért lehet ennyi, mert 3 kérdés volt és akár
mindegyikben lehetett kölcsönös kapcsolat), melynek felét kell
vennünk a további számításokhoz. Az eloszlási mutató minél
nagyobb, annál kisebb a szavazatok szóródása, jelen esetben
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ez átlagosan 2-es értéket mutat, tehát általában minden
személy másik két személyt jelölt meg egy adott kritérium
alapján.
1. ábra

A leendő Csongrádi Borklaszter tagjainak
szociogramja

3

4

1

5

6

2

Forrás: Mérei F. 1998. 59-60 o.alapján saját szerkesztés
Az 1. ábra számai a kérdőívet kitöltő személyeket jelenítik
meg, a szokottól eltérő módon nem nélkül, mert minden
válaszadó férfi volt. A vonalak a kölcsönös kapcsolatot jelentik
a rokonszenvi választások kritériumainál, amit az 1. , a 4. és a
13. kérdés válasza határozott meg. Ezek a közös kellemes
időtöltésre, valamint a tulajdon megosztására vonatkoztak.
Fontos, hogy itt csak azok vannak jelölve, amik ugyanarra a
kritériumra vonatkoztak.
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Várhegyi György szociológus dolgozta ki a társasközösségi helyzet módszerét, és azt fogalmazta meg, hogy
minél több egy alakzatban a kedvező helyzetű személy, annál
jobb az alakzat társas légköre, s annál több esély van a magas
teljesítményre. Személye szerint a jó társas-közösségi helyzet
ismérve a kölcsönösség és a választottság. Tehát kedvező
társas helyzetben van az, akinek van kölcsönös kapcsolata és
nagyjából átlagos számú szavazatot kap. (Mérei 1998.) Ha ezt
adaptáljuk a jelen kutatásra, akkor elmondhatjuk, hogy
kedvező a társaság az összes személy számára, mert
mindenkinek van kölcsönös kapcsolata és a csoport felének
legalább átlagos a kölcsönös pozitív kapcsolatok számának
értéke.
A mutatók értékei az elemzés alapján
A válaszadók egy teljesen zárt alakzatban helyezkednek
el, nincs olyan, aki magányos lenne. Az alakzatban
mindenkinek van legalább két kapcsolata, ami az együttes
élményekre utal. Központi elhelyezkedés jellemző az 1,4,5-ös
személyekre, a központ befolyása alá vont társas övezet alá
esik a 2,3,6-os személy. Perem nincs, mert a zárt alakzatban
benne van mindenki. Ezek alapján a CM mutató értéke 50-50,
azaz 50%-a az embereknek a központhoz, 50% az ehhez
tartozó befolyás alá vont területhez tartozik.
Az alakzatok arányait tekintve egyértelműen zárt
alakzatról beszélünk, abból is egy téglalap formálódik ki. A
további eredményeket az 1-2. táblázat tartalmazza
rendszerezve.
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1.
A mutató
neve
Kölcsönösségi
index

táblázat
A kohéziós mutatók
Értéke Értelmezése
100%

Biztonságot ad a közösség, mert
egyetlen olyan személy sincs,
akinek ne lenne kölcsönös
kapcsolata.
Sűrűségi
1,41
Stabil közösségekben 1 fölött van,
mutató
tehát ez az érték mindenképpen
pozitív.
Kohéziós
56
Meglepően magas a
index
csoportkohézió, ez abból
adódhat, hogy kicsi az
alapsokaság, azaz kevesen vettek
részt a kutatásban. Kissé ferdíthet
is.
Viszonzott
34
Az átlagövezetnél alacsonyabb
kapcsolatok
érték, de még nincs ok az
mutatója
aggodalomra, mert ez a
viszonzottsági érték azért is lehet
ennyire alacsony, mert a
résztvevők lehet, hogy a másikat
nem pont ugyanabban a
kérdésben választották.
Forrás: Mérei F. (1998) 163-166 o. alapján saját szerkesztés a
2014. január 22-ei kérdőívek válaszai szerint
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2.

táblázat

A kérdés sorszáma

Kérdések alapja
Kérdések
szóródása

A csoportlégkör mutatóját meghatározó tényezők összesítése

Rokonszenv

Funkció

BAL

JOBB

1

4

13

2

9

Tulajdon
megosztása,
borvacsora,
tanulmányi út

5
10
15
Gyors és jó munka
szakmai bemutatók,
igazságosság,
képviselet,
szervezés,
nehézségek megoldása

3

18

16

1,22 0,82 0,84 0,52 0,98 0,55 1,60 1,21 1,17 0,55 1,21 0,89 0,41 0,41

2,88
9,50
Össz-szóródás
Összszóródás/kérdések
0,96
0,86
száma
Forrás: Mérei F. (1998) 180-181. alapján saját szerkesztés a 2014. január 22- ei kérdőívek válaszai
szerint
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Az 1. táblázat azt szemlélteti, hogy összességében a
csoportkohéziót jellemző mutatók jó értékeket mutatnak a
válaszok alapján, ehhez azonban az is hozzátartozik, hogy a
résztvevők száma nagymértékben csökkent a tervezetthez,
ezért mindenféleképpen további toborzás szükséges a klaszter
létrehozására,
ha
számításba
vesszük
az
általános
lemorzsolódást.
A 2. táblázat bemutatja, hogy mind a személyes (bal
oldal), mind a funkció (jobb oldal) alacsony értéket mutat,
ezért a csoportlégkör típusai közül a második illik rá. Tehát
közvélemény nem alakult ki, a választásokat éppen olyan
kevéssé irányítja a csoportnorma, mint a vezetővel való
azonosulás útján átvett közös vélemény. A válaszok
szubjektívek,
érzelmektől
vezéreltek,
nincsenek
egybehangolva. Nem alakultak ki közösségi szerepek. Ez arra
vezethető vissza valószínűleg, hogy a „szőlős társadalom” ─
akiknek tagjai a teljes életüket a szőlőnek szentelték és
kitanulták a szőlő termesztésének minden mozzanatát ─ a
privatizációval gyakorlatilag megszűnt, új még nem forrt ki.
Remélhetőleg
a
további
együttműködések
ezt
is
megalapozzák. A szakirodalom azzal is jellemzi ezt a
tulajdonságot, hogy „anarchisztikus”, még nincs meg a
megfelelő légkör a szerepek kiosztására.
A személyiség teszt – mely kiegészítette a szociometriai
kérdéssort - alapján elmondható, hogy a vizsgált személyek
inkább pozitívak, mint negatívak és beigazolódott az a
hipotézis, miszerint legalább két személy alkalmas vezetőnek.
Ez a szociometriai és a személyiség teszt alapján is egyértelmű.
A legtöbb pozitív és magas érték a „kötelességtudat”
alcsoportban volt, itt egyértelműen meg tudták választani a
vizsgált alanyok a saját magukra jellemző irányokat. A
legrosszabb eredmények az „énhatékonyságnál” születtek, itt
inkább átlagos vagy átlag közeli értékeket adtak meg a
résztvevők. Az lehet nagyon jó vezető, aki pozitív és a terveit
meg is tudja valósítani, tudja, hogy minek mi a következménye
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és ezért tesz is. A megkérdezettek között volt ilyen személy, aki
ezek alapján alkalmas lenne a klaszter vezetésére.
Következtetések és javaslatok
A kutatás elején lévő problémák, melyek abból adódtak,
hogy többen nem jöttek el, magára az eseményre, már azt
mutatja, hogy az együttműködés ezekkel a személyekkel nem
valósulhat meg, tehát a helyükre keresni kell újabb embereket,
hogy pályázni lehessen.
A fő hipotézist, miszerint a klaszter leendő tagjai között
(akik jelen voltak) a kölcsönös kapcsolatok létrejöttek, a
kutatás alátámasztotta. Szerencsére nincs magányos személy
vagy olyan, aki nagyon a peremén lenne a közösségnek, tehát
a további hipotézisek első állítása is megerősítést nyert.
A deklarált kapcsolatok száma magas, ami arra enged
következtetni, hogy ezek a személyek nyitottak, így képesek
együtt dolgozni egy közös cél érdekében. Egy zárt alakzatról
beszélhetünk a szociogramot tekintve, melyben bár nincsenek
háromszoros kölcsönös kapcsolatok, de a lehetséges
kapcsolatoknak több mint a fele már létrejött. Ez az átlag
értéknél jóval magasabb, ez ugyancsak a fő hipotézist
igazolja. Valószínűleg annak is köszönhető ez az eredmény,
hogy kicsi elemszámú volt a csoport, de ennek ellenére jó
alapot ad a klaszternek, mert a csoportkohézió magas. Tehát
a további hipotézisek közül igazolttá vált a második számú
feltétel is, mert az együttműködés lehetséges a tagok között és
képesek megosztani egymással az információkat.
Egyedül a viszonzott kapcsolatokban marad el a
közösség az átlagos normál paraméterektől, ami pozitív
jövőképet mutat, hiszen ez azt jelenti, hogy minden másban a
normál követelményeknek megfelel a társaság. A bizalmi
kritériumok alapján az is megfigyelhető, hogy a személyek
többségének van bizalmasa a csoporton belül, mely a klaszter
alapítása után várhatóan még inkább erősödik.
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A leendő tagok céltudatosságát illetően kevésbé voltak
egyértelműek a válaszok ahhoz képest, mint amikor arról volt
szó, hogy mennyire tartják meg a szavukat. Van céltudatosság
az emberekben, de ezt még erősíteni kell. Tapasztalatom és
számításaim szerint bár képesek a vizsgált személyek a kitűzött
célt megvalósítani, a kicsi önbizalmuk ebben meggátolhatja
őket. A legnagyobb probléma e tekintetben, hogy nem
tudják, hogy merre induljanak. Szerencsére éppen ezért lesz ott
a klaszter mögött egy klasztermenedzsment szervezet, amely
tudni fogja, hogy hogyan követik egymást a munkafázisok, és
abban kinek mi a szerepe.
A szakmai kérdésekben megoszlottak a vélemények a
személyek között, valaki ebben, valaki abban jó, egyedül egy
kiugró érték volt, a többinél az egyszerű többség dominált.
Mindenki megtalálja a helyét a klaszteren belül, ha nem is jut
minden részterültre külön egy-egy tag. A harmadik hipotézis
tehát csak részben valósult meg.
Vezetői posztra a népszerűség alapján három, az
aktivitás szerint két személy is alkalmas a kutatás alapján. Ez az
állítás az első hipotézist igazolja.
A
szervezetet
demokratikusan
érdemes
kialakítani
mindenféleképpen, mert eleve egy ilyen struktúra alakult ki a
potenciális tagok között. Figyelni kell arra azonban, hogy a
vezetői kompetenciákkal rendelkező személyekre kell bízni a
nagyobb feladatokat, akik nagyobb belső motivációval
rendelkeznek és hamarabb elérik a céljaikat, mert ez
ösztönzően hat a nekik segítő munkatársakra is. Ezzel a
megállapítással a negyedik hipotézist is alátámasztottam a
kutatási eredményekkel.
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Komplex esetkezelés a hátrányos helyzetű álláskeresők
támogatásában
Absztrakt
A
projektszemléletű
komplex
esetkezelésben
a
beavatkozás fókuszában a tartósan munkanélküli ügyfelek
munkaerő-piaci pozíciójának javítása áll. Az esetkezelés célja
az ügyfél munkavállalói adottságainak javítása, tartós álláshoz
juttatása a nyílt munkaerőpiacon. Az ügyfél problémáinak
segítői megközelítése azok projektcélhoz való viszonya alapján
történik. A modell gyors, akcióorientált beavatkozásokra épít,
az önkéntesség elve nem terjed ki az ügyfélnek a segítői
folyamatból való tetszőleges ki-, majd visszalépésére. A
folyamat időben lehatárolt: a fejlődési célokat meghatározott
idő alatt szükséges elérni. A modell működését egy
esettanulmánnyal szemléltetjük.
A modell működtetése kiterjedt szakmai hálózatot és
szoros együttműködést igényel. Az erőforrások koordinációja a
megfelelő
informatikai
rendszer
és
adatbázis
háttértámogatásával, visszacsatolási rendszer kiépítésével
hatásosabbá
és
költséghatékonyabbá
teheti
az
esetmenedzselést. Ez már középtávon is mérhető társadalmigazdasági haszonnal jár. Az életen át tartó tanácsadást
felváltja a behatárolt idejű tanácsadás, csökken az egyes
segítő
szolgáltatások
duplikációja,
a
nem
adekvát
szolgáltatások
igénybevételének
száma.
A projektcél
elérésével az addig inaktív ügyfél önfenntartó, adózó
állampolgárként (re)integrálódik. A modell bemutatását
foglalkoztatási reintegrációs projektekben szerzett gyakorlati
tapasztalatainkra alapozzuk, így a tanulmányban elméleti
összefoglaló rész nem szerepel.
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Kulcsszavak: projektszemlélet, komplex támogatás, hátrányos
helyzetű álláskeresők
Bevezetés
Magyarország az aktív korú népesség gazdasági
aktivitásának tekintetében az Európai Unió tagállamai között
az uniós csatlakozás óta folyamatosan a lemaradó országok
között szerepel. A foglalkoztatottak száma a 2004-es 3,9 millió
főről csak lassan emelkedett, 2007-ig mindössze 26 ezer fővel,
ami 50-52% körüli foglalkoztatottságot jelentett. Az aktív korú
magyar népesség össznépességen belüli, csökkenő aránya,
valamint tartósan gyenge munkaerő-piaci aktivitása miatt
jelentős nyomás nehezedik az állami transzferjövedelmi
rendszerekre,
veszélyeztetve
azok
hosszú
távú
fenntarthatóságát.
A magyar munkaerő-piaci helyzet 2008-ban, a
gazdasági válság hatása miatt jelentős mértékben tovább
romlott, a foglalkoztatottak száma egy év alatt mintegy 50 ezer
fővel csökkent. Ezt követően csak 2011-től indult meg kisebb
növekedés. Bár mára a foglalkoztatottak száma a válság
kirobbanása
előtti
szintet
valamelyest
meghaladja
Magyarországon (a foglalkoztatottak száma 2013-ban 3 938
ezer fő, a foglalkoztatotti ráta 52,7%), ezt döntően a
közfoglalkoztatottak (számuk 2008-2012 között 127 ezer főről
közel 263 ezer főre nőtt1), valamint a külföldön munkát vállalók
számának emelkedése magyarázza 2 . A magyarországi nyílt
munkaerő-piaci foglalkoztatásban továbbra sem sikerült
érdemi pozitív fordulatot elérni.
A foglalkoztatás fejlesztését Magyarországon számos
intézményesített szolgáltatás támogatja, amelyek különösen a
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű ügyfelekre helyeznek
Koltai Luca: A közfoglalkoztatottak jellemzői – kutatási zárótanulmány. 2013.
A 2004-2013 közötti további foglalkoztatási adatok a KSH nyilvános adattárából
származnak (http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf021.html)
1
2
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nagy hangsúlyt. Ám a jelenlegi, intézményesült segítő
szolgáltatások gyakorlatában igen gyakori az „örökös
családgondozás” jelenségének kialakulása. Ez azt jelenti, hogy
az esetkezelés folyamata időben, szakmai kereteiben,
beavatkozásaiban és az ügyfél fejlődési szükségleteinek
szempontjából is „szétfolyik”. Ennek következtében keletkeznek
azok az „örökös esetek”, amelyek tényleges esetmegoldás
nélkül gondozásban tartják a klienst. Ez az esetkezelés nem
elég hatékony a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiaci reintegrációjának segítésében, ugyanakkor a jelenlegi
demográfiai és gazdasági aktivitási mutatók mellett nem
mondhatunk le arról a humánerőforrásról, amelyet e
potenciális
munkavállalók
hasznosítható
képességeinek
kiaknázása jelenthet.
A cikk esettanulmány részében egy alternatív modellt
mutatunk be. Az esetleírásban szereplő projektszemléletű
komplex esetkezelés modellje határozott idejű gondozást és
alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást biztosító mentori
program keretében jött létre. A mentorálás elsődleges célja a
nyílt munkaerőpiacra való felkészítés és elhelyezés volt, az
esetmunka
kezdetekor
azonban
sok
szempontú
problémafelmérés készült. Így az esetvezetésben az ügyfél
személyes problémáit a módszer a cél elérését akadályozó
tényezőként kezelte. Az esetet gondozó mentor kapcsolatot
teremt az önmagukban jól funkcionáló, de egymás közti
kommunikáció hiányában tökéletlenül együttműködő hazai
szolgáltatók között, egységben kezelve a kliens problémáit, és
koordinálva azok megoldását a cél elérése érdekében. A
modell széles körű alkalmazása esetén jelentős javulást lehet
elérni a nyílt munkaerő-piaci reintegráció terén, olyan
munkavállalói csoportok esetében is, amelyeknél a jelenlegi
foglalkoztatási
szolgáltatásokkal
csak
minimális
szintű
reintegrációt tapasztalhatunk.
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A projektszemléletű komplex esetkezelés modellje
Szakmai indokoltság
A
sok
szempontú
felmérés
a
jelenlegi
intézményrendszerben is a szociális esetmunka folyamatának
kezdő lépései közé tartozik. Az esetmunka felmérési fázisában
fel kell deríteni az ügyfél hozott problémája mögött rejlő
problémahalmazokat, meghatározni mozgósítható személyes
és környezeti erőforrásait. Azonban a gyakorlatban a legtöbb,
összetett problémakört felszínre hozó esetben a felmérés
folyamata soha nem ér véget, az esetmunka újabb és újabb
problémahalmazt tár fel.
Az önkéntes részvétel miatt az ügyfél időközönként,
krízishelyzetben feltűnik, azonnali segítséget vár, majd a krízisnyomás csökkenésével eltűnik, sőt hárítja a segítő
megkeresését. Így az esetmunka folyamata krízisintervenciók
sorozatává alakul, köztük jó nagy szünetekkel. Kialakul az
„örökös családgondozás” folyamata.
Indokolt tehát egy alternatív esetkezelés bevezetése,
amely, a jelenlegivel szemben cél- és eredményorientált. Egy
ilyen modell hatékonyabb, egyúttal képes a segítői folyamat
eredményességének
visszajelzésére.
Határozott
időbeli
keretekre
épít,
eközben
nem
terjeszkedik
túl
a
rendszerszemléletű szociális munka szakmai alapelvein, és
tiszteletben tartja az önkéntesség elvét.
Makroszintű jelentőség
Magyarországon az aktív korú népesség egy rétege rossz
munkaerő-piaci pozíciója, életviteli problémái miatt nem tud a
nyílt munkaerőpiacon önerejéből elhelyezkedni, így az állam
segítségére szorul. A csoport pontos létszámát nehéz
meghatározni, a KSH adatközléseire épülő becslésünk szerint
legalább félmillió főről van szó, akik képzettségben,
egészségiállapotban,
szocio-kulturális
vonásokban
is
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elmaradnak,
ugyanakkor
hasznosítható
képességeik
kiaknázása fontos humánerőfforás potenciált jelenthet.
Elhelyezkedésük további jótékony hatásokat is hoz:
 az újraelosztási rendszerek fenntarthatósága javul,
csökken az állami passzív ellátás és a közmunka
volumene;
 csökkennek az egészségügyi kiadások;
 az
örökös
esetek
számának
csökkenésével
tehermentesül a szociális intézményrendszer;
 a közfoglalkoztatást csak azok számára kell biztosítani,
akik esetében a nyílt munkaerő-piaci visszailleszkedés,
folyamatos segítő támogatás mellett sem reális cél.
Működési alapelvek
A
projektszemléletű,
komplex
esetkezelés
egyik
alapvetése, hogy a társadalomból való kiszakadás sarokköve
a munkaerő-piaci pozíció megrendülése. Vagyis a tartósan
inaktív ügyfelek munkaerő-piaci pozíciójának javításával a
folyamatban lényegi fordulat következhet be. A modell másik
alapvetése, hogy az ügyfelek problémái összetettek, így
munkaerő-piaci helyzetük javításához komplex segítő
beavatkozásra van szükség.
A modell működési alapelvei:
(1) Az esetfolyamat projektszerű felépítésű, fókuszban az
ügyfél nyílt munkaerő-piaci pozíciójának javításával, mint
projektcéllal. Feladat az ügyfél munkavállalói adottságainak
javítása, tartós álláshoz juttatása.
(2) A sok szempontú felmérés a munkábaállást segítő és
gátló tényezőket tárja fel. A mentor meghatározza az ügyfél
természetes támogató rendszereinek kappacitását, problémáit
és a sikerhez szükséges szakmai támogató rendszerek körét. A
tapasztalatokat egyéni fejlesztési tervben foglalja össze, ahol
fejlődési mérföldköveket, hozzájuk vezető feladatokat és rájuk
vonatkozó határidőket is megjelöl.
(3) Az önkéntesség elvét tiszteletben tartó, végleges
fejlődési terv a mentor és az ügyfél konszenzusán alapul. Az
írásbeli szerződés rögzíti az ügyfél fejlődési szükségleteit, a
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meglévő, fejlesztendő és kiépítendő kapacitásokat, a fejlődési
mérföldköveket, határidőket, a közös munka célját, költségeit,
finanszírozását. Az esetmunka folyamatában erre épít a mentor
és az ügyfél közös, időszakos értékelése.
(4) Az esetmunka folyamatának időbeli szabályozása a
projektszemléletű modell lényeges eleme. A mérföldkövek
eléréséhez szükséges reális határidők, a mentor és az ügyfél
közötti találkozások száma, gyakorisága is rögzített.
(5) A rugalmas, de a kereteket szigorúan megtartó
esetvezetés elve szerint az esetvezetés keretei, folyamata, az
időbeli ütemezés vagy a mérföldkövek az ügyfél vagy a
mentor kezdeményezésére, konszenzussal módosíthatók.
Értékelés mind az ügyfél, mind a mentor részéről
kezdeményezhető, mérföldkő elérésekor szükséges, írásban
rögzítendő.
(6) Az ügyfél és a mentor kapcsolata eredményorientált
partnerség. Az esetmunkában hangsúlyos az ügyfél
proaktivitása, problémamegoldó képessége. Az ügyfél saját
megoldásait próbálja ki, a mentor tereli ügyfelét a jó
megoldások irányába.
(7) A mentor feladata az esetmenedzselés, ezen belül az
ügyfél
fejlődése
szempontjából
fontos,
a
mentor
kompetenciáját kiegészítő szakmai támogató partnerek
bevonása az esetfolyamatba. A mentor segíti az ügyfelet a
szolgáltatáshoz való hozzáférésben, majd az ügyféllel és a
szolgáltatást biztosító szakemberrel közösen értékelik a
szolgáltatás eredményességét.
(8)
A
projektszemléletű
modellben,
a
segítői
beavatkozásoknak
is
gyorsnak,
hatékonynak,
eredményorientáltnak kell lenniük. A beavatkozások kapcsán
elvégzendő
mentori
feladatok
többsége
fejődési
mérföldkövekhez rendelt, vagyis időben behatárolt. A
beavatkozások egymásra épülnek: minden egyes segítői
beavatkozás önmagában vagy más beavatkozásokkal együtt,
közelebb juttatja az ügyfelet egy-egy fejlődési mérföldkő vagy
a szerződési cél eléréséhez.

41

A modell összefoglalása
Magyarországon az aktív korú népességen belül
permanens módon jelen van egy olyan réteg, amelynek tagjai
adottságaik,
összetett
életviteli
problémáik,
személyiségállapotuk
miatt,
nem
tudnak
a
nyílt
munkaerőpiacon önerejükből elhelyezkedni, illetve ott tartósan
helytállni. Hasznosítható képességeik kiaknázása csak úgy
valósulhat meg, ha hatékony, személyre szabott és komplex,
de mindenképpen a nyílt munkaerő-piaci reintegrációra
fókuszáló szolgáltatással támogatjuk őket. Ebben nyújthat
segítséget a projektszemléletű, komplex esetkezelés modellje.
A modell ötvözi a hagyományos rendszerszemléletű szociális
esetmunka szakmai alapelveit és a projektek tervezése
kapcsán használt feszes, az időt és az ahhoz kapcsolódó
tevékenységeket lehatároltan kezelő, eredményszemléletű,
hatékonyságorientált gondolkodásmódot. Olyan alternatív
esetkezelési mód, amely az „örökös családgondozás”
csapdájának elkerülésével hatékony eszköze lehet az aktív
korú, tartósan munkanélküli ügyfelekkel végzett szociális
esetmunkának. Teljesen új esetkezelési modellről semmiképp
sem beszélhetünk, hiszen egyrészt a modell alapvetően a
rendszerszemléletű szociális munka módszertanára épül,
másrészt számos, alternatív foglalkoztatási szolgáltatást
működtető projekt alkalmazta már ezeket a szakmai
alapelveket, noha ilyen formában eddig még nem foglalták
össze azokat. Fontosnak tarjuk hangsúlyozni ugyanakkor, hogy
a
projektszemléletű
modell
nemcsak
munkaerő-piaci
projekteknél
alkalmazható,
hanem
a
szociális
alapszolgáltatások más területein is pl. a hajléktalan-ellátásban
vagy a családsegítő szolgálatoknál is.
A modell széleskörű, gyakorlati alkalmazásánál többféle
nehézséggel is számolnunk kell. Ezek részint a modellnek a
jelenlegi szakmai mainstreamtől eltérő szemléletéből fakadnak,
másrészt a szükséges szakmai hálózati-együttműködési, illetve
informatikai
fejlesztések
megvalósítása
kapcsán
jelentkezhetnek.
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Jelenleg Magyarországon a segítő szolgáltatásokban a
szervezett, koordinált és dokumentált ügyfélirányítás, valamint
az ahhoz kapcsolódó – szakmai partnerek közötti – információ
megosztás nem része a mindennapi szakmai működésnek.
Ezért a modell bevezetéséhez kapcsolódóan szükséges lehet a
helyi foglalkoztatási- és szociális szolgáltatási rendszerek
szakmai hálózatának feltérképezése és hálózati szintű
koordinációjának fejlesztése is. A modellben a komplex
szolgáltatásokat biztosító hálózat térben egymástól távol eső
tagjait az információ- és adatmegosztást támogató, az
ügyfélirányítást segítő informatikai rendszer kapcsolja össze,
amely a rendszerszervezési és technológiai kérdések mellett
humán erőforrás fejlesztési és adatvédelmi kérdéseket is felvet.
A projektszemléletű, komplex esetkezelés modelljének fő
kérdése a megtérülés, azaz a társadalmi hasznosság: mely
pontokon és milyen mértékben csökkenti a kiadásokat és/vagy
növeli a bevételeket a modell alkalmazása?
Az eddigi tapasztalatok alapján a modell rövid távon (13 éves periódusban), a képzés-munkatapasztalat szerzés
mentorálás
finanszírozásával
a
jelenleg
használt,
rendszerszemléletű segítő szolgáltatásoknál magasabb fajlagos
költségű, ugyanakkor hatékonyabb segítséget nyújt: a fentihez
hasonló típusú projektek lezárását követően a bevontak 8085%-a állással bír. Az utánkövetési időszak rövidsége miatt az
ilyen projektekről középtávú visszacsatolási adatok jelenleg
nincsenek, ám a projekt-típusú dokumentáció lehetővé teszi az
utánkövetési időszak, ezzel az adatgyűjtés meghosszabbítását,
amely további információt szolgáltathat a modell nagyobb
időtávú hatékonyságának értékeléséhez.
Az eddigi szórványtapasztalatok alapján feltételezhető,
hogy a projektszemléletű komplex esetkezelési modell széles
körű alkalmazása esetén jelentős javulást lehet elérni a nyílt
munkaerő-piaci reintegráció terén olyan munkavállalói
csoportok esetében is, melyeknél a jelenlegi foglalkoztatási
szolgáltatásokkal
csak
minimális
szintű
reintegrációt
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tapasztalhatunk. Feltételezhető, hogy a modell emellett
néhány további jótékony hatás érvényesülését is lehetővé
teheti, így:
•
az újraelosztási rendszerek tehermentesülését,
fenntarthatóságuk javulását,
•
a
szociális
és
foglalkoztatási
szolgáltatások
tehermentesülését,
•
a közfoglalkoztatás optimális szintjének kialakítását.
•
E mellett megtakarításokat eredményezhet az
egészségügyi kiadások csökkenése kapcsán.
Esetleírás
Esettanulmányunkban egy olyan sikeresen megoldott
esetet írunk le, amely a segítői gyakorlatban „állatorvosi lónak”
számít Magyarországon. A projektszemléletű rendszer az
általánosan alkalmazott szociális esetgondozási rendszertől
eltérő segítői alternatívát nyújt. A kliens egyes problémáit az
alap- és szakellátás különböző intézményei által kezeli, ám, egy
esetmenedzser segítségével, a sokféle problémával küzdő
embert érzékeli. Az esetmenedzser a komplex segítségnyújtás
érdekében összeköti a különböző intézmények és ellátási
területek munkáját. A kliensközpontú esetkezelést az ügyfél
adatait és problémáit rögzítő egységes adatbázis segíti. Az
esetmenedzser koordinációs munkája átláthatóvá teszi a
segítőrendszert; biztosítja, hogy az ügyfél ne vesszen el a
szolgáltatók és hivatalok útvesztőjében.
A Budapest Esély Nonprofit Kft. elhelyezkedést támogató
projektjébe a 32 éves, roma származású Mária 2010 júliusában
jelentkezett. Mária egy tinédzser (15) és egy kisiskolás (8) korú
gyermeket nevelt egyedül, egy éve anyaotthonban laktak. Az
anyaotthonból 2010 decemberében menniük kellett, mert
lejárt a tartózkodási lehetőség előre megszabott ideje. A nyolc
általános iskolai végzettségű anyának nem volt rendszeres,
bejelentett munkája, önkormányzati segélyekből, alkalmi
munkákból tartotta fenn magát és gyermekeit. Mivel
családjától nem számíthatott segítségre, azért jelentkezett a
projektbe, hogy végzettséget, ezzel munkát szerezzen és
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albérletbe költözhessenek. A projekt felvételi tesztjeinek
eredményei szerint Mária motivált volt mind a tanulásra, mind
a munkavállalásra, intelligenciája átlagos, bár 15 éve tanult,
így számítani kellett problémákra azzal, hogy ismét iskolai
feladatokkal birkózzon meg. Máriánál az orvosi vizsgálat nem
állapított meg olyan tartós betegséget vagy mentális
terheltséget, ami akadályozta volna a projektbe való
bevonhatóságát, így került a projektrésztvevők közé.
A projektben szakma és féléves szakmai gyakorlat
megszerzésére nyílt lehetőség, e mellett a résztvevők
álláskeresésének támogatását
egyéni tanácsadás és
képességfejlesztő tréningek biztosították. A projekt ideje alatt a
30 résztvevővel mentorként 3 szociális munkás foglalkozott.
Segítettek a munkakeresésben, az egészségügyi, lakhatási,
szociális ügyek intézésében, az életvezetési problémák
feltárásában és megoldásában. A kliensek és mentorok a
szükséges együttműködés kereteit, szokás szerint a projekt
kezdetekor alakították ki. Az általános együttműködési
szerződés részét képező egyéni fejlesztési tervben szerepelt az
elvégzendő képzés megnevezése, a kiegészítő tréningek,
fejlesztő tevékenységek megnevezése, illetve a mentorral való
találkozások gyakorisága.
Az alapcél (álláshoz juttatás) nem változott, a fejlesztési
terv azonban később, a további szükségletek és lehetőségek
függvényében a legtöbb projektrésztvevő, így Mária esetében
is többször módosult. A segítői időszak végére a fejlesztési terv
és az arra alapozó fejlesztési napló (esetnapló) tartalmazta a
folyamatban leküzdött összes probléma, kielégített szükséglet
és igénybe vett összes eszköz és segítő szolgáltatás listáját.
Mária az első időszakban több társához hasonlóan
tanulási
nehézséggel
küzdött.
Problémáját
képességfejlesztéssel és korrepetálással tudták kezelni. A
csoportban hamar hangadóvá vált, közreműködött egy
tanár–csoport közötti vita elsimításában is – ez megerősítette
önbizalmát.
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A későbbiekben az elhelyezkedéssel azonban már
gondjai akadtak, részben a cigány származásából fakadó, őt
sújtó előítéletek miatt, amelyeket nehezen tudott kezelni.
Ezekkel a mentor tanácsa ellenére sem fordult a megfelelő
hatósághoz.
Más
esetben
a
rossz
megküzdési,
problémakezelési
stratégiák
vitték
tévútra,
többször
összeszólalkozott munkahelyi vezetőjével, a képzettségénél
alacsonyabb szintű munka miatt, így elvesztette állását. A
mentorral beszélgetve a kliens rájött, hogy a folyamatosan
megtapasztalt előítéletek miatt olyan viselkedés-formákat
alakított ki, amelyek rendre konfliktushoz vezettek. Új
munkahelyet
szerezve
már
túllépett
ezeken
a
viselkedésformákon, így takarítói állásban kezdve végül a
végzettségének megfelelő eladói munkakörig vitte, állását az
utánkövetési időszak alatt is meg tudta tartani.
A tanulással és munkával kapcsolatos problémákat a
projektidőszak alatt súlyosbította a kliens magánéletének
némely fejleménye (elhelyezkedést gátló tényezők). A projekt
elején
lejárt
a
megengedett
tartózkodási
idő
az
anyaotthonban, így Máriának és gyermekeinek új szállást
kellett keresniük. Előbb a nő apjához költöztek, az állandó
konfliktusok azonban megviselték a gyerekeket, romlott
tanulmányi eredményük, a nagyobbik gyerek, iskolai
hiányzásai miatt, a gyámhatóság látókörébe került. A
konfliktust
az
iskola-családgondozó-gyámhatóság-kliens
közötti, a kliens kérésére, a mentor által generált folyamatos
együttműködés oldotta fel. Az érdemi változáshoz szükség volt
új lakhatási lehetőség keresésére. Mária és családja előbb
újabb anyaotthonba, majd egy tartós lakhatást jelentő
albérletbe költözött, az ügyintézésben itt is a mentor segítette
őket.
Mária esetében az elsődleges projektcélt a munkához
juttatás jelentette, amely a végzettség és munkatapasztalat
megszerzésére irányuló alcélok elérésén keresztül valósulhatott
meg. A projektszemlélet alapján a származásával, magánéleti
és lakhatási helyzetével kapcsolatos körülmények olyan
mértékben
voltak
kezelendőek,
amilyen
mértékben
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szükségesek voltak ahhoz, hogy álláshoz jutását és állásban
maradását ne akadályozzák. Az együttműködés kezdetén a
kliens és mentora (esetgazda) közösen fogalmazták meg a
fenti célt és a hozzá vezető lépéseket, majd az együttműködés
során folyamatosan tárták fel a fenti, munkába állást és
munkában maradást gátló tényezőket. Ezután olyan
megoldásokat kerestek, amelyek a projektcél relációjában is
helytállóak. A megoldásokra a mentor minden esetben
csupán javaslatot tett, a döntés a kliensé maradt. Így az
ügyfélben hosszabb távon alakultak át azok a megküzdési
modellek, amelyek eddig hatástalanul vagy diszfunkcionálisan
működtek.
Az esetből jól látható, hogy a projektcél eléréséhez a
kliens reintegrációját hátráltató tényezők kezelése, ehhez
pedig egy széleskörű szakmaközi együttműködés szükséges. Az
esetben a projektgazda szervezet szakemberei oktatási,
szociális, gyermekvédelmi, hajléktalanellátó és hatósági
(gyámhivatal, önkormányzat) szakemberekkel működtek
együtt. A mentor feladata volt, hogy koordinálja az
együttműködést, gondoskodjon arról, hogy az esetkezelés
zökkenőmentességéhez a releváns információk teljessége,
időben és torzulás nélkül jusson el ahhoz, akinek az információt
a megoldás érdekében használnia kell.
Az esetleírásban szereplő kliensre a másfél éves projekt
időtartama alatt nagyjából 2,2 millió forintot költöttek,
beleszámítva a képzések, bértámogatás és a mentorálás díját
is. Ez az összeg lényegesen magasabb, mint
a
rendszerszemléletű szociális ellátásban az esetet kezelő
szociális munkás egy kliensre számított bérköltsége volna. Két
év alatti átlagos kliensszámmal és a szociális munkások
átlagbérével számolva ez az összeg akár a tízszerese is lehet. A
megtérülés a kliens illetve munkáltatója által befizetett adók,
járulékok, és az ügyfélnek ki nem fizetett szociális segélyek
formájában mutatkozik. Ez esetben nagyjából két és fél, három
éves megtérülési idővel számolhatunk, ha az ügyfél a projektet
követően egy legalább minimálbért fizető állásba kerül, és azt
ez idő alatt megtartja.
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Következtetések
A fenti elméleti leírás, és a projektszemléletű komplex
esetkezelés
működésének
bemutatását
szolgáló
esettanulmány alapján megállapítható, hogy indokolt és
időszerű lehet egy olyan alternatív szakmai esetkezelési modell
bevezetése
és
elterjesztése,
amely
az
„örökös
családgondozás” gyakorlatával szemben valóban cél- és
eredményorientált.
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Munkahelyeiért Alapítvány 2001. - kézirat)
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Ábel Ildikó, Hegedűsné dr. Baranyai Nóra
A sertéstartó egyéni gazdaságok és társas vállalkozások
gazdálkodásának elemezése
Pannon Egyetem Georgikon Kar,
Gazdaságmódszertani Tanszék, Keszthely
Absztrakt
A mezőgazdaságban az egyes ágazatokban lezajló
folyamatok megismerése, a befolyásoló tényezők feltárása
szükséges a jövőbeli kilátásaink feltérképezéséhez.
A vizsgálat során az alábbi cél kitűzésére került sor. A
hazai sertéstartás vizsgálata, különös tekintettel az egyéni
gazdálkodók,
és
a
társas
vállalkozások
szerepének
bemutatására. A kutatás során azt a hipotézisünket akarjuk
igazolni, hogy a különböző gazdasági formákban működő
sertéstartók gazdálkodásában, és jövedelmezőségében
jelentős eltérés mutatkozik.
A hipotézis bizonyításához az adatokat a KSH
adatbázisából, és az Agrárgazdasági Kutató Intézet Tesztüzemi
Információs Rendszer adataiból használtuk fel. A módszertani
hátteret a gazdasági elemzés eszköztára szolgáltatja. A
vizsgálat során a változás számszerűsítéséhez dinamikus
viszonyszámot,
a
szerkezet
vizsgálatához
megoszlási
viszonyszámot
és
koncentrációs
mutatószámokat,
a
sertéstartás korszerűségének jellemzésére színvonalmutatókat
alkalmazunk.
A
tanulmányunkban
megvizsgáljuk
és
összehasonlítjuk az egyéni gazdálkodók és a társas
vállalkozások munkaerő felhasználását, költség gazdálkodását
és jövedelem viszonyait. Az általuk eszközölt beruházások
szerkezetét, az agrártámogatások volumenét. Továbbá
kitérünk a termelési mutatószámok alakulásának elemzésére a
különböző gazdálkodási formák esetében.
Kulcsszavak: sertéságazat, egyéni gazdaság, társas vállalkozás,
termelési mutatószám, beruházás, jövedelmezőség
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Bevezetés
A gazdasági rendszerváltozás, majd az Európai Unióhoz
való
csatlakozás
jelentős
átalakulásokat
hozott
az
agrártermékek kínálati és keresleti folyamataiban. A
mezőgazdaság egyik vesztes területe a sertéságazat. Az
állatállomány száma 2004-ben már alig haladta meg a 4 millió
darabot, 2013-ban pedig már 3 millió alá csökkent (Béládi és
Kertész 2013, Gere és Gere 2006). A rendszerváltást követően a
piac beszűkülése miatt csökkentek a vágósertés kiviteli
lehetőségei, és az áremelkedések a hazai fogyasztásra is
negatív hatást gyakoroltak. A fogyasztás csökkenését
eredményezte továbbá, hogy marketing eszközökkel a
sertéshúst
–
összességében
megalapozatlanul
egészségtelennek állították be. Korábbi vizsgálataink azt
mutatják (Hegedűsné 2013), hogy az elkövetkezendő öt évben
a sertésszám csökkeni fog, ha az eddigi tendenciák
folytatódnak. Azonban jelenleg az állatállomány hosszú távú
ciklusára a konjunktúra a jellemző, ami a sertésállomány
csökkenő tendenciáját mérsékelheti.
Anyag és módszer
A tanulmány alapvető adatbázisát az AKI Tesztüzemi
információs rendszere szolgáltatta. Az elemzéseink során
átlagadatokkal dolgoztunk, azonban az egyéni gazdaságok
esetében összehasonlítottuk az egy gazdaságra jutó adózás
előtti eredmény alapján készített alsó és felső kvartilisek értékét
is. Az adatbázis azt a több mint 1900 tesztüzem adatát
tartalmazza, amely azt a 107 ezer mezőgazdasági termelőt
képviseli, akiknek a Standard Termelési Értékük meghaladja a
4000 eurót. Ez az üzemméret 18 hízósertés tartásának felel meg.
2012-ben 57 (47 egyéni és 10 társas gazdaság) üzem került
bele a mintába, amely országos szinten 1827 (1603 egyéni és
224 társas gazdaság) üzemet reprezentál.
A dinamikai változás számszerűsítéséhez viszonyszámot, a
szerkezet
vizsgálatához
megoszlási
viszonyszámot,
a
sertéstartási
szokások
jellemzésére
különböző
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színvonalmutatókat alkalmaztunk. Különböző mutatószámok
segítségével megvizsgáltuk és összehasonlítottuk az egyéni
gazdálkodók
és
a
társas
vállalkozások
munkaerő
felhasználását, költség gazdálkodását és jövedelem viszonyait.
Kiszámítottuk a bevétel-arányos jövedelmezőséget: Adózás
előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele + egyéb
bevételek); a termelési érték arányos jövedelmezőséget:
Adózás előtti eredmény/Bruttó termelési érték; a munkajövedelmezőséget: (Adózás előtti eredmény+ személyi jellegű
ráfordítások)/Éves munkaerő egység; a nettó kötelezettségek:
Kötelezettségek-(Követelések, értékpapírok, pénzeszközök); a
dinamikus eladósodottságot: Nettó kötelezettségek/Cash-flow.
A gazdaságok által megvalósított beruházások szerkezetét, az
agrártámogatások volumenét is górcső alá vontuk.
Az egyéni- és társas gazdálkodók tevékenységének elemzése
Nagymértékű
átrendeződés
következett
be
a
gazdaságtípusok között az állományt tekintve. Az 50-es
években a sertéstartás a kisgazdaságokban dominált, majd a
70-es évektől a 2000-es évek elejéig a kistermelés a
sertésállománynak a felét állította elő. Az általunk vizsgált
időszakban (2000-2012) az egyéni gazdálkodók szerepe
folyamatosan csökkent. Jelenleg az állomány 73,0%-a a
gazdasági szervezetekből kerül értékesítésre. Az egyéni
gazdaságokban az elmúlt 10 évben 66,1%-kal csökkent a
sertésállomány, a gazdasági szervezeteknél csak 13,0%-kal.
Ennek köszönhetően az egyéni gazdaságok korábbi 48,6%-os
részesedése 27,0%-ra apadt a teljes állományt tekintve.
Az ágazatot jelenleg sújtó legfontosabb problémák
között
kell
megemlíteni
a
termelők
alacsony
jövedelmezőségét, a feketegazdaság jelenlétét, az áfa
mértékét, az integráció elégtelenségét, a gazdaságtípusok
közötti átrendeződést, az árképzést, a marketinget, a
fogyasztói igények átrendeződését, a trágyakezelést, a
technológiát,
az
állategészségügyet,
valamint
a
takarmányozást (Bartha 2012; Benedek et al. 2012).
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Ágazati szakemberek szerint a negatív tendencia
visszafordítása több cél együttes megvalósításával vihető
véghez: az élelmiszer-biztonság követelményeit magas szinten
kielégítő minőségű magyar sertéshús előállítása a magyar
húsipar és a piaci felhasználók részére; a feketegazdaság
visszaszorítása; a versenyképesség fokozása, a kiszámíthatóság
megteremtése.
1. ábra
A sertésállomány alakulása hazánkban 2000 és 2012 között,
ezer db
gazdasági szervezeteknél
összesen
Lineáris (összesen)

egyéni gazdálkodóknál
Lineáris (egyéni gazdálkodóknál)

6000
y = -188,12x + 5255,3
R² = 0,9139

4000

2000

0

y = -157,87x + 2646,2
R² = 0,935
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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Hazánkban 2000-ről 2012-re 38,8%-kal, évente átlagosan
több mint 188 ezer darabbal csökkent a sertésállomány, az
anyakoca-állomány ennél is drasztikusabban 43,1%-kal, évente
átlagosan közel 15 ezer darabbal esett vissza (1. ábra). Ez
nemzetgazdasági szempontból azért
lehet
különösen
veszélyes, mert ha a tenyészállomány arányának csökkenése
az összállományon belül nem a genetikai előrehaladásnak
köszönhető, akkor a mutató azt jelzi, hogy a hízóalapanyag
növekvő arányban származik import beszerzésből. Ha csökken
a hazai tenyészállat előállítás, a tenyésztés eredménye nem
itthon realizálódik, ezzel annak esélye is romlik, hogy az
ágazatot saját alapanyagból lehessen talpra állítani.
A
két
gazdaságtípus
gazdálkodásának
jövedelmezőségét több szempontból vizsgáltuk meg. Az
összehasonlíthatóságot nehezíti, hogy az egyéni gazdaságok
nem számolják el a családi munkaerő bérköltségét, a bérigény
az adózás előtti eredményben jelentkezik (Udovecz et al. 2012).
Az 1. táblázat tartalmazza a bevétel arányos jövedelmezőség
mutatót, melyet az egyéni gazdaságok esetében az
összehasonlíthatóság érdekében a segítő családtag bérével
két féle módon korrigáltunk. Az első változatnál a munkabér
számításánál az adott évben aktuális minimálbért vettük alapul,
melyet az indokolt, hogy a mezőgazdaságban a fizikai
dolgozók munkabére közelít a minimálbérhez. A második
változat esetében a társas vállalkozásoknál elszámolt éves
munkaerőegységre jutó munkabérrel számoltunk.
A fenti mutató kiszámításakor az adózás előtti eredményt
viszonyítottuk az értékesítés nettó árbevételének és az egyéb
bevételnek az összegéhez. Elemzés tárgyává tettük továbbá,
hogy melyik gazdaságtípust terheli jobban a fizetendő
jövedelemadó.
A társas gazdaságok esetében az értékesítés nettó
árbevétele mind a három vizsgált évben magasabb volt (2012ben közel 21 %-kal), mint az egyéni gazdaságoké.
Tendenciáját tekintve az árbevétel a társas gazdaságokban
folyamatosan kisléptékben ugyan, de csökkent, ezzel
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ellentétben az egyéni gazdaságokban 2011-ben 2010-hez
képest csökkent 6,1 %-kal, azonban 2012-re már 15,6 %-os
növekedés volt tapasztalható. Az egy számosállatra jutó
értékesítés nettó árbevétele véleményünk szerint részben azért
alacsonyabb az egyéni gazdaságokban, mert volumenét
tekintve jelentős azoknak a száma, akik részben vagy
egészben saját felhasználásra is termelnek. Másrészt a társas
gazdaságok magasabb értékesítési árat tudnak realizálni a
piacon, mint a jóval kisebb volument értékesítő egyéni
gazdaságok. Megoldást jelentene az egyéni gazdaságoknak,
ha integrációt tudnának létrehozni, ahol egy egységes
minőséggel, és jóval nagyobb árualappal, már jobb
alkupozícióban jelenhetnének meg a piacon.
Az
egyéb
bevételek
tartalmazzák
az
agrártámogatásokat.
Tendenciáját
tekintve
mindkét
gazdaság típusban nőtt a támogatások mértéke, a társas
gazdaságok méretükből következően jobban ki tudták
használni az EU nyújtotta lehetőségeket.
A társas gazdaságokban jóval magasabb üzemi
költségek merültek fel, köszönhetően annak, hogy az egyéni
gazdaságok a segítő családtag munkáját nem minden
esetben számolták el bérköltségként.
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1.
táblázat
Az egyéni és a társas gazdaságok jövedelmezőségi mutatói I.
Egyéni

Megnevezés

2010

Társas
2011

2012

2010

2011

2012

Értékesítés nettó árbevétele ezer
HUF/számosállat

431,3

405,2

498,7

624,2

617,1

601,7

Egyéb bevételek ezer HUF/számosállat

68,1

199,9

59,2

62,4

82,3

81,4

ebből: agrártámogatások ezer
HUF/számosállat
Üzemi költségek összesen ezer
HUF/számosállat
Személyi jellegű ráfordítások ezer
HUF/számosállat

26,2

33,0

42,4

55,7

59,4

62,1

415,4

427,8

438,8

689,9

737,0

667,2

35,5

39,7

35,6

61,3

60,3

66,9

ebből: bérköltség ezer HUF/számosállat

27,4

30,6

26,5

45,2

44,7

50,1

KORRIGÁLT BÉRKÖLTSÉG ezer
HUF/számosállat (minimálbérrel)

57,6

61,0

72,0

KORRIGÁLT BÉRKÖLTSÉG ezer
HUF/számosállat (társas gazdaságok
bérével)

86,4

85,8

114,6

Adózás előtti eredmény ezer
HUF/számosállat KORREKCIÓ NÉLKÜL

80,0

197,8

122,1

3,8

8,4

35,2

49,7

167,4

76,6

21,0

142,6

34,0

Adózott eredmény ezer HUF/számosállat

46,9

186,0

117,9

2,7

6,9

33,6

BEVÉTEL ARÁNYOS JÖVEDELMEZŐSÉG
KORREKCIÓ NÉLKÜL, %

16,0

32,7

21,9

0,6

1,2

5,2

10,0

27,7

13,7

4,2

23,6

6,1

58,6

94,0

96,6

70,5

81,6

95,3

Adózás előtti eredmény ezer
HUF/számosállat KORREKCIÓVAL
(minimálbérrel)
Adózás előtti eredmény ezer
HUF/számosállat KORREKCIÓVAL (társas
gazdaságok bérével)

BEVÉTEL ARÁNYOS JÖVEDELMEZŐSÉG
KORREKCIÓVAL (minimálbérrel), %
BEVÉTEL ARÁNYOS JÖVEDELMEZŐSÉG
KORREKCIÓVAL (társas gazdaságok
bérével), %
ADÓZOTT EREDMÉNY/ADÓZÁS ELŐTTI
EREDMÉNY, %

Forrás: Tesztüzemi Információs rendszer adatai alapján
saját számítás
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A bevétel arányos jövedelmezőség az egyéni
gazdaságoknál jelentősen nagyobb értéket mutat, mint a
társas gazdaságok esetében, ennek oka részben a segítő
családtag el nem számolt munkabére, mint ahogy azt már
korábban említettük. Az 1. táblázatban látható, hogy
számottevő különbséget mutat az egyéni gazdaságok
jövedelmezőségi mutatója, ha figyelembe vesszük a
minimálbérrel (2012-ben 163 %-os a különbség), illetve a társas
gazdaságokban elszámolt átlagbérrel (2012-ben 17 %-os a
különbség) korrigált értékét. Az egyéni gazdaságok korrigált
jövedelmezősége tehát jelentősen meghaladja a társas
gazdaságokét, köszönhetően annak, hogy az üzemi költségek
a társas gazdaságokban lényegesen magasabbak (2012-ben
52 %-os többlet), mint az egyéni gazdaságokban.
Az egyéni gazdaságokban a nem korrigált bevétel
arányos jövedelmezőség 2011-ben a 2010-es érték kétszeresére
nőtt, majd 2012-ben 33 %-kal lecsökkent, amely nem az infláció,
és nem az árbevétel nagyságának következménye, hiszen
2011-ben
realizálták
a
legalacsonyabb
(405,2
e
HUF/számosállat) értéket. A jövedelmezőség növekedésének
oka az egyéb bevételek 194 %-os növekedése 2010 és 2011
között, ez utóbbi év időjárása kedvezőtlenül hatott a
mezőgazdaságra, hiszen jelentős volt az aszálykár, ami az
árbevételt csökkentette, de az egyéb bevételek között
elszámolt kártérítések összegét növelte.
Az egyéni gazdaságokban a társas gazdaságokhoz
képest a (társas gazdaságok bérével korrigált) adózás előtti
eredmény 2010-ben és 2011-ben magasabb, 2012-ben viszont
3,5 %-kal alacsonyabb volt. Mindkét vállalkozási típusnál
csökkentek az adóterhek a vizsgált időszak alatt. Az egyéni
gazdaságokat 2010-ben az adóterhek sokkal jobban sújtották
(a kifizetett adó mértéke az adózás előtti eredmény 41,4 %-át
tette ki), mint társas gazdaságokat, azonban a későbbiekben
az ő adóterheik is jelentősen mérséklődtek a személyi
jövedelem adótörvény változásai miatt.
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2. táblázat
Az egyéni és a társas gazdaságok jövedelmezőségi mutatói II
Egyéni
Megnevezés
TERMELÉSI ÉRTÉK-ARÁNYOS
JÖVEDELMEZŐSÉG KORREKCIÓ
NÉLKÜL, %

Társas

2010

2011

2012

2010

2011

2012

16,0

31,4

21,7

0,5

1,1

4,9

TERMELÉSI ÉRTÉK-ARÁNYOS
JÖVEDELMEZŐSÉG KORREKCIÓVAL
(minimálbérrel), %

10,0

26,6

13,6

TERMELÉSI ÉRTÉK-ARÁNYOS
JÖVEDELMEZŐSÉG KORREKCIÓVAL
(társas gazdaságok bérével), %

4,2

22,6

6,1

499,7

629,5

562,5

702,4

758,1

712,9

Bruttó termelési érték ezer
HUF/számosállat
MUNKA-JÖVEDELMEZŐSÉG, ezer
HUF/ÉME
Bérköltség ezer HUF/számosállat
Személyi jellegű egyéb kifizetések
ezer HUF/számosállat
Munkaerő-állomány ÉME/100
számosállat
NETTÓ KÖTELEZETTSÉGEK
HUF/számosállat
Kötelezettségek ezer
HUF/számosállat
Követelések, értékpapírok,
pénzeszközök. ezer HUF/számosállat
DINAMIKUS ELADÓSODOTTSÁGI
MUTATÓ év

2371,1 5425,9 3143,1 2078,3 2239,4 4061,4
27,4

30,6

26,5

45,2

44,7

50,1

0,1

0,0

0,1

2,8

2,6

4,0

4,5

4,2

4,7

2,5

2,5

2,2

-18,6

-88,6

-202,4

116,9

132,1

143,1

202,1

171,9

129,8

209,3

260,2

276,4

220,7

260,4

332,1

92,4

128,1

133,4

-0,3

-0,8

-2,9

3,1

2,6

2,1

Forrás: Tesztüzemi Információs rendszer adatai alapján saját
számítás
A 2. táblázatban látható a korrigált és a korrekciót nem
tartalmazó termelésiérték-arányos jövedelmezőség mutatója.
Tendenciájában hasonló képet vetít elénk, mint a bevétel
arányos jövedelmezőség.
Az egyéni gazdaságok adózás előtti eredménye alapján
számított alsó kvartilisében a gazdaságok veszteségesen
gazdálkodtak. A felső kvartilishez tartozó gazdaságok 235,1
ezer Ft/számosállattal magasabb adózás előtti eredményt
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értek el 2012-ben, mint az alsó kvartilisben lévő egyéni
gazdálkodók, ezzel magyarázható, hogy a termelésiértékarányos jövedelmezőségük közel 30 % volt.
A munka-jövedelmezőség mutatója az első két évben az
egyéni gazdaságban az utolsó évben pedig a társas
gazdaságban volt magasabb. Tendenciájában ez az indikátor
is követi az adózás előtti eredmény változását. Az egyéni
gazdaságokban az adózás előtti eredmény jóval magasabb,
a 100 számosállatra jutó éves munkaerő állomány pedig közel
duplája, mint a társas gazdaságoké.
Az egyéni gazdaságokban a nettó kötelezettségek
negatív értéke évről évre nőt, mert a követelések,
pénzeszközök, és értékpapírok állománya meghaladta a
kötelezettségek értékét. A társas gazdaságok indikátora ezzel
ellentétes képet rajzolt elénk. Ebből következik, hogy az egyéni
gazdaságok működésüket saját forrásból finanszírozták,
rosszabbak a lehetőségeik idegen forrás bevonására.
Ezzel összefüggésben a dinamikus eladósodottsági
mutató az egyéni gazdaságokban szintén növekvő negatív
értéket mutatott. A társas gazdaságokban viszont értéke
pozitív, de csökkenő tendenciájú, melynek oka a cash-flow
(Mérleg szerinti eredmény+Értékcsökkenés) évről évre történő
emelkedése.
A bruttó beruházás értéke 2011-ben az egyéni
gazdaságoknál kisebb, míg a társas gazdaságoknál
jelentősebb (50,2 %-os) csökkenést mutatott. A beruházások
szerkezete a vizsgált időszak alatt átalakult. Az egyéni
gazdaságok esetében 2010-ben a tenyészállat és az ingatlan
beruházás volt a jellemző, a gépberuházás elenyésző mértékű
volt. 2011-től a gép- és az ingatlan beruházások volumene
megnőtt, köszönhetően az EU által nyújtott telephely
korszerűsítésre
nyújtott
támogatásoknak,
miközben
a
tenyészállat beruházás lecsökkent, és 2012-ben sem változott.
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3.
táblázat
Az egyéni és a társas gazdaságokban megvalósult
beruházások szerkezete
Társas
Egyéni gazdaságok
vállalkozások
Megnevezés
2010 2011 2012 2010 2011 2012
Bruttó beruházás ezer
HUF/számosállat
30,4
29,2
34,5 115,7 57,7 124,7
ebből: ingatlanok ezer
HUF/számosállat
10,7
11,8
16,2
17,3
7,7
30,0
gépek, berendezések,
járművek ezer
HUF/számosállat
1,9
8,5
12,1
6,3 19,6
19,3
tenyészállatok beszerzése
ezer HUF/számosállat
17,8
6,3
6,3
22,8 25,5
18,2
befejezetlen beruházások
ezer HUF/számosállat
0,0
0,0
0,0
50,5
3,6
51,3
Beruházási támogatások
ezer HUF/számosállat
1,3
1,5
5,5
10,2
2,3
1,6
Forrás: Tesztüzemi Információs rendszer adatai alapján saját
számítás
A társas gazdaságok esetében a tenyészállat beruházás
2011-ben volt a legmagasabb, ebben és az előző évben is
meghaladta
értékét
tekintve
az
ingatlanés
a
gépberuházásokat. 2012-ben az ingatlan beruházás dominált.
A 3. táblázatból látható, hogy a vizsgált időszak alatt 2010 után
az egyéni gazdaságoknál nőtt, a társas gazdaságoknál pedig
csökkent az igénybe vett beruházási támogatások értéke.
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Gór Arnold, Pupos Tibor
A különböző növénytermesztési technológiák és a kapcsolódó
menedzsment funkciók kölcsönhatása
Pannon Egyetem Georgikon Kar, Vállalatökonómiai és
Vidékfejlesztési Tanszék, Keszthely
Absztrakt
A különböző technológiák alkalmazása a teljes termelési
rendszert meghatározza. A szerzők az erőforrások és a
tőkeszükséglet szintjéig lebontva hasonlítják össze a
konvencionális,
ökológiai
és
precíziós
termesztéstechnológiákat. Az elemzés főbb szempontjait a
versenyképesség
szempontrendszerének
alárendelve
alakították ki. Ebből viszont következik, hogy a kapcsolódó
stratégiák gyakorlati megvalósítása más megközelítést,
szemléletet
igényel a menedzsment
részéről is.
A
konvencionális, az ökológiai és precíziós termelési- és
tartástechnológiák hatásai komplexek és nagymértékben
differenciáltak, tehát gazdasági hatásuk számbavétele is másmás
megközelítést
igényel.
Vizsgálataink
eredményei
bizonyítják, hogy a precíziós gazdálkodás az a termelési
rendszer, ami képes kezelni a mezőgazdaság speciális
viszonyát a természeti erőforrásokhoz és magában hordozza a
versenyképesség és - az attól el nem választható fenntarthatóság
követelményrendszere
teljesítésének
lehetőségét. A fogyasztói normákban bekövetkező változás
hatása az élelmiszerárakra további térnyerést jelenthet az
alacsony ráfordítású, fenntartható (LISA: low- input sustainable
agriculture) termelési rendszerek (ökológiai, precíziós) számára.
Kulcsszavak: Menedzsment funkciók, ökológiai gazdálkodás,
precíziós gazdálkodás, növénytermesztés
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Bevezetés
Minden gazdasági szereplő a 21. században elismeri a
kidolgozott stratégia fontosságát a hosszú távú, eredményes
működés érdekében. Ez a mezőgazdaságban sincs
másképpen. Gondot jelent viszont, hogy a ’stratégia’ kifejezés
értelmezése – szinte már divatszóként van jelen a köztudatban
– nem tekinthető egységesnek. Véleményünket a stratégia
értelmezéséről – a szakirodalmi források körültekintő vizsgálata
nyomán – az alábbiakban foglalhatjuk össze:
„Legáltalánosabb értelmezése szerint a stratégia a
hosszú időszakra érvényes célok, és az azok eléréséhez
szükséges eszközöket jelenti. Ez azonban csak egyféle
értelmezése a stratégia jelentésének.” (Nábrádi és Pupos 2013,
10)
Minden
stratégia
alapkövetelménye
a
megvalósíthatóság,
rugalmasság,
céltudatosság,
és
elkötelezettség a menedzsment részéről. A célok kitűzése a
menedzsment egyik legfontosabb feladata. Általánosságban
elmondható, hogy a hosszú távon gazdaságilag fenntartható
termelés alapja - profitorientált és non-profit intézményeknél is az
eredményes
működés.
Ennek
elérése
azonban
vállalatonként különböző lehet, és nem nélkülözheti a
mezőgazdaság
sajátosságainak,
illetve
a
természeti
adottságok
figyelembe
vételét.
A
mezőgazdaság
sajátosságait (idényszerűség, időbeliség, biológiai szervezetek
használata) fontos a menedzsmentnek szem előtt tartani,
hiszen e szabályok – esetenként - felülírják a hatékonyság és
versenyképesség kapcsolódó kérdéseit. Ehhez kapcsolódóan
fontos annak hangsúlyozása, hogy „a mezőgazdasági vállalat
térbeni elhelyezkedése meghatározza a vállalat agroökopotenciálját, a rendelkezésre álló természeti erőforrások
mennyiségét
és
minőségét,
azaz
az
erőforrások
differenciáltságát is okozza. A vállalat szűkebb s tágabb
környezetének elemei szintén olyan tényezők, amelyek a
kapcsolódó kérdésekre adandó válaszokat, azaz a sikeres
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alkalmazkodást döntő mértékben befolyásolják.” (Nábrádi és
Pupos 2013, 2) Ebből következik, hogy a kapcsolódó
térgazdaságtani ismeretek nélkül a mezőgazdaságban sem
lehet reális stratégiákat megalkotni. A stratégiai célok
megjelenési formáit, kölcsönhatásukat szemlélteti az 1. ábra. A
folyamatos nyíl a közvetlen, a szaggatott nyíl a közvetett illetve
feltételes kapcsolatokat jelöli. A célok vonatkozásában –
ahogy ezt a későbbiekben látni fogjuk - különbséget
fedezhetünk a három vizsgált növénytermesztési technológia
között.
Az eszközrendszert figyelembe véve megállapíthatjuk,
hogy a termelést alapvetően befolyásoló tényezők
összességéről van szó, aminek elemei rendszerbe ágyazottan
jelennek meg operatív szinten. A rendszerszemléletű
megközelítés azt jelenti, hogy minden rendszer elemekből épül
fel, de kölcsönhatásba lépve (rendszerbe kapcsolva) ezen
elemek többet jelentenek, mint ahogy azt önmagukban
tennék. Kiemelten kell megemlíteni a rendszer humán elemét,
amely koordinálja a folyamatokat és biztosítja a rendszer
elemei közötti kölcsönhatás kialakulását. Vállalati szinten e
funkciót a menedzsment látja el.
A mezőgazdasági
tényezők

ágazat

sajátosságai,

mint

stratégiai

A
mezőgazdasági
termelés
sajátosságaira
a
korábbiakban már felhívtuk az olvasó figyelmét. A
legfontosabb tényezők röviden: Az első termelésre vonatkozó
kiemelendő sajátosság a természetnek való kitettség. A
termelés helyszíne (szántóföldi növénytermesztés esetén) a
termőföld, amitől eltérni nem lehet. A saját és szomszédos
területek
gyomkultúrája
például
hatást
gyakorol
a
növénytermesztés növényvédő szer szükségletére, ami az
önköltséget befolyásolja közvetlen módon. Ily módon az
időjárás is hatást gyakorol a hozamokra, ami komoly kockázati
tényezőt jelent.
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IDŐTÁV

Jelen időszak
5 év

5 év

5 év

CÉL
Stratégiai
szint

ESZKÖZ
CÉL

Cselek
-vés

ESZKÖZ

Operatív
szint
Taktika

Taktika

Jövőkép
(vízió)

Taktikai
szint

CÉL

ESZKÖZ

Operatív szint
(Munkavégzés)

1. ábra: A stratégia, mint cél, eszköz, és folyamat
Forrás: (Nábrádi és Pupos 2013, 3)
A következő fontos szempont a biológiai alapok
figyelembe vételének szükségessége. A növények (és állatok)
különböző éghajlati és talajigényekkel rendelkeznek, ami
meghatározza a termelés helyét, a szükséges inputok
mennyiségét stb. is. Nem feledkezhetünk meg az öntözés
versenyképességre gyakorolt hatásáról sem, amit szintén a
klimatikus tényezők elégtelensége tesz – adott esetben szükségessé.
Az előzőekből következik az idényszerűség. Ez azt jelenti,
hogy a műveletek ideje és sorrendje a növény biológiai
folyamatainak alárendelten kell, hogy történjen. A termelési
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folyamat „lefolyási sebességére” pedig ráhatásunk nincs, vagy
csak kis mértékben. Ez pénzügyi téren magában foglalja a
szakaszos értékesítést, ami jelentős likviditási problémákat
jelent/het a termelők számára. Megnő a raktározás (és a
szezonon kívüli értékesítés) igénye, ami fokozott módon
jelenhet meg, ha belső termékfelhasználás is megvalósul a
vállalaton belül. A termékek biológiai voltából adódóan ez
viszont csak korlátozottan valósítható meg. Kiemelten kell
megemlíteni azt is, hogy a vállalaton belüli belső üzemi
teljesítményekkel összefüggő ágazati kapcsolatok több
tényező kölcsönhatásának eredőjeként - tulajdoni struktúra
változása,
földtulajdon-földhasználat
kettéválása
stb.nagymértékben fellazultak és egyre nagyobb mértékben
jelentkeznek ennek kedvezőtlen hatásai (például a
trágyakezeléssel kapcsolatos problémák, környezetvédelmi
szempontok) (Pupos 2012) A természetnek való kitettség, a
biológiai alapok hatásainak kezelése, a kedvezőtlen hatások
kiküszöbölése nem, de mértékük mérsékelhető.
A vázolt sajátosságok, tényezők az alkalmazandó
termelési rendszerek korlátait is jelentik, amit a technológia
korlátozottan (vagy egyáltalán nem) képes áthidalni. A Porter-i
’5 erő modell’ alapján határozzuk meg ezeket a tényezőket,
lehatárolva az ipari és szolgáltató tevékenységgel az
összehasonlíthatóságot. Porter megfogalmazásában az iparági
versenyt meghatározó erők az alábbiak: Szállítók, Vevők,
Lehetséges belépők és Helyettesítő termékek a Ringben (vagy
Piacon) találkoznak és mérik össze erejüket. (Porter 2006, 30). E
tényezők a mezőgazdasági termelés vonatkozásában is
fennállnak.
Figyelembe véve azt a tényt, hogy a növénytermesztő
(és állattenyésztő) vállalat közvetlenül ritkán találkozik a
fogyasztóval, lecsökken az árukhoz kapcsolódó szolgáltatások
szerepe
(lekorlátozódik a kereskedelmi és pénzügyi
kapcsolatokra). Kertészeti és dísznövények esetén viszont
ennek szerepe megnő, de jelen kutatás a szántóföldi
növénytermesztésre korlátozódik. Az alapanyag-termelő
vállalatok esetén a terméklánc hossza rövid és a hozzáadott
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érték is alacsony. Az első két tényezőre vonatkozva a vertikális
és horizontális integráció lehet a pozíció javításának eszköze. A
Lehetséges belépők és a Helyettesítő termékek számát
azonban meghatározza a szabad, szántóföldi gazdálkodásba
bevonható terület nagysága; a Földtörvény legújabb
koncepciója ráadásul átalakítja az (elő)haszonbérleti és
elővásárlási preferenciák sorrendjét (előtérbe kerül az
állattartás) (1994. évi LV törvény 2014). A Piacot
általánosságban jellemzi a terület koncentrációja, ami a
méretgazdaságosság és a hatékony termelés növekedését
jelenti.
Jelen kutatás számára kiemelendő, hogy hivatkozott
szerző meghatározza a versenystratégia dimenzióit is, amelyek
– mint ahogy ez a későbbiekben egyértelműen látható lesz csak korlátozottan alkalmazhatóak a mezőgazdasági
ágazatra. E tényezőket Porter is általánosságban sorolja fel
hozzátéve, hogy „egy adott vállalat esetében minden
stratégiai dimenziót különböző részletességgel írhatunk le, és
más dimenziókkal kiegészíthetjük vagy finomíthatjuk az
elemzést; az a fontos, hogy ezek a dimenziók átfogó képet
fessenek a vállalat helyzetéről” (Porter 2006, 135). A dimenziók
az alábbiak:
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Szakosodás
Márkaelismertetés
Közvetlen,
illetve
közvetett reklám
Az értékesítési forma
megválasztása
A termék minősége
Technológiai
vezetőszerep
Vertikális integrálás
Költségpozíció







Vevőszolgálat
Árpolitika
Tulajdoni befolyás
Kapcsolat
az
anyavállalattal
A
saját
és
a
befogadó
kormányzathoz való
viszony
(Porter 2006, 134)

A márkaelismertetés; közvetlen, illetve közvetett reklám;
az értékesítési forma megválasztása, valamint a vevőszolgálat
nem generál jelentős különbséget a növénytermesztő
vállalatok esetén, hiszen a fogyasztóval nem teremtenek
közvetlen kapcsolatot. Nem a termelők, hanem a
terméktanácsok feladata az árutermék társadalmi szerepének
és a fogyasztásának növelése. A termék minősége azonban –
a növénytermesztést illetően is - kizáró okként jelenhet meg
(fuzárium toxinnal szennyezettség), valamint bizonyos termékek
esetén (pl. búza, napraforgó) a minőség magasabb termelői
árakban nyer elismerést. Emiatt az árpolitika jelentősége
csökken, a piacon szereplő vállalatok számára a kereskedelmi
áraktól való eltérés lobbi erő, vagy kapcsolati tőke útján
lehetséges korlátozott mértékig. A lobbi erő növelhető vertikális
integráció útján, ami hatást gyakorol a forrásbevonási
képességre is (hitel-, lízinglehetőségek).
A szakosodás, (vagy ezzel ellentétes irányban a
diverzifikáció) a kompetenciamenedzsment területén belül
jelenthet számottevő különbséget, és ebben az esetben a
saját terület és annak adottságainak ismeretét és a
lehetőségek (akár turizmus útján is) maximális kihasználását
jelenti. A több lábon állás a KAP reform 2. pillérének fokozódó
térnyerése miatt a gazdák számára új lehetőségeket és
kihívásokat jelent. Itt kapcsolódik be a menedzsment részéről a
bevezetőben
említett
térgazdasági
ismeretek
nélkülözhetetlensége. A technológiai vezetőszerep fontos
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szempont lesz, hiszen ez megkülönbözteti az általunk
ismertetett növénytermesztési technológiákat és hatást
gyakorol a költségpozícióra. Teszi mindezt ráadásul két,
egymással ellentétes folyamat eredőjeként; a magasabb
technológia alacsonyabb forgóeszköz, és magasabb
befektetett eszköz igényt feltételez. A menedzsmentnek
mindezt folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A végső 3
tényező (Tulajdoni befolyás, Kapcsolat az anyavállalattal és A
saját és a befogadó kormányzathoz való viszony) főleg transz-,
illetve internacionális vállalatok esetén jelent különbséget, a
termőföld liberalizációjáig Magyarországon a növénytermesztő
cégek esetén ezen dimenziók nem igényelnek vizsgálatot. A
saját kormányzathoz való viszonyt azonban megemlíteném,
mint
diverzifikáló
tényezőt,
kiindulva
az
állattartás
preferálásából a tisztán növénytermesztő vállalatokkal
szemben.
A vázoltak alapján megállapítható, hogy a technológiai
vezetőszerep és az ezzel kapcsolatos költségpozíció lesz a
menedzsment számára az a terület, ahol a legnagyobb hatást
gyakorolhatja a hosszútávon sikeres működésre, a stratégia
kialakítására. A kereskedelmi árak sajátossága viszont, hogy
azonos paraméterekkel rendelkező termékek esetén nem tesz
különbséget a termelési folyamat szintjén. Míg a biotermék
fogalma már megjelent a köztudatban, mint a branding
folyamat
végeredménye,
addig
a
szántóföldi
növénytermesztésben a csökkentett hatóanyag felhasználás
útján létrehozott termék magasabb hozzáadott értéke nem
jelentethető meg az árban. Japánban (Sakae 2004, 303) a
’csökkentett hatóanyagú termelés során létrehozott termék’
logóval ellátott termékek, már a biotermékek versenytársaiként
jelennek meg a piacon. A szigetországban a szűk
keresztmetszetként rendelkezésre álló szántóföldi területen,
hosszútávon fenntartható termelés mellett kell a maximális
hozamot
létrehozni
a
folyamatosan
növekvő
hazai
élelmiszerigény kielégítésére. Ez a társadalmi nyomás az
élelmiszerek árában is megjelenik.
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A
különböző
különbségei

növénytermesztési

termelési

rendszerek

A termelési rendszerről, mint technológiai elemek
rendszerbe foglalásáról már a bevezetőben tettünk említést. Át
kell tekintenünk ezen elemeket, és szerepüket a különböző
növénytermesztési technológiák esetén. Az 1. táblázat
szemlélteti a termelési elemeit, csoportosításukat és szerepüket.
A 4 termelési tényező csoportot (műszaki, fizikai, kémiai,
biológiai) az ötödik, humán tényezők foglalják rendszerbe és
koordinálják, irányítják a céloknak megfelelően. Fontos
megemlíteni az általunk fontosnak ítélt térgazdaságtani
ismeretek alkalmazását.
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K+F
A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSI FOLYAMAT
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1. táblázat: A termék előállítási rendszer elemei, és a
kapcsolódó kölcsönhatások
Forrás: (Veszelka et al. 2013, 366)
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A termelési rendszerek különbségeinek felsorolása előtt
fontos megemlíteni a hasonlóságokat. A biológiai tényezők
esetén például – a termelés sajátosságából kiindulva – nem
tudunk különbségeket felsorolni, hiszen az ottani változások,
mindhárom termelési folyamatot egyaránt érintik. A
különbséget az jelenti, hogy milyen szinten tudjuk az agroökopotenciál (pl. egy fajta biológiai hozamának) maximumát
elérni a többi tényező segítségével. A fizikai tényezők
tekintetében öntözéssel és talajjavítással lehet kiegészíteni –
jelentős költségtöbblet árán – a természet nyújtotta
lehetőségeket. A napfény és a hőmérséklet tekintetében
szántóföldi körülmények között választási lehetőségünk nincs. A
kémiai tényezők esetén a növény tervezett hozama és aktuális
állapota (szenzoros érzékelés esetén) határozza meg a
kijuttatandó mennyiséget. A műszaki tényezőkben már
jelentősebb különbségek fedezhetőek fel, hiszen ebben különül
el – első ránézésre - a hagyományos és ökológiai technológia
a precízióstól. A bevezetésben kifejtett stratégiai részre utalva
azonban fontos leszögezni, hogy az eszközrendszer a stratégia
egy része, amit pedig a menedzsment dolgozott ki. Így
megállapítható, hogy az ötödik, humán tényező az, aki
szempontrendszerébe illőnek találta a technológiai elemet. A
termelési rendszer ezen kiválasztási folyamat révén válik
teljessé, és emberi tevékenység révén működőképessé.
Alapkoncepcióként megállapítottuk, hogy a profitorientáltság
lesz minden vállalat fő célja, és ennek rendeli alá
tevékenységét. Kérdésként merül fel, hogy ha azonosak a
célok, akkor miért jelentek meg és nyernek teret különböző
termelési
technológiák?
A
válasz
talán
a
célok
konkretizálásával és a termelési folyamatok mélyebb
elemzésével adható meg.
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A vállalati célok vizsgálata különböző növénytermesztési
technológiák esetén
Konvencionális
gazdálkodás:
Nagymértékben
gépesített, intenzív mezőgazdasági termelési forma, ami
koncentrált területeken magas inputanyag ráfordítással hoz
létre terméket. A versenyképességét az alacsony költségszint
jelenti és erre törekszik a menedzsment is. Kutatások szerint sok
felesleges hatóanyaggal szennyezi a környezetet és a célokkal
ellentétben
drága
termelési
módszer.
Így
a
méretgazdaságosságra
törekvéssel
akarnak
költséget
csökkenteni.
Ökológiai gazdálkodás: „Biztosítja az egészséges
gazdálkodást és az egészséges élelmiszert a jelen és a holnap
embere számára azáltal, hogy megvédi a termőtalajt, vizeket
és a klímát, támogatja a biodiverzitás fenntartását, és nem
szennyezi a környezetet kemikáliákkal és genetikailag
módosított termékekkel.” (Greenpeace International 2009)
Habár sok új kutatás támasztja alá, hogy az ökológiai
módszerek mellett is lehetséges gazdaságosan, magas
hozamot realizálni (Badgley 2007), a szerzők mégis
kételkednek, hogy a magyar szántóföldi viszonyok között is
fennáll-e
a
szélesebb
elterjedés
lehetősége.
A
fenntarthatóságot helyezi a menedzsment előtérbe, ennek
nyomán a teljes vegyszer és GMO mentességet engedi csak
meg. Lehetőség szerint kézi és biológiai védekezést követel
meg, ami szántóföldi körülmények között (védősávok kiépítése
nélkül), jelentős terméscsökkenést feltételez.
Precíziós gazdálkodás: A szakirodalom alapján a
precíziós technológiák rendszere egy olyan komplex szemlélet,
amely az innovációt a vállalati stratégiával összhangban és
annak alárendelten technológiai szinten alkalmazza úgy, hogy
a
gazdaság
termőhelyei
(tábla
szintű)
agroökopotenciáljának függvényében választja meg a termelési
folyamat, mint rendszer inputjait és gyakorolja a menedzsment
funkciókat. Olyan optimalizációs eljárás, mely a költségek és a
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kockázat csökkentését a hozamok növelésével egyszerre
valósítja meg. Ennek alapja és a menedzsment szemléletét a
növények igényeinek teljes kielégítése adja. Egyfajta közös
eredője a fenntarthatóságnak és versenyképességnek.
Nagyon fontos kérdés és további kutatás szükséges
annak megállapítására, hogy az alacsony költségszint nem
jelent-e valójában versenyhátrányt a magyar gazdák
számára? A hatékonyság vizsgálatára ki kell építeni egy
mutatószámrendszert, ami a termelésbe bevont és a
termelésből kinyert energiát mérlegeli. Át kell minden inputot
és outputot (vetőmag; gyomirtó szer; állománykezelések;
felvehető és kijuttatott tápelemek; gázolaj-, munkaerő-,
vízfelhasználás;
hozamok;
stb.)
váltani
energia
mértékegységbe.
Ennek
alapján
már
pontosan
összehasonlíthatóvá válnak a különböző termelési rendszerek.
A hatékonysági vizsgálatoknak ez jelenthetné az alapját. Ehhez
pontos termelési adatokra van szükség különböző méretű
vállalatoktól.
A termelési rendszerek vizsgálata során azonban nem
lehet figyelmen kívül hagyni, hogy tisztán precíziós – vetéstől
betakarításig felépített technológiai szintű – termelési rendszert
alig lehet még európai szinten is találni. Sok gazdálkodó egy
technológiai elem (tegyük fel tápanyag visszapótlás)
precízióssá tételével a teljes folyamat megváltozását és
hatékonyságának
növelését
várja.
Ez
csak
jelentős
korlátozással lehet igaz, hiszen a rendszerszemlélet megköveteli
a teljes folyamat vizsgálatát és konzekvenciák levonását.
Emiatt ilyen hibrid, vagy kevert termelési rendszereket is meg
kell vizsgálni a hatékonyság mérése során. Feltételezésünk,
hogy egy teljesen precíziós technológiai rendszer kialakításával
jelentősen hatékonyabb termelést lehet elérni, mint a
részelemek
beépítésével.
Ez
a
szinergia
hatással
magyarázható, aminek a vizsgálata még nem történt meg
magyar viszonyok között.
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Összefoglalás
A szakirodalom áttekintését követően meg kellett, hogy
állapítsuk, hogy a mezőgazdasági termelés esetén a stratégia
más analógiát igényel, hiszen a termelés sajátosságai sok
esetben a tankönyvi példákat felülírják. Ebből kifolyólag
térgazdaságtani ismereteken és rendszerelméleten alapuló
integrált stratégiaalkotásra van szükség. A termelési rendszerek
és a menedzsment funkciók mély elemzése pedig további
kvalitatív
és
kvantitatív
felmérést
igényel.
Az
összehasonlíthatóságnak azonban a mutatószámrendszer
képezi az alapját, ami az első lépést jelenti a további
kutatómunkák megalapozásaként. A mutatószámok és a
termelési tényezők különbözőségének felmérését követően
lehetőségünk nyílik a technológiák (hagyományos, precíziós,
ökológiai) összehasonlítására és a kettős elvrendszer
(versenyképesség és fenntarthatóság) szerinti rangsorolására.
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Horeczki Réka
Kisvárosi sajátosságok a magyar településhálózatban 1
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs
Absztrakt
A magyar településhálózat fejlődése szempontjából a
kisvárosok mindig jelentős erőt képviseltek, és ezért a
tanulmány
fókusza
a
térség
gazdasági,
társadalmi
(esetlegesen politikai) életét erőteljesen befolyásoló kisvárosok
hosszú távú fejlődése, törvényszerűségeinek és sajátosságainak
feltárása és bemutatása. A kisvárosok az esetek döntő
többségében
egy-egy
nagyváros
„hinterland”-jában
helyezkednek el, összekötve a nagyvárost a vidékkel. A vidéki
térségek központjaiként a kisvárosok olyan előnyöket is
biztosíthatnak, amelyeket a nagyvárosok méretükből adódóan
már nem képesek. Ám a kisvárosok térségközponti,
piacközponti szerepkörét erőteljesen befolyásolják a környező
települések is, hiszen a kistérség (járás) erőforrásainak
függvénye a kisváros maga. A tanulmány megírásával egy
történeti szemléletű áttekintést kívánok nyújtani a városhálózat
fejlődéséről, abban a kisvárosok helyzetéről. Doktori
disszertációm fő témája a dél-dunántúli kisvárosok fejlődése,
ezért szemléltető példáim többsége a térségben található
kisvárosok köréből származik.
Kulcsszavak:
településhálózat,
fejlődéstörténet

urbanizáció,

kisváros,

A tanulmány elkészülését az OTKA (NK 104985) „Új térformáló erők és fejlődési
pályák Kelet-Európában a 21. század elején” kutatási projekt támogatta.
1
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Bevezetés
Ma Magyarországon 346 városi jogállású település
található. A városi jogot elnyert települések köre Magyarország
területén belül erősen eltérő, mind népességszámukat,
funkciókkal és infrastruktúrával való ellátottságukat nézve. A
városok a gazdasági élet erőközpontjainak tekinthetők
népességkoncentrációjuk,
heterogén
foglalkoztatási
összetételük, a községektől eltérő morfológiai arculatuk és
színvonaluk miatt. A szakirodalom szerint a város fogalma
többféle összetevőből eredhet (Enyedi 2012, Illés 2008, Szigeti
2002). A város definíciójának lehatárolása történhet a
statisztika, a közgazdaságtan, a földrajz, az építészet, a
gazdaságtörténet, a társadalom stb. szempontjából. A
közgazdasági városfogalom szerint városnak tekinthető
„minden olyan település, amely nem mindennapi specializált
szolgáltatásaival, igazgatásával, intézményeivel központjául
szolgál a várost körülvevő falvaknak” (Enyedi 2012, 27. old.). A
demográfia általában népességminimumot határoz meg a
városok
lehatárolására;
pl.
az
Egyesült
Nemzetek
Szervezetének Statisztikai Hivatala városi (urban) településnek
tekinti az 5000 főnél magasabb lakossággal rendelkező
területeket (az ENSZ honlapja alapján 2 ). A jogállás szerinti
definíció a legáltalánosabban elfogadott a kelet-középeurópai országok körében, hiszen városnak minősül mindazon
település – a definíció szerint – „amely közigazgatásilag városi
státusszal,
jogokkal,
hatáskörökkel
és
intézményekkel
rendelkezik” (Illés 2008, 138. old). A városfogalom rendkívüli
sokrétűsége a kisvárosokkal kapcsolatban is megjelenik.
Egyrészről tapasztalható egy negatív, kritikai hangvétel az 1990
után várossá váló települések köréről (Beluszky–Győri 2006),
valamint a kisvárosok köre megjelenik úgy is, mint „elfeledett
kategória” (Bácskai 2002), és olvashatunk olyan kijelentéseket,
miszerint „nem megérdemelt helyen szerepelnek” (T. Mérey
1989). A várossá nyilvánítás egyrészről kiugrási lehetőség a
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Statisztikai Hivatala rendelkezésre
bocsátotta a statisztikai táblákra vonatkozó jelöléseket és mindezek
magyarázatát, így az „urban” térségekre és „urban” településekre vonatkozó
interpretációt is.
2
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községek számára (Gyüre 2010), másrészről fejlettségük
elismerése. Kutatásaim során én elsősorban a „várossá érési”
folyamatra koncentrálok, a ma városi rangú települések
várossá válásukig bejárt útja érdekel, az a gazdasági,
társadalmi, kulturális sajátosság, ami kiemelte az adott
községet környezetéből és fejlődését elősegítette. Kisvárosként
értelmezem azokat a településeket, amelyek 2011-ben városi
ranggal rendelkeztek, népességük 1870 és 2011 között
átlagosan 10 000 fő alatt volt, a városi rangot 1989/90 után
kapták, illetve a városi lakosságon belül létezik és elkülöníthető
egy társadalmi csoport, amely a városfejlődésért felelősnek
mondható, kialakult polgári rétegnek tekinthető; valamint
történelme során központi funkciókat ellátó település volt.
Jelen tanulmányban áttekintést kívánok nyújtani e kisvárosok
településszerkezeten belüli változásairól. A városszerkezet
átalakulását a városok számának és lakosságának változását
követő statisztikák segítségével vizsgálom.
Településhálózatunk fejlődése a dualizmus időszakában
Magyarország településállománya számos változást
követően jutott el a 19. századi állapotokhoz, de a fejlődés
sajátos vonásai még az azt követő időszakban kezdtek el
formálódni. Meghatározó szerep jutott az 1848. évi áprilisi
törvényeknek, amelyek a rendi előjogokat eltörölték,
felszabadították a jobbágyokat. A birtokviszonyok és a
gazdasági helyzet változása nyomán kismértékben módosultak
a településfejlesztő tényezők; a jobbágyfelszabadítás életre
hívta a migrációt, a kapitalizálódó gazdaság a közlekedési
ágak
bővülését,
a
gyáripar
megteremtését.
A
településállomány
formálódása
szempontjából
jelentős
fordulópontnak 1867, a kiegyezés tekinthető, amely
megteremtette a polgári átalakulás politikai feltételeit. A
kiegyezés után az ország önálló gazdaságpolitika kialakítására
törekedett, aminek keretében infrastrukturális fejlesztéseket
valósított meg. A kedvező gazdasági konjunktúra időszaka is
ez, az ipari forradalom ösztönzi a társadalmi és jogi
feltételrendszer kiépülését, növeli a jó agráradottságokkal
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rendelkező térségek versenyhelyzetét. Az agrárkonjunktúra
fontosságát hangsúlyozni kell, hiszen a változás, amely
végbement Magyarországon, egy agrárországban történt,
ahol a mezőgazdasági termékek és ezek kereskedelme
maradt a legfontosabb belső tőkeképző erő. Az agrártermelés
és a technika modernizációja, a kereskedelem élénkülése, a
feldolgozás korszerűsítése, a hitelintézetek kiépülése mind-mind
a városfejlődés forrásává váltak.
A 19. század végén településhálózati szempontból
szembetűnő változás következett be: a falusi népesség
arányának csökkenése, amelyet az 1. táblázat szemléltet. A
városi népesség az első világháborúig háromszor olyan
gyorsan növekedett, mint a falusi népesség.
1. táblázat: Magyarország népességének változása
településtípusonként, 1870–1949
Állandó népesség
Terület
1870
1900
1930
1949
2
280
251
3
584
418
4
923
772
5
258
179
Városok együtt
Községek,
2 731 059 3 269 997 3 761 337 3 946 620
nagyközségek
5 011 310 6 854 415 8 685 109 9 204 799
Összes népesség3
Forrás: Saját szerkesztés a KSH megfelelő adatsoraiból.
Ennek demográfiai oka mégsem a városi népesség
magas természetes szaporodási rátája, hiszen a városokban a
születések száma általában jóval alacsonyabb, mint a
falvakban, de a halálozási ráta ellentétes irányú (a jobb
közegészségügyi viszonyok, lakásfeltételek miatt kevesebb a
csecsemőhalálozás, nagyobb valószínűséggel éri el a
felnőttkort a gyermek). A városokba irányuló nagymértékű
migráció ellensúlyozza a természetes szaporodás alacsony
értékét és a falvak „kitermelték” a városok munkaerejét és
népességét (Beluszky–Győri 2005).

3

Magyarországi népesség az 1920. évi államhatárokat figyelembe véve.
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A népesség városképző ereje mellett meghatározó
szerepe volt a közigazgatás fejlődésének is. Az országban
egységes alapokon megszerveződött a megyerendszer, a
megyéket járásokra bontották, megszüntetve az eddig
kiváltságokkal rendelkező területeket-térségeket (pl. Jászság,
székely székek stb.). A kiegyezéskor több mint 800 település
rendelkezett városi ranggal, melynek 90%-a mezővárosi
státuszú volt. A Magyar Néprajzi Lexikon szerint mezővárosnak
volt tekinthető az a település, amely jogilag a szabad királyi
város és a falu között helyezkedett el. Magyarországon a 14–
15. században terjedt el ez az elnevezés, amikor is több száz
falu kapott mezővárosi címet. Hazánkban az oppidum
kiváltságokkal rendelkező, sajátos jogállású, vásártartási joggal
rendelkező gazdasági központként jelent meg. A két
világháború közötti mezővárosi elemzésekben is megjelent
egyfajta kettősség, az oppidumok szerepét negatívan ítélte
meg Mályusz: szerinte a városhoz sorolhatók ezek a települések
kiváltságaik alapján, de ezen jogokkal alaptalanul felruházott
falusi településnek tekintethetők (Bácskai 2002). Bácskai (2002)
munkájában viszont már szakít ezzel a szemlélettel, és azt vallja,
hogy a mezővárosokat nem csupán a civitasokhoz – szabad
királyi városokhoz – kell összemérhetővé tenni, hanem a falvak
irányába is. Ez az összehasonlíthatóság lehetővé teszi, hogy a
mezővárosokat
sajátos
települési
formájukban
tanulmányozzuk. E szerint az oppidumok a régi privilégiumaik
vagy a földesúrtól kapott kiváltságaik alapján széles körű
önkormányzatiságra tettek szert. A mezővárosokat a településhierarchiában a községek fölé helyezték el, mivel rendelkeztek
a község valamennyi jellemzőjével, de kiegészültek a
különböző kiváltságokkal, melyek közül a legáltalánosabb a
vásártartási jog volt. A városokat általában megkülönböztette
a sajátos jogi helyzet, a falvakénál magasabb népességszám,
a településhálózatban betöltött gazdasági és infrastrukturális
központi és/vagy szervező szerepkör. Ezért olyan fontos a
városfejlődés tanulmányozása során a mezővárosok, kisvárosok
létét vizsgálni, hiszen bár nem rendelkeztek fejlett
közintézményekkel, vagy közművekkel, de kereskedelmi, ipari,
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esetlegesen közigazgatási, közoktatási, kulturális központokként
jelentek meg egy-egy térség életében.
A történelem során a városok elnevezésére vonatkozó
folytonosság nem figyelhető meg, hiszen a mezővárosi rangot
felváltja a kiegyezés után a két új jogi kategória: a rendezett
tanácsú városok és a törvényhatósági jogú városok köre. A
rendezett tanácsú városok a jogállás és a bírói joghatóság
meglétét tekintve a mezővárosok utódjainak tekinthetőek. A
rendezett tanácsú városok közvetlenül a megye irányítása alá
tartoztak (Máthé 1996). A kategóriák közül számomra ez tűnik
érdekesebbnek a vizsgálatok miatt, hiszen a törvényhatósági
jogú város különálló közigazgatási területi egységet alkotott;
jellemzően népességük meghaladta a 20 000 főt, közép- vagy
nagyvárosoknak tekintették őket. A mai kisvárosok jellemzően
ebben az időszakban vagy rendezett tanácsú városok vagy
nagyközségek voltak. Nagyközségi rangot 1870 és 1950 között
az a település kapott, amelyik bár rendezett tanáccsal nem
rendelkezett, de külön községi jegyzőt foglalkoztatott (Máthé
1996).
A jogálláson felüli különbségekre utal az igazgatási
székhely kategória, ahol főként a közigazgatással kapcsolatos
intézmények, funkciók megléte determinálta a városok
fejődését (Bibó 1975). Az igazgatási székhellyé válás az adott
településen
városi
funkciók
megtelepedését
„hozta”:
bíróságok, telekkönyvi hivatalok, rendőrség stb. kialakítását.
Ezen intézményekben dolgozó köztisztviselői csoport képezte a
városok polgári rétegének alapjait, hiszen fogyasztásukban,
igényeikben már a városi attitűdök mutatkoztak meg (Kovács
1980). A közhivatalok megtelepedése után több központi
funkciójú intézmény is megjelent az egyes településeken: pl.
iskola, sajtó, egészségügyi intézmények.
A kisvárosok fejlődése szempontjából a vasútépítés
fontos városképző tényezővé vált. A vasút megjelenése több
esetben növelte a települések jelentőségét, elősegítette
várossá válását, pl. Dombóvár, Szigetvár, Balaton-parti
települések, vagy Békéscsaba, Nyíregyháza. A Balaton déli
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partján fekvő kisvárosok a Déli Vasút vonalán helyezkedtek el,
kedvező pozíciót birtokolva; hiszen a polgári élet egyik
elemévé vált 1895-től kezdődően a fürdőkultúra, amely a
kisvárosok fejlődését elősegítette. A déli megyékben a főbb
vonalak gyorsabban kiépültek, míg a szárnyvonalak
megépítése csak a századforduló után valósult meg. A helyi
érdekeltségű vonalak, mint pl. Kaposvár–Fonyód, Barcs–
Kaposvár, Kaposvár–Siófok egy-egy település csomóponti
szerepét erősítette, illetve egyéb – esetenként közigazgatási –
funkciók megtelepedését segítette elő.
1.

ábra Városállományunk az I. világháború előtt

Forrás: saját szerkesztés
Az első világháború előtti magyar városhálózat fő
jellegzetessége, a városi jogállású és a városi funkciójú
települések közötti éles különbségek. Számukat, gazdasági
szerkezetüket,
közigazgatási
intézményekkel
való
ellátottságukat, népességüket tekintve a századfordulón 131
városi jogállású településhez még további 250 település volt
sorolható, amely alsó fokú központként városi funkciókat látott
el (1. ábra). A településhálózat képe a főváros túlsúlyát és a kisés középvárosi hálózat hiányát mutatja még ebben az
időszakban.
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A két világháború közötti időszak főbb változásai
A trianoni békeszerződés jelentős mértékben módosította
az ország településhálózatát is, abszolút fölénybe került
fővárosunk, nem maradtak olyan regionális központok,
amelyek ellenpólusként funkcionáltak volna. Nemcsak a
településállomány, hanem a településhálózat is megváltozott,
1918-ban 139 városi jogállású településünk volt, 1920-ra számuk
47-re csökkent. A falvak száma is drasztikusan visszaesett: a
korábbi 12 500 helyett 3500 falu maradt az új országhatárokon
belül. A határok az ország gazdaságát, közlekedési hálózatát
és a vonzáskörzeteket is átrendezték. A városhálózat
lecsökkent számmal és vonzáskörzet-hiánnyal, valamint
egyenetlen területi elosztással rendelkezett. A városi népesség
aránya alig változott, főként Budapest népessége növekedett,
valamint a fővárosi agglomerációhoz tartozó településeken
élők száma gyarapodott.
Az
Alföld
agrárvárosai
ebben
az
időszakban
fejlődésükben megrekedtek, az ország északi részén található
iparvárosokkal ellentétben. Az agrárvárosok a háborúk után
elérték gazdasági teljesítőképességük határát, nem voltak
képesek a szerkezetváltásra, de a népességük növekedése
nem állt le, ezért a szerkezeti hiányosságokon felül számos
társadalmi- egyenlőtlenségi problémával is szembe kellett
nézniük (Beluszky 1999).
A területi veszteségek ellenére az ország városhálózata
továbbra is hasonló pályán haladt, mint a háborúk előtti
időszakban. Az alapvető szerkezeti problémák és a területi
egyenetlenség súlyos gondot jelentenek, továbbra is sok a
városhiányos térség. Még mindig hiányzott a városhálózat alsó
bázisa, a sokoldalúan fejlett kisvárosok köre. A kisvárosok nagy
része még mindig csupán egy-egy funkció ellátását vállalta fel
(közlekedési csomóponti szerep, vásárhely, oktatási központ
stb.).
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A II. világháború utáni változási tendenciák
A településhálózat fejlődése szempontjából 1950-et
hasonló szakaszhatárnak tekinthetjük, mint a kiegyezést; ekkor
lépett életbe a közigazgatási reform. Az átalakuló
megyerendszer mellett megkezdődött a városhálózat bővítése,
a városok számának gyarapodása. Az első ütem a
városfejlesztés során az 1950–1965 közötti időszak, amikor 9
települést nyilvánítottak várossá. Ezek közül 7 ún. „szocialista
város” volt: bányászati vagy ipari központ (Germuska 2002). Az
új városok közül Sztálinváros (a mai Dunaújváros) helyének
kijelölése szerencsésnek bizonyult, hiszen az egy városhiányos
térség központjává vált (Beluszky 1999). Az új városok
funkcióikban mindinkább az ipari telephely kiszolgálását
irányozták elő és csak másodlagosak voltak a településen élők.
Az ország kis- és középvárosi hálózatát ebben az időszakban
106 település képviseli. Ekkor a nagyközségek is hasonló
funkciókat láttak el, mint a mai kisvárosok, a 106 városi
funkciókkal rendelkező település közel fele tartozott jogi
értelemben is a városok körébe. Az 1971. évi Országos
Településhálózat-fejlesztési Koncepció (továbbiakban OTK)
szigorú településkategorizálást vezetett be, amely alapján
kilenc kategóriát különböztettek meg. Az általam vizsgált
kisvárosok a következő három kategóriába tartoztak:
középfokú központ, részleges középfokú központ, kiemelt
alsófokú központ. Az OTK városhálózatban való gondolkodása
lehetővé tette azon városok fejlesztését, amelyek kiemelt
központi szerepkörűként lettek megjelölve (Bibó 1975). 1980-ig
ebbe a kategóriába tartozó települések közül 18 új város
született, amely megfelelt az OTK-ban tervezetteknek. A
kisvárosok népessége mérsékelt ütemben növekedett, az ipari
fejlesztések következtében javult az intézményhálózat és a
térségközponti funkciók is megerősödtek (Kovács 1980).
Az 1980-as évek közepéig már lényegesen többet, közel
50 várost avattak – ahogyan azt az 2. ábra is mutatja.
Többségében e települések fejlettek, központi intézményekben
gazdagok voltak. Ekkorra már a városi funkciókkal rendelkező
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települések köre „utolérte” a városi jogkörrel rendelkező
településekét. A Dél-Dunántúlon ebben az időszakban két
kisvárost avattak: Siklós 1977-ben, Tamási 1984-ben nyert városi
rangot. 1989-től kezdődően meredeken emelkedik felfelé a
városok száma, ebben az évben 41 várost avattak az
országban. A dél-dunántúli Csurgó, Fonyód, Tab illetve
Dunaföldvár is ide tartozik.
2.

ábra: A városi jogállású települések száma
Magyarországon (db)

Forrás: Saját szerkesztés KSH Helységnévtárak, illetve KSH 2011
alapján.
1996-ban 206 város található az országban, a
funkcionális és formális városok köre ismét szétválik, több a
városi ranggal rendelkező település, mint azt funkcióik
indokolnák. 1995-ben kapta meg a városi rangot többek között
Balatonboglár,
Balatonföldvár,
Balatonlelle,
Bátaszék,
Lengyeltóti,
Pécsvárad,
Sásd
és
Simontornya.
A
rendszerváltozástól kezdődően a települések fejlettsége,
népességszáma, foglalkoztatási szerkezete, történelme több
ponton is eltérő. A városok magas száma ellenére sem
egyenletes a földrajzi eloszlás, még mindig sok a városhiányos
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térség
országosan
és
regionális
bontásban
is.
A
településhálózat eltérő szerkezete tükröződik vissza a városok
térbeli eloszlásában is. 2005 nyarán az országban 15 település
kapta meg a városi rangot. Ezzel a városok száma 289-re
növekedett. 2010-ben a városok száma 304-re emelkedett (a
fővárost és a megyeszékhelyeket nem számítva). A várossá
nyilvánítás több esetben csupán egy bürokratikus folyamat
végeredménye, nem jár tényleges funkcióbővüléssel az adott
település számára (Szigeti 2002). A 2005-ös és a 2010-es
városszámokat összehasonlítva megállapítható, hogy az
országban a városok közel háromnegyede tartozik a kisvárosi
kategóriába. A középvárosok száma viszonylag állandó az
évek során. 2010 után „megállni” látszik a várossá nyilvánítási
folyamat, az elmúlt három évben nem nőtt a városok száma az
országban (KSH 2012). 2013-ban a Pest megyei „várossá
nyilvánítási boom” után a nagyközség fogalma kiüresedett.
A városi népesség aránya az évek során folyamatosan
emelkedett, 2010-ben a negatív demográfiai hullám, valamint
az szuburbanizáció folyamata miatt csökkent a városi lakosság
száma, de az arányokban nem okozott ez elmozdulást (2.
táblázat).
2.

táblázat: Magyarország településhálózata
lakosságszám szerinti bontásban (1970–2011)

Terület

Állandó népesség (fő)
1970

1990

2001

2011

Városok együtt

6 596 198

7 208 561

6 913 508

6 674 098

Községek, nagyközségek

3 725 901

3 173 398

3 164 630

3 099 679

10 322 099

10 381 959

10 078 138

9 773 777

Összes népesség

A városok népesség-nagyságcsoport szerinti bontása
Főváros

1 945 083

1 934 831

1 712 677

1 589 231

100 000–

959 236

1 177 218

1 132 409

1 099 109

50 000–99 999

508 904

654 924

643 933

624 583

30 000–49 999

588 125

671 165

651 363

639 676
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20 000–29 999

549 625

606 614

595 606

580 258

15 000–19 999

413 854

486 241

494 750

495 531

10 000–14 999

572 398

613 615

623 052

618 836

5 000–9 999

743 196

753 476

752 662

732 033

1 000–4 999

315 777

310 477

307 056

294 841

4 651 115

5 273 730

5 200 831

5 084 867

Együtt

Forrás: Saját szerkesztés KSH Helységnévtárak, illetve KSH 2011
alapján.
A településhálózat legfontosabb problématerületei
A településhálózat-fejlesztés szempontjából a 2005. évi
Országgyűlési
határozat
az
Országos
Területfejlesztési
Koncepcióról már figyelembe vette az európai uniós
előírásokat is. Az Országos Területfejlesztési Koncepcióban
meghatározásra került az ország területi jövőképe, melyben a
város és térsége viszonyának egy új, intenzív, integrálódó
szerepkörét vetítették elő. A kisebb városok fejlődésében is el
kívánják érni, hogy kialakuljon egy minőségileg megújult falu–
város kapcsolat, ahol elmélyülhet a funkciómegosztás, és a
központtelepülések elérhetősége magas színvonalon lenne
megoldott. Kiemelt célként fogalmazódik meg még a
„policentrikus, együttműködő városhálózat megteremtése,
amely képes hatékonyan felfűzni az ország térségeit”. A
policentrizmus egyik lehetséges útja a funkcionális városi
térségek kialakítása. Ezen várostérségek struktúrája alapvetően
a nemzetközi jelentőségű nagyvárosokra építene, de a térségi
szerepkört betöltő kisvárosok képeznék a bázist és azok
integrálódnának a nagyobb egységekbe (Faragó 2008). Az
OTK 2013-ig megvalósítandó céljai között szerepelt a
városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése. Az elsősorban
regionális fejlesztési pólusok előtérbe helyezése mellett a
koncepció kiemelte a fenntarthatóságot is, így a kulturális,
illetve közlekedési csomópont szerepkörű városok fejlesztését is
tervezték. A központok–alközpontok közötti kapcsolatok
esetében az elérhetőség biztosítására helyezték a hangsúlyt.
Az OTK A régiók fejlesztési céljai című fejezetben a Dél-
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dunántúli régió jövőképét a következőképpen fogalmazta
meg (VI. 2. fejezet):
„A Dél-Dunántúli Régió célja olyan kulturális, környezetés természetvédelmi értékeket szem előtt tartó, oktatási,
tudományos és kutatási központokon alapuló fejlődés, mely
integrálja a Régió leszakadó térségeit, kiegyensúlyozott
településszerkezetre épít. A Régió sikeresen fordítja jelenlegi
fejlettségbeli hátrányait előnnyé azáltal, hogy megőrzött
természeti és kulturális értékeit, építészeti örökségét és termálvíz
kincsét fenntartható módon hasznosítja, magas színvonalú,
kiegyensúlyozott életfeltételeket biztosít. A Dél-Dunántúli Régió
kihasználja kedvező geopolitikai helyzetének előnyeit,
elsősorban a határ menti (horvát, észak-olasz és osztrák)
térségekkel való kapcsolatépítés lehetőségét.” A régió
jövőképében külön kiemelik a megyeszékhelyek, valamint a
Balaton-part szerepét, a vidékies térségek lehetőségeit, de a
városhálózat alsó elemeire (kisvárosokra) nem történik utalás.
A VÁTI 2008-as kutatásai alapján 4 településhálózatunk
legfőbb problématerületei: a szuburbanizáció, a csomópontok
gyengesége, a hálózat, a hálózati kohézió és a
hálózatmenedzsment
hiányosságai.
A
településhálózati
dilemmák egyik fő forrása a formális városok, kisvárosok köre.
Az ország városhiányos térségei „feltöltődtek”, ez a folyamat a
Dél-Dunántúlon látványos, hiszen a kistérségi besorolás szerint
mindegyik dél-dunántúli kistérség rendelkezett legalább egy
kisvárossal. A térségekben a városhiány tehát megszűnt, viszont
funkcióhiányos városok és funkcióhiányos várostérségek
jelentkeztek. A 3. ábrát az 1. ábrával összevetve látható annak
a folyamatnak az eredménye, hogy a funkcionális városok
köre szűkül, viszont a városi jogállású települések köre a
rendszerváltás óta folyamatosan nő.

Falu Város Régió 2008/3. számában található értékelések és elemzések
alapján.
4
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3. ábra: A jelenlegi városállományunk

Forrás: saját szerkesztés
A gyenge, vidéki kisvárosok nem vagy csak részlegesen
képesek betölteni funkciójukat, azaz ellátni a térségközponti
szerepkört. A közszolgáltatásokhoz, közintézményekhez való
hozzáférés sem biztosított minden kisváros esetében, ami
negatívan érinti a településen élőket és rombolja az amúgy
sem túl pozitív városimázst.
A történelem során állandó nehézséget okozott a
városok közötti együttműködés, a kooperációk alacsony
szintje, amelyet a 21. századra sem sikerült megoldani. A
települések közötti fizikai kapcsolatok azok, amelyek a legtöbb
esetben kiépültek (infrastruktúra, ökológiai rendszerek) és
fenntarthatóan működnek. A gazdasági és társadalmi,
valamint egyéb településközi interakciók már kevésbé jól
funkcionálnak. Az elaprózódott önkormányzati rendszer
versenyhelyzetet generál, amelyben többnyire – városhálózati
szempontból – a kisvárosok vesztesként kerülnek ki. A
közszolgáltatások, közintézmények centralizációja révén több
olyan funkció is kikerült a kisvárosok hatásköréből, amelyeknek
népességvonzó, népességmegtartó ereje lett volna (Salamin
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és társai 2008). A lehetséges fejlődési modellek között mindig
szerepel a kisvároshálózat funkciókkal való bővítése, egy stabil
városhierarchia kiépítése. A decentralizációval megvalósuló
regionális fejlesztési modell vagy éppen a dekoncentrációra
építő megújított országos hálózati modell is épít a városhálózat
alsó elemeire, a város–vidék kapcsolataira (Rechnitzer 2008). A
kisvárosok döntő súlyt képviselnek a városhálózatban –
arányaiban; a cél, hogy a funkcióiban, megjelenésükben, és
érdekérvényesítési képességükben is megjelenjen ez a többlet.
A mai magyar fejlesztéspolitikában hiányként jelentkezik a
városhálózatban való gondolkodás (Faragó 2008), az 1971-es
OTK óta nem jellemző a fejlesztéspolitikára a városokat
egységesen kezelő koncepció. A centralizáció mind a
fejlesztéspolitikában, mind a közigazgatásban tapasztalható,
amelyet a 2013-ban visszaállított járási központok szerepe is
megmutat. A 2012-ben elfogadott OFTK (Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési
Koncepció)
sem
szakít
ezzel
a
„hagyománnyal”, területi szemlélete a területfejlesztést és az
ágazati fejlesztést egyben határozta meg.
Összefoglalás
A városhálózatban a kisvárosok növekvő súlyával lehet
számolni. Ezen kijelentés szerint a városok számát tekintve
többségében lesznek a 20 000 fő alatti lakosú kisvárosok. Az
intézmények és funkciók tekintetében viszont a dominancia
nem marad fenn, hiszen a magyar közigazgatás változásával,
a járási rendszer bevezetésével a városok újabb közfeladattal
csorbultak. A presztízs szempontjából eddig kistérségi
székhelyvárosok mára már „csak” egy járási rendszer elemei,
nem tekinthetők közigazgatásilag központi funkciókkal
rendelkező városoknak. A kisvárosok köre nem tekinthető
egységesnek, az utóbbi négy-öt évben számos vita
generálódott a városhálózat ezen alsó szintjével kapcsolatban.
Ez annak köszönhető, hogy a rendszerváltás után a városi
rangú települések száma megduplázódott; 1990-ben, 1999ben és 2005-ben voltak nagyobb várossá nyilvánítási hullámok.
Így sok olyan városi ranggal rendelkező település tölt be
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térségközponti szerepkört, melyek tényleges városi funkciókkal
nem rendelkeznek. A legtöbb kényszerváros a Beluszky (2006)
által használt faluváros fogalomhoz hasonlítható. A várossá
nyilvánítási döntés során nemcsak gazdasági, társadalmi
tényezők játszottak szerepet, hanem ideológiai-politikai
kérdések is.
A mai kisvárosok a történelem folyamán mezővárosi,
rendezett tanácsú városi, nagyközségi rangot tudhattak
magukénak. Épp ezért a településhálózat fejlesztése során
egyre növekvő problémát jelentenek a funkcióhiányos,
fejlesztési célt meghatározni képtelen kisvárosok tömegei. A
területi differenciáltság is jelentős probléma, hiszen a DélDunántúl aprófalvas térségeiben a kisvárosok népességszáma
is jóval alacsonyabb, mint pl. a Dél-Alföld térségeiben, vagy
Pest megyében. Számos esetben viszont ez a városi kategória
néha feledésbe is merül, mivel a megyeszékhelyek, a regionális
központok vonzáskörzete lefedi a kisvárosok vonzáskörzetét,
sok esetben ellehetetlenítve a gazdasági helyzetüket. A
kisvárosok
integrált
városfejlesztési
stratégiáinak
meghatározása elősegíthetné a település koncentrált
fejlesztését, a környező települések bevonását a fejlesztési
célokba.
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Kiss Viktor
Alternatív energetikai megoldások modellezése
Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar,
Pécs
Absztrakt
Az energiamodellezésben használt élenjáró szoftverek
sem képesek az alternatív energiaforrások minden igényt
kielégítő modellezésére. A tanulmány rövid irodalmi áttekintés
után bemutatja, hogy egy adott szoftver - az EnergyPRO segítségével hogyan oldhatók meg ezek a modellezési
problémák, és hogyan hozható létre egy olyan modellezési
környezet, amely alkalmas a jövő alternatív energiaforrásokon
alapuló energetikai rendszereinek modellezésére.
Bevezetés
Az energiatechnológiáknak központi szerepük van a
társadalmi és gazdasági fejlődésben bármely szinten:
Háztartási, közösségi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten
is [1]. Az energiaellátás biztonsága és a klímaváltozás miatt a
terület folyamatos kihívások előtt áll. Az energiarendszerek
vizsgálatánál általánosságban három alapvető szektort kell
vizsgálnunk: villamosenergia-ellátás, a fűtési és főzési célú
hőellátás, illetve a közlekedés [2]. Ezek az alrendszerek szoros
kapcsolatban állnak egymással. Például a kapcsolt termelésű
erőművek 1 egyszerre két alrendszert is kiszolgálnak. Bármilyen
változás esetén rendkívül fontos a rendszerszintű vizsgálat.
Energetikai rendszerekben történő változás hatásainak
vizsgálatakor az aggregált értékek használata csak akkor
megengedett, amennyiben hasonló technikai paraméterekkel
rendelkező
technológiával
helyettesítjük
a
korábbi
erőműveinket. A technológiai fejlődés, illetve az új megoldások
térnyerése miatt ez a feltétel csak ritkán teljesül. Általános az
Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés. A villamos energia előállítása során
keletkezett hőt fűtési célra értékesítő erőművek.
1
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alternatív megoldások, illetve megújuló energiaforrások
nagyobb
súllyal
történő
felhasználása.
Ennek
a
megvalósításához a technológiai feltételeken kívül társadalmi
elfogadottság, és az intézményi korlátok áthidalása is
szükséges [4]. A technológiai megvalósítás tervezésénél az
aggregált adatokkal való becslés rendkívül pontatlan lehet.
Ennek a jelenségnek a hátterében az egyes technológiák
működési mechanizmusában rejlő különbségek állnak. Például
egy fosszilis energiahordozó felhasználásával működő erőmű
sokkal stabilabb, és kontrollálhatóbb termelésre képes, mint
egy intermittens energiaforrást (nap, szél) felhasználó erőmű.
A
tanulmány
röviden
áttekinti
a
kisebb
energiarendszerek modellezésének irodalmát, majd bemutatja
egy alternatív felépítésű (3 inputot használó) erőmű (biogáz
erőmű) modellezését egy olyan - energiarendszerek
modellezésére alkalmazott - szoftverrel, melynek nem beépített
része egy ilyen erőmű szimulálása.
A megújuló energiahordozókra épülő termelési technológiák
használatának rendszerszintű modellezése
Az alternatív technológiai megoldások bevezetése
modellezési szinten új problémákat vet fel. A megújuló
energiaforrások mértékének bevezetése egészen apró
változásoktól egészen az esetlegesen 100%-os megújulóra
támaszkodó rendszerig elmehet [4], [11]. Régiók és országok
energetikai elemzésére is szélekörűen alkalmazzák. Az országos
méretű energiarendszerek modellezését (a teljesség igénye
nélkül) a következő cikkek végzik: [5], [8], [9], [10], [17], [18],
[19], [20], [21], [22]. Kisebb energiarendszerek elemzésénél a
régiók2, városok, és esetenként szigetek vizsgálata általános. Az
egyes számú melléklet ezen szakirodalmak áttekintését
tartalmazza.

2

Országos rendszernél kisebb, de városi rendszernél nagyobb.
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A
táblázatban
összegyűjtött
elemzésekből
megállapítható, hogy általánosan elterjedt az órás felbontású
elemzés, amely alkalmas a megújuló energiaforrások
modellezési szinten pontos szimulálására. Számos sziget, város
és régió szintű elemzés található a vezető szakirodalomban. A
legtöbb esetben a villamosenergia-rendszert, illetve a
hőellátást modellezik. Teljes energiarendszerek szimulálásánál
jellemző a közlekedés energiaigényének a figyelembevétele.
Majdnem kivétel nélkül szoftveres elemzéseket látunk, ahol az
erre specializálódott programok segítségével szimulálják az
energiarendszerek működését.
Technikai problémák
A régi, elavult erőművek kapacitását pótló megoldások
esetén a fenti jelenség figyelembe vétele meghatározó
fontosságú a pontos eredmény szempontjából. Amennyiben
egy adott, tetszőleges nagyságú régió – hosszú távú célok
figyelembe vételével - szeretné kiváltani a jelenlegi termelési
struktúrában a nem kívánatos elemeket, modellezéssel előre
jelezheti a várható hatásokat. A modellezési munka különböző
időbontásban lehetséges, melynek mértékét a modellezendő
technológiától függ [4] lehetővé teszi az erőműparkban
történő változás hatásainak megfelelő pontosságú becslését.
A szoftverek általánosságban a betáplált igényeket (hő,
villamos energia [2]) elégítik ki a megadott kapacitások
segítségével (kereslet-vezérelt modellezés). Amennyiben egy
erőmű, vagy üzem nem termel olyan outputot, amelynek az
igényét beépítettük, úgy a program a termelési struktúra
kialakításánál nem veszi azt figyelembe.
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Szoftverek kiválasztása
A megfelelő szoftver kiválasztása az adott feladat
ismeretében lehetséges. A jelenleg fellelhető szofverek listája a
következő [2]: AEOLIUS, BALMOREL, BCHP, COMPOSE, E4cast,
EMCAS, EMINENT, EMPS, EnergyPLAN, energyPRO, ENPEPBALANCE, GTMax, H2RES, HOMER, HYDROGEMS, IKARUS,
INFORSE, Invert, LEAP, MARKAL/TIMES,Mesap, MESSAGE,
MiniCAM, NEMS, PERSEUS, ORCED, PRIMES, ProdRisk, RAMSES,
RETScreen, SimREN, SIVAEL, STREAM, TRNSYS16, UniSyD3.0,
WILMARWASP. Ezen szoftverek elemzési képességei egy
rendkívül széles skálán mozognak. A feladatnak mefelelő típusú
szoftvert a következő szempontok figyelembe vételével tudjuk
kiválasztani:
 Szimulációs szoftver
 Szcenáriókat kezel
 Aggregált értékekkel dolgozik
 Működést optimalizál
 Befektetési számításokat végez
Miután a megfelelő szűkítést elvégeztük, meg kell
vizsgálni, hogy a szoftver tudja-e kezelni az adott
energiarendszer méretét, illetve az elemzésnek megfelelő
időbeli bontást. Az energiarendszerek mérete kisebb
közösségektől országos, vagy még nagyobb szintig terjedhet.
Az időbeli bontásnál fontos, hogy milyen kis idő egységeket
vizsgálhatunk (másodperc, perc, óra, stb..), illetve, hogy
mekkora idő intervallumot tud kezelni a modell (nap, hónap,
év, stb..).
A fenti kritériumrendszert és a jelen kutatás célkitűzései
alapul véve választásom az energyPro szoftverre esett. Az
energyPRO szoftver egy dán fejlesztésű, nagyon korszerű, és
folyamatosan frissített eszköz [3]. Eredetileg kisebb energetikai
projektek modellezésére kifejlesztett ezsköz, amellyel projekt
szintnél nagyobb energiarendszerek szimulálása is lehetséges.
A villamos energia, hő, és – kisebb átalakítások után – a
közlekedési szektor energiaigényét is képes szimulálni. A
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szoftvert már több vezető kutatáshoz alkalmazták. Østergaard
[12] például az energiatárolási kapacitások hatását vizsgálta a
szoftver segítségével, míg Fragaki és Andersen a gázmotorok
méretezésének modellezését készítette el az energyPro
segítségével [13] és [14]. Az energyPRO nagy előnye, hogy
kisebb rendszerek elemzésére, modellezésére is alkalmas. Ezt
igazolja Nielsen és Möller munkája is, akik a szoftver
segítségével egy épület energetikai vizsgálatát készítették el
[15].
Annak ellenére, hogy az összes vizsgált szoftver közül az
energyPro nyújthatja a leghathatósabb támogatást a jelen
cikkben vállalt feladat elvégzésére, a szoftver alapesetben két,
a modellem felállítása szempontjából szükséges dolgot nem
tud kezelni: Nem áll készen ugyanis minden egyes új
technológia modellezésére, mivel egy inputtal és maximum két
outputtal tudja modellezni a különböző energetikai
megoldásokat (erőművek, bojlerek, stb..). Emellett, a hő és
villamos energia előállításán kívül maximum egy melléktermék
előállítását vehetjük figyelembe az energyPro modellben. E
probléma orvoslása a meglévő lehetőségek felhasználásával
és újfajta megoldások kidolgozásával végezhető csak el.
Az energyPro különböző erőművek széles skáláját tudja beépített moduljai segítségével – integrálni az egyes
energiarendszerekbe. Azonban bizonyos új technológiák nem
követik azt a hagyományos termelési alapelvet, miszerint egy
típusú energiaforrásból jellemzően két 3 outputot állítható elő.
Bizonyos
energiatermelési
technológiák
azonban
az
alapanyagok széles skálájából állíthatnak elő a hő és villamos
energián kívül egyéb hasznos energiahordozókat. Ezek
modellezése a jelenleg használt szoftverekkel egyelőre
korlátozott. Ilyen esetekben a szoftvert saját megoldásokkal kell
kiegészíteni, amelyeknek segítségével a legváltozatosabb új
technológiák is beépíthetők az energetikai rendszerbe.

3

Legáltalánosabb a villamos energia és a hő párosítás
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Pécs jövőbeli, alternatív megoldásokra is építő
energiarendszerének modellezésekor több új, vagy újszerű
erőmű, üzem beépítésére van szükség. A hagyományos
módon, beépített modulok segítségével modellezhető
alternatív megoldások listája a következő:
1. tábla – Beépített modulok segíétségével modellezhető
alternatív megoldások listája
Név

Input

Output

Geotermikus erőmű

-

Hő

Napkollektor

-

Hő

Napelem

-

Villamos energia

Hőszivattyú

-

Hő

Forrás: [7] alapján: saját szerkesztés
Látható, hogy az input részen nincsen konkrét
energiaforrás, mivel itt minden esetben a környezetből részben
szabadon felvehető energiaforrásokra építenek (napenergia,
környezeti hő), így a modellezésben a megfelelő környezeti
körülmények
adatsorából
lehet
meghatározni
a
kibocsátásukat. Ebben az esetben nem szükséges konkrét
input megnevezése. Megfigyelhető, hogy a táblázatban lévő
megoldások egy típusú outputtal rendelkeznek. Az ilyen típusú
megoldásoknak a modellezése a beépített modulok
segítségével különösebb gond nélkül megtehető. A pontos
technikai paraméterek meghatározása ugyan jelentős munkát
igényel, de konkrét modellezés szintjén ez nem jelent
problémát.
Az alábbi ábra azt mutatja be, hogy Pécs jelenlegi
erőműrendszerébe mely pontokon lehet a modulok
segítségével modellezhető megoldásokat beépíteni.
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1. ábra – Bépített modulok segítségével modellezhető
megoldások beépítése Pécs erőműrendszerébe
Forrás: [7] alapján: saját szerkesztés
A bekeretezett erőművek az újonnan beépített
megoldások. Közvetlenül a villamosenergia-hálózatra, illetve a
fűtési hálózatra kapcsoltan működnek. A pontos technikai
paraméterek megadása után megfelelően tudjuk integrálni
őket az energiarendszerünkbe.
Azon erőművek, illetve üzemek, amelyek a tradicionális
termelési struktúrától eltérnek – tehát nem egy energiaforrásból
állítanak elő maximum kettő outputot – nagyobb odafigyelést
igényelnek. Pécs jövőbeli energiarendszerének lehetséges
változatában az ilyen típusú megoldások egyike a következő:
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Név

Input_1

Input_2

Input_3

Output_1

Output_2

Output_3

Biogáz
üzem

Kukorica

Depónia

Szennyvíz
iszap

CNG

Biogáz

Hő
(önfelhasználás)

2. tábla – Nem tradicionális termelésű struktúrájú üzem
termelési váza
Forrás: PMJV Energiastratégia alapján: saját szerkesztés
A biogáz üzem fermentált kukoricából, depóniából és
szennyvíz iszapból állít elő biogázt, amelyből később CNG-t
(compressed natural gas, azaz sűrített földgázt (esetünkben
biogázt)) és egyéb felhasználásra alkalmas biogázt állítanak
elő. Előbbit a közlekedésben lehet hasznosítani, utóbbit a
háztartások és középületek fűtésében. A folyamat során
keletkező hő az üzemen belül marad.
Egy ilyen üzem modellezése a meglévő modulok
szokványos felhasználása segítségével nem lehetséges, mivel
több mint két inputból közvetlen, és közvetett módon számos
outputot termel. A modellezéshez így újszerű technika
szükséges, amely az üzem különböző részeit mesterségesen
szétválasztja, és a termelési struktúrát külön függvények
segítségével egymáshoz köti. A gyakorlatban (EnergyPRO
szoftveren belül) ez a következőképpen valósul meg:
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2. ábra – A biogáz erőmű grafikus termelési váza
Forrás: Saját szerkesztés az EnergyPRO szoftver segítéségével
A három input-alapanyagból (kukorica, depónia,
szennyvíz iszap) az üzemben a közlekedésben felhasznált CNG
illetve víz melegítéshez használt biogáz keletkezik. Az inputok,
illetve outputok egymáshoz viszonyított aránya adott. A
modellezéshez a korábban taglalt problémák miatt a fent
vázolt struktúra nem megfelelő, így a meglévő modulokat
mesterségesen át kell alakítani. Első lépésként az üzem
működését két külön folyamatra kell bontanunk. Az első rész a
biogáz előállításáért felelős, a második a CNG és a fűtési célú
biogáz termeléséért.
Az első üzemrészben a három input alapanyagból állít
elő biogázt a folyamat. Mivel a szoftveresen beépített modulok
egy energiaforrással tudnak dolgozni, így a három
energiaforrást három virtuális erőműben kell felhasználni. A
három virtuális erőmű egyike termeli meg a biogázt, de az
erőmű önfelhasználásához szükséges hőt mindhárom virtuális
erőmű termeli. Ez lehetővé teszi, hogy a program mindhárom
virtuális üzemet „elindítsa”, ezáltal mindhárom inputot
felhasználja az első erőmű outputját képező biogáz
előállításához. Mivel az inputok egymáshoz viszonyított
felhasználási aránya kötött a termelési szerkezetben így
függvények segítségével lehet a második és a harmadik
erőmű input felhasználását szabályozni:

104

3. ábra – A biogáz üzem első fázisának modellezése
Forrás: Saját szerkesztés az EnergyPRO szoftver segítéségével
Az ábrán látható, hogy a folyamatnak két outputja van.
A biogáz, mint output nincs közvetlenül hozzákapcsolva hő-,
illetve villamosenergia-igényhez, így az üzem hőfelhasználása
fogja elindítani a termelést.
Az üzem második virtuális fázisában az első fázisban
megtermelt biogázból állítanak elő CNG 4 -t, esetünkben
biogázból, illetve a külső forrásból jövő földgáz helyettesítésére
alkalmas biogázt, amely felhasználható lakó-, és középületek
fűtésére.
A második virtuális fázist is ketté kell bontani, mivel itt egy
inputból (biogáz) két üzemanyag típusú output keletkezik
(CNG, fűtési célú biogáz), amit a szoftver a beépített modulok
segítségével nem tud kezelni. A korábban tárgyalt technikai
problémák úgy hidalhatók át, hogy az egyik virtuális részüzem
használja fel inputként a biogázt, amíg másik virtuális részüzem
4

Compressed Natural Gas, sűrített földgáz
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technikailag nulla felhasználás mellett az első részüzem
inputjának százalékában állít elő outputot. Így elérhetők a
valóságban tapasztalható input-output arányokat.

4. ábra – A biogáz üzem második fázisának modellezése
Forrás: Saját szerkesztés az EnergyPRO szoftver segítéségével
Az két output felhasználásnál látható, hogy a CNG-t a
tömegközlekedésben, a biogázt a földgázzal működő bojlerek
inputjának
helyettesítésében
használhatjuk.
Fontos
megjegyezni,
hogy
az
eddig
tárgyalt
alapelvekkel
összhangban csak a kettes számú virtuális üzem indul el
mesterséges változtatás nélkül, mivel csak itt van olyan igény
(hő vagy villamos energia), amely „kényszeríti” a szoftvert,
hogy termeljen. A megoldás egy úgynevezett dummy (nem
valós) igény beépítése, amely minimális, éves szinten nem
érzékelhető nagyságrendű villamos energia felhasználást
generál. Ezzel el tudjuk indítani a közlekedés CNG
felhasználását, így az éves szintű elemzésnél pontos adatokat
kapunk olyan fontos mutatókban, mint a károsanyagkibocsátás.
Összegzésképpen
megállapítható,
hogy
a
tanulmányban ismertetett megoldásokkal létrehozható olyan
technikai környezet, amely alkalmas a jövő energetikai
rendszereinek modellezésére.
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Abstract
Monetary exchange rate models assert there is long run
equilibrium relationship between the nominal exchange rate
and the monetary fundamentals. These models are important
theoretical tools of international macroeconomics even
though their empirical validity is doubtful. In the following we
try to find empirical evidence for the reduced form of the
monetary exchange rate models applying cointegrated VAR
models on the exchange rate between USD and the Japanese
yen, the Danish krone and the Canadian dollar respectively.
Two empirical models for each exchange rate were estimated
for two different periods: until 2012 and 1997. We had two
goals, one is to estimate the models as long time horizon during
the modern float as possible the other is to compare our results
to the results of the early panel technique. We found
moderate empirical support for the monetary exchange rate
models.
Keywords: monetary exchange rate model, empirical testing,
cointegration, cointegrated VAR model, OECD countries
Introduction
There are three versions of monetary exchange rate
models: the flexible price monetary exchange rate model
(Frenkel 1976, Bilson 1978), the sticky price monetary exchange
rate model (Dornbush 1976) and the real interest rate
differential model (Frankel 1979). All the three models are long
run equilibrium models, so they assert there is long run
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equilibrium relationship between the nominal exchange rate
and the macro-fundamentals which appear in the models. In
most cases the literature tests the reduced form of the
monetary exchange rate models, but most of the pure time
series tests could not find cointegration between the nominal
exchange rate and the monetary fundamentals. (e.g.: Frankel
1984, Meese 1986, MacDonald and Taylor 1992, Sarantis 1994)
But these results do not indicate that the theoretical
models are inapplicable. Among others, Groen 2000 and
Rapach − Wohar 2004 attributed the failure of empirical testing
of monetary exchange rate models to the short sample length.
In such circumstances the power of unit root and cointegration
tests are too low to reject the null hypothesis of no
cointegration between the variables. Others (Shiller and Perron
1985, Otero and Smith 2000) showed that the power of unit
root and cointegration tests is influenced by the length of the
sample, not the frequency of the data. According to Rapach
and Wohar 2002 there are two ways to increase the power of
the tests. One method is using panel technique; another is
using longer time-series, as suggested by Rapach and Wohar
2002.
In this paper we follow the second path by estimating
monetary exchange rate models on datasets occasionally
spanning for almost 40 years. Our hypothesis is that there is long
run equilibrium relationship between the nominal exchange
rate and the monetary fundamentals, leading to a
cointegration, between the US dollar and the yen, the Danish
krone and the Canadian dollar respectively. First we use
Engel−Granger cointegration test to find out if there was
cointegration among the different currencies. If the variables
are cointegrated we estimate cointegrated VAR (VEC) models
to reveal the long-term relationship.
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Theoretical framework and testing strategy
Testing strategy
Usually the literature tests the reduced form of the
monetary models:
et  0  1 (mt  mt* )   2 ( yt  yt* ) ut ,
which implies

1  1

2  1 . e

és

is the logarithm of the

spot exchange rate (define the price of foreign currency in
terms of domestic currency), m the logarithms of the money
supply, y the logarithms of the real income and the asterisks
denote the foreign variables (USA). Hereinafter this model will
be tested. The model is estimated in two ways. The first
specification is in accordance with Rapach − Wohar 2002
where a two-variable cointegrated VAR model was estimated.
The two variable were

et

*
*
and (mt  mt )  ( yt  yt )  . Then the

exchange rate is:

et   0  1 (mt  mt* )  ( yt  yt* )   ut ,
which implies

1  1. In this case the estimated cointegrated

VAR model is the following:
p

Δft = M t + Πf t-1 +  Γ i Δft-i  Dt + u t ,
i=1

where

ft = (et , (mt  m )  ( yt  y ) ) , M t includes the
*
t

*
t

'

deterministic terms (constant and trend, if they are in the
model) and Dt the outlier dummys (in case of certain
exchange rates well observable beetling values could be
detected, which was captured by outlier dummys). Applying
this method principally the adjustment mechanism can be
revealed.
The second specification relaxes the restriction that the
foreign and the domestic variables influence the exchange
rate the same extent (this is usually not typical in the literature).
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In this case the reduced form equation of the exchange rate
is:
et  0  1mt   2 mt*  3 yt   4 yt*  ut .
The theoretical assumption is

4  1 .

1  1 , 2  1

,

3  1 ,

We assess the consentaneity of the signs of the

coefficients as a positive result and we accept if the
coefficients of the foreign and the domestic variables are not
equal. So we specify a five-variable cointegrated VAR model:
p

Δz t = M t + Πz t-1 +  Γ i Δz t-i + Dt  u t ,
i=1

where z t  (et , mt , mt* , yt , yt* )' .
The two empirical models for each exchange rate were
estimated on two different sample periods: until 2012 and until
1997. We had two goals, one is to estimate the models as long
time horizon during the modern float as possible (hereby
reaching better power properties of the tests) the other is to
compare our results to the results of the early panel technique.
Mark − Sul’s 2001 database was used by several authors, for
example Rapach − Wohar 2004, Basher − Westerlund 2009,
which included data between 1973Q1 and 1997Q1 of 19
industrialized countries. Their panel estimates found empirical
support for monetary exchange rate models. In this paper we
seek to confirm or reject their results by time-series methods.
Testing procedure
Our prior hypothesis is these variables are cointegrated
that is exists a linear combination of them which is stationary.
We expect our variables integrated at the same order
precisely all the variables are I (1) . Therefore we examined the
order of integration of the variables with Augmented Dickey
Fuller (ADF) and Ng − Perron unit root test, and Kwiatkowski −
Phillips − Shmidt − Shin (KPSS) stationary test. (Dickey − Fuller
1979, Ng − Perron 2001, Kwiatkowski et al. 1992) Then we
investigated if our variables are cointegrated using the Engel −
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Granger two steps procedure. We estimated a linear model by
OLS on the level of the variables, then tested the residuals with
the three test mentioned above if it is stationary or not. (Engel −
Granger 1987) To specify cointegrated VAR models we need
to know the number of the cointegrating vectors and the
model which fit the best on our data. The residual based test
can reveal only one cointegrated vector, but the equilibrium
could be maintained by more equilibrium mechanism. The
cointegration test advocated by Johansen 1991, 1995 is able
to exhibit more cointegrating vectors. From the five model
possibilities of the Johansen test we selected the best fitting
model by information criteria. (Johansen 1991, 1995) The order
of the cointegrated VAR models was determined also by
information criteria. First we specified an initial VAR model and
from the different lag length models it was selected the best
fitting one. The order of the Vector Error Correction model is
less by one by definition. (Lütkepohl 2005)
Results
The yen, the Danish krone and the Canadian dollar U.S.
dollar exchange rates were analyzed by quarterly data during
the following periods: 1980Q1-2012Q4, 1974Q1-2012Q4 and
1973Q1–2012Q4. To collate our data we applied the database
of the OECD Statistics. Our variables were the nominal
exchange rate, nominal broad money (M3) and the industrial
production index.
The order of the integration of the variables was
investigated by ADF, KPSS and Ng − Perron test (Table 1).
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Table 1
The results of the ADF, the Ng − Perron and the KPSS unit root
and stationary tests respect to the variables
Variable

ADF test

KPSS test

Ng − Perron
test

Decision

I (1)

I (1)

I (1)

I (1)

USA
*
t

m

I (1)

yt*

I (1)

or

I (1)

I (2)

I (1)
Japan

et
mt
yt

I (1)

I (1)

I (1)

I (1)

I (2)

I (2)

I (0)

I (2)

I (1)

I (1)

I (1)

I (1)

Denmark

et
mt
yt

I (1)
I (1)
I (1)

or

I (1)

I (0)

or

I (1)

I (0)

I (1)

I (1)

or

I (3)

I (1)

I (2)

I (1)

or

I (0)

I (1)
I (1)

or

I (2)

Canada

et

mt

yt

I (1)
I (0) or
I (1) or
I (2)
I (1)

I (1)

or

I (0)

I (2)

or

I (3)

I (1)

I (1)
I (1)
or

I (0)

I (1)

or

I (2)
I (3)
or

I (1)

I (1)

The hypothesis that the examined processes are

or

I (2)

I (1)
I (1) are

not confirmed in all cases hence we cannot make
unambiguous decision about the order of the integration. As
we cannot be sure the rejection our prior hypothesis (in the
unambiguous cases all the processes can be I (1) ) therefore
the testing is continued in case of all the three exchange rates.
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The Engel − Granger cointegration test shows favourable
results in case of all the three exchange rates. The residuals in
case of each exchange rate are stationary according to all
the three tests (Table 2).
Table 2
The results of the ADF, the Ng − Perron and the KPSS unit root
and stationary tests respect to the residuals
Variable

ADF test

KPSS test

Ng − Perron
test

Decision

ut , JPY

I (0)

I (0)

I (0)

I (0)

ut , DKK

I (0)

I (0)

I (0)

I (0)

ut ,CAD

I (0)

I (0)

I (0)

I (0)

Accordingly in all cases is true that the examined
variables are cointegrated that is exists long run equilibrium
relationship among these variables. Hence we justified the
validity of the monetary exchange rate models in case of the
yen, the Danish krone and the Canadian dollar U.S. dollar
exchange rates. Now we specify cointegrated VAR models to
discover the interactions among the variables and the
adjustment of the exchange rate.
We applied Johansen test to know the cointegrating
relationships among the variables, the number of the existing
cointegrating vector (equilibrium mechanism) and the best
fitting model on our data. The results of the Johansen test differ
in case of each exchange rate and of course by testing
methods (Table 3).
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Table 3
The features of the specified cointegrated VAR models
Testing method

1980Q1-2012Q4,
five-variable
1980Q1-2012Q4,
two-variable
1980Q1-1997Q4,
five-variable
1980Q1-1997Q4,
two-variable

Number of
Johansen
cointegrating
model
relationship
Yen - U.S. dollar exchange rate

Lag length

2

3

1

1

4

3

1

5

1

1

5

2

Danish krone - U.S. dollar exchange rate
1974Q1-2012Q4,
1
3
five-variable
1974Q1-2012Q4,
1
1
two-variable
1974Q1-1997Q4,
1
3
five-variable
1974Q1-1997Q4,
1
4
two-variable
Canadian dollar - U.S. dollar exchange rate
1973Q1-2012Q4,
2
5
five-variable
1973Q1-2012Q4,
1
4
two-variable
1973Q1-1997Q4,
1
5
five-variable
1973Q1-1997Q4,
1
4
two-variable

2
1
2
4

2
3
1
3

Yen – U.S. dollar
The yen – U.S. dollar exchange rate in case of fivevariable model was estimated with a VEC(1) model during the
period 1980Q1-2012Q4. The Johansen test showed two
cointegrating vectors. The adjustment speed of the exchange
rate is significantly negative, - 0.073221 , that is according to
the model it needs 9.47 quarter to eliminate the half of the

126

deviation from the long run equilibrium. From statistical
perspective we can specified a valid vector error correction
model that means our variables are cointegrated. But the
coefficients of the cointegrating vectors are not in
accordance with the theory. Take the following deviation from
the
long
run
equilibrium:

ut  et  (0  1m   2 m*  3 y   4 y * )
cointegrating
exchange rate

,

then

the

(1, 0 , 1, 2 , 3 , 4 ) . If the
normalized to -1 then (1, 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ) .

vector

Thus the estimated cointegrating vectors are the following:
(1, 59.07697, 1.925168, 0, 2.616455, 0) and

(0.188335, 28.21714, 1, 0, 0.646699, 0.934631) .
Neither the estimation of the five-variable model for the
period of 1980Q1-1997Q4 was brought smashing success. It
was estimated a VEC(1) model too, but the Johansen test
indicated just one cointegrating vector. The coefficients of the
cointegrating vector are in accordance with the assumptions
of the theory:
(1, 1084.014, 37.03915, 0, 32.44824, 0, 0.412775) ,

ut  et  ( 0  1m  2 m*  3 y   4 y *  5t )

,

whereby

(1, 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 )
(it contains the effects of the Japanese fundamentals on the
exchange rate). But the adjustment parameter of the
exchange rate is not significant. So we cannot specify a valid
cointegrated VAR model that is this model does not show
cointegration among the examined variables.
The two-variable model was estimated with a VEC(3)
model. The adjustment parameters of the exchange rate and
the monetary fundamentals are also significantly negative. The
half-time of the exchange rate is 15.25 quarters till the half-time
of the monetary fundamentals is 20.45 quarters. Consequently
from statistical perspective we were succeed in specifying a
valid vector error correction model even though the
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coefficients in the cointegrating vectors do not reflects the
expectations of the theory:
(1, 8.212863, 0.523666, 0.007310) ,
*

ut  et  (  0  1 (mt  mt* )  ( yt  yt* )    2t ) , whereby

(1, 0 , 1, 2 ) .
In contrast with the five-variable case estimating the twovariable model for the period of 1980Q1-1997Q4 we came to
relatively favourable result. We specified a VEC(2) model. The
adjustment parameter of the exchange rate is significantly
negative: -0.061684. It means that the half the deviation from
the long run equilibrium is eliminated by the exchange rate for
11.24 quarters. The estimated cointegrating vector is:
(1, 9.255428, 3.168931, 0.027289) ,

ut  et  (  0  1 (m  m* )  ( yt  y * )    2t ) , whereby

(1, 0 , 1, 2 ) .
Although the coefficient of the “composite” variable is
not one but the sign is positive and it is in accordance with
theory. It was reached relative success estimating this sample.
In addition we can see that the adjustment parameter of the
monetary fundamentals is not significant. Thus, in Japan
according to this model in the sample period the monetary
fundamentals are weakly exogenous. So the long run
equilibrium will be set in by the adjustment of the exchange
rate.
Danish krone-U.S. dollar
The Danish krone – U.S. dollar exchange rate five-variable
model was estimated by a VEC(2) model for the period of
1974Q1 - 2012Q4 with one cointegrating vector. This estimation
brought negative results from all perspectives. The exchange
rate does not adapt to the cointegrating vector but neither
the vector itself reflects the impacts of the monetary exchange
rate models. Nor the size neither the signs of the coefficients
correspond to the theoretical assumptions. The cointegrating
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vector estimation normalized to the Danish money supply is the
following:
(2.056636, 31.25929, 1, 2.285285, 6.745262, 7.794103) ,
Respectively normalized to the U.S. money supply:

(0.899341, 13.67317, 0.437890, 1, 2.949829, 3.408357) ,
ut  et  (0  1m   2 m*  3 y   4 y * ) , whereby

(1, 0 , 1, 2 , 3 , 4 ) .
In case of both vectors we obtained estimation having the
same statistical properties.
The five-variable variant was estimated also to 1997 with
the same model fitting as the estimation lasted 2012Q1.
Surprisingly this estimation appeared not as bad as the
previous one. The exchange rate adapts to the estimated
cointegrating vector, the half-time is 14.38 quarters. The signs of
the coefficients of the cointegrating vectors are nearly all
correct except for the signs of the coefficient of the U.S.
money supply:
(1, 60.72167, 1.712605, 1.651875, 9.675069, 2.726652) ,
and the size of the coefficients are also approximate to the
expectations.
A VEC(1) model was specified for the two-variable
model covered the period of 1974Q1 - 2012Q4. On this sample
the exchange rate and the fundamentals also adopt, the halftimes are: 22.61 and 20.73 quarters. But the coefficients of the
estimated cointegrating vector do not reflect the assumptions
of the theory:
(-1, -0.878807) ,

ut  et  1 (m  m* )  ( yt  y * )  , whereby (1, 1 ) .
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For the shorter period the two-variable model was
estimated by a VEC(4) model with the maximum possible one
cointegrating relationship. The signs of the coefficients of the
cointegrating vector are correct:
(1, 494.7369, 192.7065, 0.763331) ,

ut  et  (  0  1 (m  m* )  ( yt  y * )    2t ) , whereby

(1, 0 , 1, 2 ) ,
but the size of the coefficients are extreme. Besides the
exchange rate do not show adjustment thus on this sample
with this testing method cointegration among the variables
cannot detected.
Canadian dollar – U.S. dollar
The Canadian dollar U.S. dollar exchange rate in the fivevariable case for the period of 1973Q1 – 2012Q4 estimated by
a VEC(2) with two cointegrating vectors. The results are not
favourable: the signs of the coefficients of the cointegrating
vectors do not correspond to the expectations and exchange
rate adjusts none of the cointegrating vectors. The estimated
cointegrating vectors are:
( 1, 43.66943, 0, 1.215735, 0, 2.713745,  0.033468) ,

ut  et  ( 0  1m  2 m*  3 y   4 y *  5t ) , whereby

(1, 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 ) ,
normalized to the exchange rate, and

(9.823713, 181.4357, 1, 5.141430, 17.10172, 0, 0.138278)

,
normalized to the Canadian money supply. As failed to specify
valid vector error correction model for the exchange rate thus
we must say empirical evidence for the monetary exchange
rate models was not found on this sample with this testing
method.
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Neither the five-variable model estimation to 1997Q1
brought positive results. We estimated a VEC(1) model with
one cointegrating relationship. In the cointegrating vector just
the signs of the coefficient of the real incomes were incorrect;
the signs of the money supplies reflect the assumptions of the
theory:

(1, 22.24866, 2.358934, 2.094845, 8.341818, 2.962208, 0.047649)
,

ut  et  ( 0  1m  2 m  3 y   4 y *  5t ) , whereby
*

(1, 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 ) .
All the monetary fundamentals adjust to the estimated
vector except for the exchange rate.
Unlike the above cases the two-variable estimation to
2012Q4 shows favourable results. It was estimated a VEC(3)
model. The signs of the coefficients of the cointegrating vector
correspond to the theory and their size also very near to the
expectations.
(1, 2.622914, 0.838994, 0.008505) ,

ut  et  (  0  1 (m  m* )  ( yt  y * )    2t ) , whereby

(1, 0 , 1, 2 ) .
The exchange rate and the fundamentals adjust to the
estimated cointegrating vector too. The half-time of the
exchange rate is 20.26 quarters and the fundamentals’ is 55.6
quarters. With this testing method on this sample we succeed
in finding a moderate support for the monetary exchange rate
model.
The two-variable model till 1997Q1 was estimated by the
same way as till 2012Q4. The results are similar to the previous
case. The signs of the coefficients of the cointegrating vector
reflect the expectations and their size also approximate the
expected values:
(1, 1.791933, 0.655264, 0.003686) .
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The adjustment parameter of the exchange rate is
significantly negative, the half-time is 10.89 quarters. But the
monetary fundamentals do not adjust that is they are weakly
exogenous. Thus deviations from the equilibrium will be
realigned by primarily the exchange rate in the examined
period. In this case we found again moderate support for the
monetary exchange rate models.
Conclusion
According to the Engel − Granger test there is a long run
equilibrium relationship between the nominal exchange rate
and the monetary fundamentals in case of all the three
examined exchange rates. The results from the cointegrated
VAR models are quite heterogeneous though. In most cases
the signs of the coefficients of the cointegrating vectors −
identified by restrictions − were not in accordance with the
theoretical assumptions. In some cases the signs were in line
with the expectations but the exchange rate did not adjust to
the estimated cointegrating vector or vectors. Eventually in
some cases we succeeded in finding moderate empirical
evidence for the monetary exchange rate models.
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Gerdesics Viktória
Az új EU-tag imázsa: a horvátok Horvátországról 1

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar,
Pécs
Absztrakt
Horvátország uniós csatlakozásáig hosszú út vezetett. A
jugoszláv államszövetség részeként egészen az 1991. évi
kiválásáig nem rendelkezett saját országimázzsal, a nagy
„jugó” egység része volt, területén a kiválással polgárháború
tört ki, amely kedvezőtlen következményei máig érezhetőek a
nemzeten, és egyúttal az országimázs jellegén. Az önálló
horvát imázs két alapra épült; elsősorban a jelentős gazdasági
szereppel bíró turizmusra fókuszálva alakult ki, másrészt pedig
formálása során az ország minden erejével azon volt, hogy
egyre távolabb kerüljön azoktól a jellemzőktől és
sztereotípiáktól, amelyek a Balkánhoz, Jugoszláviához vagy
épp a jugoszláv egységet meghatározó szerb nemzethez kötik.
Az utóbbi valamivel több, mint két évtized során Horvátország
apró léptekkel bár, de elérte az Európai Uniót.
A tanulmányban az országimázs tudatos alakításának
jelentősége mellett a horvát imázs jellegzetes vonásai kerülnek
bemutatásra olyan primer kutatási eredményekkel kiegészítve,
amelyek tovább árnyalhatják képünket az országról. Egy
horvátországi kérdőíves kutatás által vizsgálhatóvá válik, milyen
képet társítanak magukhoz a horvátok és szerintük milyen kép
él Horvátországról külföldön az EU-csatlakozáskor.
Kulcsszavak: Horvátország, országimázs, országmárka, Balkán,
Európai Unió

A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP
4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai
hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és
működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között
valósult meg.
1
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Bevezetés
Horvátország a Nyugat-Balkán téregységhez tartozik és
egyben Délkelet-Európa is. Jelen tanulmány ezzel a
kettősséggel
foglalkozik,
amelyet
igazán
aktuálissá
Horvátország 2013. július 1-jei uniós csatlakozása tett. Az ország
csatlakozásáig hosszú út vezetett, amelyen folyamatosan
váltották egymást a viharos és örömteli, a lesújtó és fejlődő
időszakok – mindvégig vékony határon egyensúlyozva a
Balkán és Európa között. Az uniós csatlakozás tulajdonképpen
egy küzdelmes szakasz végére tett pontot, hiszen a
szerbközpontú
jugoszláv
államszövetségben
a
horvát
államnak, bár Szlovénia után gazdaságilag a második
legerősebb állam volt, elnyomott szerepet szántak, és az 1991.
évi kiválása nemcsak az évszázadok óta először önálló
Horvátországot keltette életre, de polgárháborút is hozott rá. A
súlyos gazdasági és emberi károk elhárítása mellett az ország
igyekezett megerősíteni önállóságát, így megkülönböztethető
horvát imázst kialakítani, amely már nem mosódik össze az
egykori jugoszláv egységgel, és amely elég erős ahhoz, hogy
közeledhessen az EU-hoz.
Horvátország imázsának specialitását annak érzékeny
elemei adják; a délszláv háború, a Balkán és a velük járó
sztereotípiák, a hosszú ideig tartó önállóságra törekvésből
fakadó nemzeti öntudat és a történelmét végigkísérő „háborús
bűnös vs. háborús hős”-höz hasonló dilemmák. A
tanulmányban bemutatott kutatás azt vizsgálja, hogy milyen a
horvát országimázs a nép olvasatában az EU-csatlakozáskor;
hova helyezik el magukat a horvátok a Balkán és Európa
között húzódó képzeletbeli tengelyen?
Az országmárkázás jelentősége
Az országimázs napjainkban egyike az egyik legnagyobb
jelentőséggel bíró marketingfogalmaknak. Totth G. (1996)
szerint imázsnak nevezzük azt a képet, amely adott vállalatról,
termékről vagy márkáról az emberekben kialakul, milyenségét
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pedig számtalan szubjektív tényező motiválja. Kotler et al.
(1993, 141.) definíciója szerint „az országimázs az adott
országról kialakult nézetek, hitek, vélemények összessége”. Az
országimázs kutatásával a szakirodalom az 1960-as évektől
egyre fokozottabban foglalkozik, elsősorban a külföldi
termékek vásárlására tett, úgynevezett országeredet-hatás
szempontjából, de a legfrissebb publikációk az országimázst
már márkaértékként vizsgálják. (Jenes 2010) Simon Anholt volt
az első, aki a „nation branding” koncepcióját papírra vetette
1996-ban (Papp-Váry 2009). Minden országnak van imázsa,
amely nem statikus, hanem folyamatosan változik és
változtatható, kialakulhat spontán és irányított módon is
(Papadopoulos and Heslop 2002), és mint minden imázs-típus,
multidimenzionális fogalom. Irányultságát tekintve lehet belső
imázs (más néven ön-, self imázs) és külső imázs (más néven
tükör-,
mirror
imázs),
időhorizontja
szerint
pedig
megkülönböztetünk előzetes, tény (current) imázst, valamint
jövőbeni, kívánatos (wish) imázst. (Sándor 2003)
Anholt (2005) szerint egy jó országmárka „puha erőt”
jelent az országok közötti versenyben, Kotler és Gertner (2002)
véleménye is az, hogy egy jó országmárka mindenekelőtt
versenyképesség, Anholt (2007) kifejezetten versenyképes
identitásnak
nevezi.
Papp-Váry
(2009)
szerint
az
országmárkázás céljai elsősorban gazdaságiak; a turizmus
ösztönzése, a befektetések erősítése és az export fejlesztése.
De számításba kell vennünk még az adott ország nemzetközi
megítélését a nemzetközi kapcsolatok, különösen az
„europaizálódás” folyamatában is. (Skoko 2009) Horvátország
esetében ezek a motivációk összefonódtak az ország 1991. évi
önállósulása óta – a jugoszláv államszövetségből kiválva önálló
imázst kellett kialakítania, a kiválással kirobbanó délszláv
háború által meggyengített gazdaságát fel kellett élesztenie, a
háborúval rátapadt negatív sztereotípiákat, az emberek „rossz
érzését” el kellett oszlatnia, és az Európai Unió tagjává akart
válni, eltávolodva mindentől, ami a „Sötét Balkánhoz” köti.
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A horvát országimázs
Balkániság és európaiság
A balkániság és az európaiság fogalmainak több
értelmezése lehet; érthetjük alatta a földrajzi elhelyezkedést, a
két eltérő kultúrához való tartozást, vagy épp valamit, amely
ezek mögött alattomosan meghúzódik – az európai fejlett
világot és a balkáni lemaradót. Horvátország esetében
különösen fontos szerepet kap ez a kérdés; bár megjegyzendő,
hogy ebben a kontextusban ellentétpárként kezeljük őket, ez
mégis radikális leegyszerűsítése ezeknek az amúgy is igen
megfoghatatlan háttérérzeteket keltő fogalmaknak. Pap
(2007) szerint az európaisághoz az alapvetőnek tekintett nyelvi
faktor mellett az egységes európai kultúrát jellemző keresztény
kultúrkör tartozik, illetve az európai hagyományokból
levezethető politikai rendszer, a demokrácia. Ezzel ellentétben
a balkáni társadalmakat a sztereotípiák és a közvélekedés
kulturális jellegükben keletieseknek tartja, alapjuk a vallási és
etnikai sokszínűség. Ezekben a társadalmakban később
következett be a nemzetté válás, mint Nyugat-Európa
országaiban, a történelmükben oly sokszor megjelenő háborús
erőszak hatására más a társadalmi kapocs, mint a nyugati
országokban, politikai berendezkedésüket pedig gyakran
tekintélyelv jellemzi.
A Balkán – annak ellenére, hogy a pozitív értelemben
vett kulturális gazdagságot sem szabadna elfelejtenünk – a
közvélemény számára általában valami veszélyes, kaotikus, és
legtöbbször a fejletlenséggel, a kegyetlenséggel, a
korrupcióval azonos. A két világháború közötti időszakban a
félsziget országai gazdaságilag modernizálódtak, de az
egymás közötti és a balkáni háborúk okozta történelmi
traumákat kollektív érzésként hordozták, sőt, a nagyhatalmi
hódítással szemben megjelent a hősiesség új tartalma is (főleg
a görögöknél és Jugoszláviában). A Balkán-félsziget alapvető
politikai földrajzi dilemmája az Ázsiához való kötődéssel
kapcsolatos. (Hajdú 2007) Úgy tűnik, hogy minden igyekezet

139

ellenére a Balkán szóval automatikusan társuló sztereotípiák
még ma is élnek és, tekintve, hogy Horvátország a NyugatBalkán térszerkezeti egységéhez tartozik, ezek az ország
Európai Uniós csatlakozásának speciális területét képezik.
Horvátország sohasem deklarálta magát balkáni államnak. Az
országhatárokon belül senkit sem kell győzködni arról, hogy
Horvátország nem Balkán, hanem európai ország. Ez a
meggyőződés a horvát identitás része, így ezt mindig is úgy
fogták fel, mint azt a valamit, amelyet a külvilág felé kell
bizonyítani. Nem sorolja magát a balkáni országok közé,
hanem megállapítja a határvonalat a meglévő szerb és
bosnyák országhatár mentén, bizonyítékul pedig rendre a
történelemre hivatkozik – a nem cirill, hanem latin betűs írásra,
valamint arra, hogy a domináns vallás nem a pravoszláv,
hanem a katolikus. (Zambelli 2010) A balkániság-európaiság
kérdése tehát állandó; belül a horvát identitás kapcsán, kívül
pedig az ország megítélése szempontjából.
Horvátország és az Európai Unió
Az EU és Horvátország kapcsolatának kezdetét 1992.
január 15-ére datálják, amikor Horvátország önálló és szuverén
nemzetállamként elismerést nyert. (Sošić 2007) A 2000. évi
kormányváltás hozta meg az Európához való közeledés
következő lépését, a stabilizációs és társulási egyezményt
követően benyújtotta kérelmét az EU-tagságra, 2004-ben
elnyerte a tagjelölti státust, majd megkezdték a csatlakozási
tárgyalásokat, de ekkorra a horvát nép már némileg
elbizonytalanodott a csatlakozás helyességét illetően. (Skoko
és Jurilj 2011, Sošić 2007) A tárgyalások elhúzódtak, a
folyamatot pedig nehezítette a hágai bírósággal való nem
megfelelő együttműködés is Gotovina és Glavaš tábornokok
ügye kapcsán, majd a szlovén-horvát határvita miatt
függesztették fel az egyezkedéseket. (Maki 2008, Podoljnjak
2006) Időközben Horvátország 2009-ben a NATO tagja lett,
majd 2011 végén Brüsszelben aláírták a csatlakozási szerződést,
amelynek értelmében, pozitív kimenetelű referendumot
követően, 2013. július 1-jével Horvátország az EU 28. tagállama.
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Anyag és módszer
Az alábbiakban bemutatásra kerülő kutatás egy
hónappal a csatlakozás előtt készült Horvátországban.
Mindenekelőtt megjegyzendő, hogy a kutatás nem mutat
reprezentatív eredményeket, tekintve, hogy célja a majdani
horvát uniós állampolgárok véleményének vizsgálata volt, így
eszéki és zaprešići üzleti tanulmányokat folytató hallgatók
alkotják a mintát. A megkérdezés papíralapú kérdőívvel
történt, ahol a huszonkilenc kérdésből álló kérdéssor célja a
horvát hallgatók saját imázsérzetének megismerése (amelyet
itt belső imázsként kezelünk), illetve az általuk vélt külső imázs. A
tanulmányban bemutatottak ezen nagyobb kutatás részét
képezik. Összesen 434 kérdőív érkezett be, amelyek néhány
kivételtől eltekintve teljesek. A kitöltő horvát hallgatók 68%-a
nő, átlagéletkoruk 23 év, 80%-uk Eszéken végzi felsőfokú
tanulmányait, 20% pedig a Zágráb közeli Zaprešić-ben.
Eredmények
A
Horvátországhoz
megkérdezettek szerint

leginkább

hasonló

ország

a

A
kérdőív
első
kérdéseként
megkérdeztük
a
válaszadókat, hogy szerintük melyik az az ország, amely
leginkább hasonlít Horvátországhoz, ahol sorrendben három
országot írhattak be. Mindhárom pozíciónál Szlovénia, BoszniaHercegovina és Szerbia jelentek meg az élbolyban, negyedik
helyen pedig mindhárom esetben Magyarországot említették.
Első helyen Szlovéniát tartják a leginkább hasonlónak a
legtöbben (26,3%), őt követi Bosznia-Hercegovina (21,7%),
majd Szerbia (18,6%) (N=415). Az első helyen megjelölt
országok százalékos eloszlását az 1. sz. ábra mutatja.
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1. ábra: Ön szerint melyik az az ország, amely leginkább
hasonlít Horvátországhoz? (első helyen említett válaszok
százalékos megoszlása, N=415)
Forrás: saját szerkesztés
Az első helyen megjelölt országokat csoportokra bontva
további megállapításokra nyílik lehetőség. A korábban leírtak
alapján érdemes megnézni, hogy a válaszadók szerint
leginkább Horvátországra hasonlító országok az EU-tagok-e,
illetve kötődnek-e a Balkánhoz. A leginkább hasonló országok
58,6%-a uniós tagállam, 41,4% pedig nem, amely azt mutatja,
hogy inkább uniós államokkal helyezik egy szintre országukat a
horvátok, viszont ha megvizsgáljuk azt is, hogy ugyanezek
milyen kapcsolatban állnak földrajzilag a Balkánnal, azt
láthatjuk, hogy 73,5%-uk balkáni ország és mindössze 26,5%-uk
nem az. A két osztályozás eredményei Szlovénia szerepét
engedik sejtetni, hiszen ez az az EU-tagállam, amely földrajzi
szempontból a Nyugat-Balkán területi egységhez tartozik. A
megkérdezett
horvátok tehát
úgy gondolják, hogy
Horvátország elsősorban Szlovéniához hasonló, de őt követően
nem EU-s, hanem balkáni országokat sorolnak fel, a hajdanvolt
Jugoszláviában társállam Bosznia-Hercegovinát és Szerbiát. Az
első EU-s és nem balkáni állam Magyarország, majd
Görögországhoz és Olaszországhoz hasonlítják magukat. A
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válaszok mögött meghúzódó okokról csak találgatni lehetne,
de az bizonyosan tény, hogy Magyarországgal volt közös
történelmi etapjuk, Görögország és Olaszország pedig
hasonlóan kedvelt turisztikai desztináció, mint Horvátország.
Megjegyzendő, hogy erős nyugat-európai országok jelentős
számban nem kerültek felsorolásra.
Horvátország pozíciója a Balkánhoz és az Európai Unióhoz
képest
Gyakori dilemma a volt jugoszláv államok elhelyezése
egy képzeletbeli vonalon „Európa” és a „Balkán” között. Nehéz
meghatározni, mit is takarnak ezek az elnevezések, hiszen mind
inkább csak érezzük az „Európa” szóban megjelenő fejlett
világ, gazdasági jólét fogalmait és a sokszor ún. „sötét
Balkánnak” nevezett földrajzi tér kulturális sokszínűsége mellett
hangsúlyosan megjelenő pejoratív jellemzőket. A kérdőívben
megkíséreltük megjeleníteni Horvátország pozícióját ezen a
vonalon.
A
kérdésekben
felsorolásra
került
négy
jellemzőcsoport; környezeti, jogi-politikai, társadalmi és
gazdasági témákban. A kérdőív 8. és 9. kérdéseként
megkértük a válaszadókat, hogy egy 1-től 5-ig terjedő skálán
jelöljék meg (ahol 1: egyáltalán nem, 5: teljes mértékben),
mennyire jellemzőek ezek Horvátországra, majd ugyanezt
megkérdeztük a 13-14. kérdésben az Európai Unióra és a 15-16.
kérdésben a Balkánra is. Az eredményeket (az egyes jellemzők
átlagos értékelését) a 2. sz. ábra mutatja (N=434). Ahogy a 2.
ábrán első ránézésre is látható, Horvátország kapott értékei
nagyjából azonosan mozognak a Balkán értékekkel (amelyek
minden esetben jócskán elmaradnak az EU-tól), és csak kevés
esetben az Európai Unióéival. Az Európai Unió átlagosan 3,29es, a Balkán 2,49-es, Horvátország pedig 2,86-os átlagos
értékelést kapott a válaszadóktól, amely alapján valamivel
közelebb van a Balkánhoz (0,37), mint az EU-hoz (0,43), de
alapvetően félúton helyezkedik el.
A Balkán és az Európai Unió összehasonlításával kell
kezdenünk. A Balkán minden esetben kisebb átlagos értéket
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kapott, mint az EU, a tényezők értékelése alapján a közöttük
lévő átlagos távolság 0,80 (ötfokozatú skálán mérve). Átlagaik
távolságát vizsgálva a legkevésbé a tiszta környezet és a
kulturális értékek tekintetében maradt el az EU-tól, legjobban
pedig a magas életszínvonal esetében (1,41-gyel kisebb
értékelés). Az átlagos távolságértéktől nagyobb mértékben
érzik azt, hogy a balkáni emberek kevésbé műveltek, a
Balkánra inkább jellemző az etnikai feszültség és a korrupció,
kevésbé működik demokratikus alapokon és rosszabb a
közbiztonság, mint az EU-ban.

2. ábra: Horvátország, az Európai Unió és a Balkán jellemzése
Forrás: saját szerkesztés
Horvátország pozícióját többnyire a Balkán és az Európai
Unió közé helyezték el. Horvátország jellemzői közül mindössze
három esetében érezték úgy a kérdőívet kitöltők, hogy az
ország erősebb, mint az EU – az igényes turisztikai szolgáltatások
tekintetében közel ugyanakkora, de egy hajszállal magasabb
értéket kapott (3,85-as átlagérték), jóval magasabbat a
kulturális értékekre (4,29-es átlagérték) és a tiszta környezetre
(3,62-es átlagérték). Horvátország az EU-tól legjobban az
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életszínvonal vonatkozásában marad el (az EU átlagértéke
3,51, míg Horvátországé mindössze 1,98), de az átlagos
távolságnál alacsonyabbra helyezik magukat a korrupció, a
szervezett bűnözés, az utak minősége, az emberek
műveltsége, a demokratikus működés és az etnikai feszültség
kapcsán is. Mindössze két esetben gondolják, hogy
Horvátország a Balkánnál is rosszabb, az életszínvonal és a
korrupció tekintetében, de ezek az eltérések is mindössze a
Balkán-Horvátország átlagos távolság alig egyharmadában
mérhetők. Az Európai Unióhoz érzik közelebb magukat a
közbiztonság, a turisztikai szolgáltatások, a kulturális értékek, a
környezet tisztasága tekintetében (sőt, az utóbbi három
esetében jobbnak), és úgy gondolják, hogy utjaik minősége a
két szint között helyezkedik el. A Balkán felé húznak a
demokratikus működés, az egészségesen élő emberek, a
termékek minősége, az emberek műveltsége szerint, és a
válaszadók szerint Horvátország csak kicsivel jobb a Balkánnál
az emberek megbízhatósága és a szervezett bűnözés
esetében, sőt, rosszabb nála az életszínvonal és a korrupció
vonatkozásában (ahogy az korábban említésre került). Az
etnikai feszültséget komoly problémának tartják az EU-ban és a
Balkánon is, Horvátországot pedig épp középre helyezik el
(mindössze 0,007 skálaértékkel közelebb az EU-hoz).
Összességében elmondható, hogy olyan tényezőket
tartanak erősnek, és EU-közelinek (vagy ezt szeretnék vallani
magukról), amelyek a gazdaságukban jelentős turizmus
feltételeit adják. Nagyon problémás területnek, mondhatni
balkáni szintűnek találják országukban a korrupciót, a
szervezett bűnözést, az etnikai feszültséget, az életszínvonalat
és az emberek megbízhatóságát, mindamellett, hogy
gyengeségeik közül csak ez utóbbit gondolják jóval jobbnak az
Európai Unióban.
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Horvátország balkánisága és európaisága
A fenti fejezet az alábbiakban kiegészítésre kerül két
további kapcsolódó kérdés eredményeivel. Megkérdeztük a
válaszadók arról, hogy érzésük szerint Horvátország inkább
„balkáni” vagy inkább „európai” országnak tekinthető-e (belső
imázs), illetve arról is, hogy szerintük inkább „balkáninak” vagy
inkább „európainak” tartják az EU-ban (vélt külső imázs). A
válaszok összevetését a 3. sz. ábrán láthatjuk.

3. ábra: A belső és a külső imázs összevetése Horvátország
európaisága vagy balkánisága vonatkozásában (%)
Forrás: saját szerkesztés
Az eredmények azt mutatják, hogy a megkérdezett
horvátok valamivel kevésbé tudják eldönteni, hogy
Horvátországot balkáninak vagy európainak tekintsék-e, mint
ha azt kérdezzük tőlük, hogy szerintük hogyan látják őket
kívülről. Ahogy a grafikonon is látszik, mind a belső, mind a vélt
külső imázs esetében a balkáni jellemző nyert, hiszen a
válaszadók 64%-a érzi országát balkáninak és 84,5%-uk szerint
ezt az EU-ban is így gondolják. Európai országnak tekinti
Horvátországot 26,6%, és mindössze 9,7% szerint tartja
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ugyanennek az EU. Ebből az a következtetés vonható le, hogy
a balkáni jelző határozottan megjelenik a horvátokban élő
imázsban, és az a tény, hogy nem a belső imázsra vonatkozó
érték a magasabb, azt sejteti, hogy nem pozitív értelemben
veszik a „balkáni” szót, különösen, ha az előző fejezet
eredményeit is figyelembe vesszük. Az is egyértelműen látható,
hogy magukat inkább vallják európainak, mint amennyire
szerintük ezt gondolják róluk az Unióban.
Következtetések
Horvátországról sok minden eszünkbe juthat; a legújabb
EU-tag, tengerparti nyaralóhely, polgárháborús színtér, vagy
épp csak annyit tudunk róla, hogy „valami jugó”. Az is lehet,
hogy épp a Balkánhoz kötődő pejoratív jellemzőkkel illetjük
magunkban, mert valamilyen mögöttes emlékből ez a
sztereotípia indul meg bennünk az ország neve hallatán. A
bemutatott kutatás azt tűzte ki célul, hogy megismerjük, mit
választ magának a horvát nemzet imázsul. Az eredmények bár
nem reprezentatívak, de a nagy minta miatt figyelemre
méltóak lehetnek, ha az ember arra kíváncsi, mit mondana
egy horvát, ha elkezdenénk beszélgetni vele országáról. Ha
messzebbre nézünk annál, hogy Horvátország turisztikai
desztináció, bizonyára eszünkbe jut az a kérdés, hogy vajon
mennyire „Balkán”. Az eredmények azt mutatják, hogy a
horvátok országukat inkább a Balkánhoz érzik közelebb,
különösen olyan jellemzők esetén, mint a korrupció, az
életszínvonal, az emberek megbízhatósága vagy a szervezett
bűnözés. Ezt támasztja alá az is, hogy bár elsősorban
Szlovéniához hasonlítják magukat, őt többnyire olyan voltjugoszláv tagköztársaságok követik, Bosznia-Hercegovina vagy
Szerbia. Sokkal inkább tartják magukat balkáninak, mint
európainak, és szerintük az EU ezt még inkább így látja.
Mindezek ellenére Horvátország most már legitim tagja
Európának, hiszen EU-tag, noha kutatásunk azt mutatja, hogy
belülről inkább balkáni maradt. Az önálló Horvátország imázsalakítóinak 1991-től kezdve az volt a feladata, hogy definiálják
a nép horvát (nem jugó és nem szerb) identitását. Az ország
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EU-csatlakozásával vélhetően új kihívás előtt állnak – akkor
most Horvátország Balkán vagy Európa?
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Putzer Petra
A CSR típusok lehetséges jövője a fogyasztói magatartás
tükrében1
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar,
Pécs
Absztrakt
A CSR (Corporate Social Responsibility), azaz a vállalati
társadalmi
szerepvállalás
egyre
népszerűbb
téma
napjainkban. A vállalatok igyekeznek felmutatni felelős
akciókat részvényeseik, fogyasztóik, illetve egyéb stakeholder
csoportjaik számára, míg a fogyasztók körében egyre nagyobb
figyelmet kapnak a felelősnek tekinthető termékek. Azonban a
vállalati felelős akciókat számba véve elmondható, hogy igen
változatosak, főképp, ami a valós felelősségüket, illetve
társadalmi hasznosságukat jelenti. A kérdés, hogy vajon a
jövőben mely CSR típus tud fennmaradni. Természetesen
meghatározó az, hogy az adott CSR tevékenység haszonnal
jár-e a vállalat számára. A pénzügyi és felelős teljesítmények
közötti kapcsolat vizsgálatán túl fontos információ az is, hogy a
fogyasztók vajon valóban előnyben részesítik-e a felelős
termékeket, és ily módon beváltják-e a CSR akciók a hozzájuk
fűzött reményeket. A kérdés megválaszolásában egy 2000 fős
országos, reprezentatív megkérdezés eredményei segítenek.
Röviden összegezve elmondható, hogy a fogyasztók CSR
észlelése igen változatos, CSR iránti attitűdjük igen pozitív,
azonban ez a pozitív hozzáállás a fogyasztók vásárlásaiban
már nem jelenik meg. A tanulmányban azt vizsgálom, vajon a
kapott eredmények miként hatnak a CSR típusok lehetséges
jövőjére.
Kulcsszavak: CSR, vállalati felelősségvállalás,
magatartás, felelős fogyasztás,

fogyasztói

A kutatás a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058, Energiatermelési,
energiafelhasználási
és
hulladékgazdálkodási
technológiák
vállalati
versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és
modellezése keretében került megvalósításra.
1
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Bevezetés
A vállalati társadalmi felelősségvállalás koncepcióját a
társadalmi vagy társadalomközpontú marketing megjelenése
hívta életre. Kezdetben a CSR azonban nem önkéntes
tevékenység
volt,
hanem
inkább
egyfajta
vállalati
kötelezettség valamilyen külső nyomás hatására (lásd Sethi
1975, Frederick 1994 vagy Epstein 1987). Carroll (1979)
definíciója hozta az első jelentősebb változást, hiszen definiálja
a felelősség szintjeit (gazdasági, jogi, etikai és filantropikus
felelősség), amely ennek köszönthetően multidimenzionális
fogalommá alakult, s ez az összetettség több definícióban is
megjelenik (lásd például Blomqvist és Posner 2004, Európai
Bizottság 2011). A CSR azonban mai értelmezése szerint
leginkább olyan „elkötelezettség, amely során a vállalat a
közösség jólétének érdekében folytat önkéntesen, szabadon
választott üzleti gyakorlatot, amit erőforrásaival is támogat.”
(Kotler és Lee 2007, 11). Az önkéntesség és a társadalmi jólét
érdekében való cselekvés a legtöbb definícióban megjelenik
(Baker 2003, Széchy 2006, Matten és Moon 2008).
A Carroll (1979) által leírt többdimenziós felelősségvállalás
a gyakorlatban a CSR akciók változatosságában realizálódik.
Kotler és Lee (2007) hatféle lehetséges felelős tevékenységet
sorol fel: célhoz rendelt promóciók, ügyhöz kapcsolt marketing
(CRM), vállalati társadalmi marketing, vállalati jótékonyság,
közösségi önkéntes tevékenység, társadalmilag felelős üzleti
gyakorlat. Számos más szerző is foglalkozott a CSR típusok
azonosításával (például McAdam 1973, Ackerman 1973, Sethi
1975, Zadek 2004, Kun 2009, Öberseder et al. 2013 lásd 1. sz.
táblázat), s áttekintve a kategóriákat elmondható, hogy
bármilyen csoportosításról is legyen szó, az akciók egy része a
vállalatok számára olcsó, ugyanakkor a társadalom számára
kisebb előnnyel jár, míg más a társadalom számára igen
hasznos felelős vállalati tevékenységek kifejezetten költséges és
erőforrás-igényes megoldást jelentenek a vállalat.
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1. sz. táblázat: A CSR típusai
Szerzők

CSR típusok
ellenállás
a kötelező minimum
elve
McAdam [1973]
a progresszivitás
elve
vezető szerep
vezetői észlelés
Ackerman [1973]
vállalati specialista
szervezeti fejlődés
társadalmi
kötelesség
társadalmi
Sethi [1975]
felelősség
társadalmi
fogékonyság
defenzív szakasz
egyetértési,
előzékenységi
Zadek [2004]
szakasz
menedzseri szakasz
stratégiai szakasz
civil szakasz
CSR, mint minimális
válasz
CSR, mint vállalati
Öberseder et al. [2013]
osztály válasz
CSR, mint
elkötelezett válasz
Forrás: Saját szerkesztés
A kérdés tehát, hogy mely akciók, CSR típusok
maradhatnak fenn a jövőben. A kérdés megválaszolásához
többnyire a CFP-t, azaz a vállalati pénzügyi teljesítményt
használják. Számos tanulmány foglalkozik a felelős és a
pénzügyi teljesítmény közti összefüggés vizsgálatával (lásd
például Beurden és Gössling 2008, Artiach et al. 2010, Ekatah et
al. 2011), amelynek célja, hogy kimutassa az irodalmakban
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gyakran hangsúlyozott CSR-rel kapcsolatos előnyök valóban
érvényesülnek felelős gyakorlat esetén. Természetesen e
vizsgálat részben magyarázhatja a CSR jövőjét, azonban
érdemes megvizsgálni a vásárlót is, mert végső mégis csak ő
dönt arról, hogy hajlandó-e értékelni a felelős teljesítményt,
azaz megvásárolja-e a felelős cégek termékeit, szolgáltatásait.
Amennyiben ugyanis amennyiben a vállalat célcsoportja nem
értékeli a CSR tevékenységet, akkor az a vállalatok számára
lényegében csak kidobott pénz. A fogyasztók magatartása
tehát meghatározó lehet a koncepció jövőjét tekintve,
kutatása azonban ez idáig kevésbé volt jellemző.
A Green Gauge kutatás szerint a fogyasztók a felelős
vállalatokat és azok termékeit keresik. Amennyiben két termék
ára és minősége közel azonos, akkor a felelősebbnek vélt
vállalat termékét választják (Brønn és Vrioni 2001). Ez az attitűd
azonban nem túlságosan szilárd. A Nielsen most elkészült
kutatása szerint a magyarok 43%-a hajlandó akár többet is
fizetni azon vállalatok termékeiért, amelyek társadalmi célokat
támogatnak, s a fiatalok kifejezetten fogékonyak az ilyen
típusú akciókra. A pozitív attitűd viszont csupán egy részben
válik tényleges magtartássá, mert a megkérdezés előtti hat
hónapban csak 31% vásárolt valamilyen felelős vállalattól
(TradeMagazin 2013). A szekunder adatok tehát arra utalnak,
hogy a hazai fogyasztók nem értékelik kellően a felelős
teljesítményt ahhoz, hogy valóban felelős tevékenységeket
folytassanak a vállalatok.
A kutatás héttere és módszertana
Jelen tanulmányban elemzett kérdések egy nagyobb
kutatás Dr. Szerb László projektvezető és Dr. Törőcsik Mária
munkacsoport vezető felügyelete alatt zajló, TÁMOP-4.2.2.A11/1/KONV-2012-0058 keretében megvalósult 2.000 fős
személyes megkérdezés részeként kerültek lekérdezésre 2013
nyarán, a kérdőív összeállítását Dr. Szűcs Krisztián felügyelte. A
következőkben nem a teljes kérdéssort, csupán annak a
témához kapcsolódó részét elemzem. A kutatás során egy
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CSR-hez kapcsolódó kérdésblokkal mértem, hogy a fogyasztók
mennyire érzik magukat erősnek a vállalatokkal szemben, mi él
a fejünkben a CSR fogalmáról, észlelik-e, értékelik-e a vállalati
felelősségvállalást
saját
bevallásuk
szerint,
majd
a
társadalmilag elvárt válaszok kiküszöbölése érdekében a
kérdőív későbbi részében a tényleges felelős magatartás
mérésére is sor került. A magyarországi felnőtt minta 2.000 fős,
és reprezentatív nem, kor, településtípus és a legmagasabb
iskolai végzettség ismérvekre a kvótás mintavételnek
köszönhetően. Az adatok elemzését SPSS szoftverrel végeztem,
az értékelő skálák minden esetben 1-5-ig terjedő Likert skálák
voltak.
A kutatás eredményei
A CSR definíciója kapcsán a válaszadók csupán igen kis
százaléka (12,4%-a) nem hallott még a fogalomról. A legtöbb
válaszadó (42%) szerint a CSR lényegében a környezeti és
társadalmi ügyek támogatását jelenti. A kérdőívben felsoroltak
közül ez az opció áll a legközelebb a mai leginkább elfogadott
CSR definíciókhoz, miszerint többdimenziós felelősségvállalásról
van szó, ahogy azt többek közt Carroll (1979) is írta, illetve a
társadalmi jóléthez való hozzájárulásról, ahogy azt például
Kotler és Lee (2007), írták. Azonban igen sokan - összesen 59,1%
- vélik úgy, hogy a CSR ennél „puhább” fogalom, vagyis nem
többletfeladat vállalásáról van szó, hanem pusztán törvényes
(34,5%) vagy épp etikus (24,6%) működésről. Ez utóbbi felfogás
leginkább Friedman (1970) nézetivel egyezik meg, aki szerint az
üzleti szférának egyetlen felelőssége van, a profit növelése a
szabad verseny keretin belül fortélyok és csalás nélkül. Jelen
kutatás eredménye is jelzi, hogy sok fogyasztó nem vár el a
vállalatoktól komoly erőforrás ráfordítást a felelős működés
kapcsán, nem várja el az irodalomban leírt „klasszikus” CSR
ismérveket. Intő jel lehet, hogy 41,6% valamilyen negatív állítást
kapcsolt a fogalomhoz: profitmaximalizáló eszköz, újabb
költség számukra vagy puszta kommunikáció, reklámfogás.
Mivel több választ is jelölhettek a válaszadók, így az eredmény
azt mutatja, hogy tisztában vannak a CSR fogalmával,
azonban a gyakorlatban ezt nem látják érvényesülni, ezért
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kapcsolnak hozzá valamilyen negatív jellemzőt is. A „mást”
kategóriát jelölők számára CSR alapvetően egyet jelent a
környezetvédelemmel.
A magyarok tehát többé-kevésbé ismerik a CSR
fogalmát, ráadásul igen fontosnak is tartják a koncepciót
(átlagos egyetértés: 4,47, σ=0,8), azonban a gyakorlatban
nem tapasztalják, hogy a vállalatok felelősen működnének
(észlelés átlaga: 2,87, σ=1,06). Ráadásul a CSR tényleges
magatartásra, vásárlásokra gyakorolt hatását vizsgálva az
eredmények alapján hiába nagyon fontos a fogyasztók
számára vállalati felelősségvállalás, a magatartásukat,
hétköznapi vásárlásaikat alig befolyásolja a vállalati CSR
tevékenység (átlag: 2,56, σ=1,27). Ennek egyik oka a fent
bemutatott relatíve alacsony CSR észlelés, ugyanis azok, akik
nem észlelik a vállalati CSR tevékenységet, a vásárlás során
sem fogják figyelembe venni azt, nem hat vásárlási
szokásaikra. A CSR észlelése és a vásárlásra gyakorolt hatása
között ugyanis kapcsolat van. Illetve ismét megmutatkozik az
elméleti és a gyakorlati CSR közti rés, hiszen hiába tudják és
tartják fontosnak a fogyasztók a CSR-t, a gyakorlatban nem
látják érvényesülni.
A
válaszadók
saját
önvallásán
túl
érdemes
részletesebben megvizsgálni a tényleges viselkedésük egyes
elemeit, hogy mi jellemzi a vásárlásaikat a hétköznapokban (1.
sz. táblázat). A válaszadók többsége a szükségletek alapján
vásárol, ami önmagában nem jelenti azt, hogy e szükségletek
kielégítése során ne vehetnék figyelembe a felelős
szempontokat.
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2. sz. táblázat: A magyar fogyasztók vásárlási szokásai
Állítás
Átlag
az elromlott készüléket megjavíttatja (N=1984)

3.95

a szükségletek alapján vásárol (N=1990)

4,33

a már nem szükséges holmit továbbadja
(N=1978)

3,79

előre megtervezi a vásárlásokat (N=1989)

3,64

amit lehet, újrahasznosít (N=1981)

3,51

helyi terméket vásárol (N=1979)

3,03

költségvetést készít (N=1983)

2,77

újrahasznosítható anyagból készült terméket
vásárol (N=1948)

2,29

magasabb áron is megveszi a terméket, ha
környezetvédelmi
szempontból
előnyös
(N=1978)

2,05

fair trade terméket vásárol (N=1701)

1,96

bio terméket vásárol (N=1971)

1,85
Forrás: Saját szerkesztés

A CSR iránti pozitív attitűd kialakulását segítheti, hogy a
válaszadókra inkább jellemzőek a társadalmilag felelős
tevékenységek, magatartásminták (feleslegessé vált holmik
továbbadása, újrahasznosítás, helyi termékek vásárlása).
Azonban ez a fajta pozitív hozzáállás csak addig jelentkezik,
amíg az a fogyasztóknak nem kerül túl sokba. Az elvi
támogatottság tehát hiába magas, hétköznapjai során a
fogyasztó már nem feltétlenül hajlandó is áldozni a felelős
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termékekre. Mindez azt jelenti, hogy befolyásolja őket ugyan a
vállalati CSR, elképzelhető, hogy egy-egy önkéntes akció, CRM
kezdeményezés mellé állnak, azonban amikor ténylegesen
meg kell fizetniük ezt a felelős gyakorlatot és termékeket, akkor
kevésbé érvényesülnek a CSR szempontok a vásárlásaik során.
A kereszttáblás eredmények alapján a pozitív
viselkedésminták követése nem feltétlenül az anyagi
helyezettől függ, vagyis nem igaz, hogy a tehetősebb,
anyagilag stabilabb lábakon álló fogyasztók inkább követnek
ilyen mintákat. Az újrahasznosítást inkább a rosszabb anyagi
körülmények között élők (χ2=39,151; λ=0,041; φ=0,143; KramerV=0,083; p<0,000) végzik. A feleslegessé vált holmikat is
meglepő módon a legrosszabb anyagi körülmények között
élők, illetve közel azonos eredménnyel a legjobb anyagi háttér
rendelkezők (χ2=35,079; λ=0,031; φ=0,136; Kramer-V=0,078;
p<0,000) adják tovább. Azonban a háztartások, fogyasztók
számára plusz költséget jelentő szokások esetében már
kimutatható az előbbi összefüggés. Bármilyen drágább
termékről (bio, fair trade, újrahasznosított anyagokból készülő
vagy környezetbarát) is legyen szó, a jobb anyagi helyzetű
fogyasztók kosarába gyakrabban kerülnek ezek a termékek.
Bármelyik környezeti szempontból előnyös termékekért
egyértelműen azok hajlandók többet fizetni, akik kifejezetten jó
anyagi helyzetűek. Az anyagi helyzet javulásával nő az ilyen
termékek vásárlásának gyakorisága (χ2=280,598; λ=0,115;
φ=0,384; Kramer-V=0,222; p<0,000).
Az eltérő magatartásmintákat mutató csoportok
azonosításához K-közepű klaszteranalízist is végeztem. A három
azonosított csoport között aktivitásban, illetve a felelős
tevékenységek formájában vannak különbségek, ennek
megfelelően a klaszterek nevei a következők: „passzívak”,
„tudatosak” és „felelősek” (klaszterek jellemzőit lásd 3. sz.
táblázat).
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3. sz. táblázat: Az egyes klaszterek szignifikáns demográfiai
jellemzői
Méret (N)
Nem
Anyagi
helyzet

Végzettség

Családi
állapot

Passzívak
565
Férfi: 59,3%
Nő: 40,7%
átlagos anyagi
helyzetű csoport

Tudatosak
Felelősek
509
502
Férfi: 40,1%
Férfi: 44,6%
Nő: 59,9%
Nő: 55,4%
legrosszabb
legjobb
anyagi
anyagi
helyzetű
helyzetű
csoport
csoport
A klaszter
Legmagasabb
41,5%-a
a főiskolai
középiskolai,
vagy egyetemi
16,3%-a
végzettségűek
felsőfokú
aránya (30,7%)
végzettségű

Legalacsonyabb
iskolai
végzettség, de
alig marad el a
tudatosak
klaszterétől
egyedülálló,
házas, elvált,
párkapcsolatban
házas
özvegy
élő, házas
Forrás: Saját szerkesztés

A passzívak klasztere, amint az elnevezése is utal rá, a
legtöbb területen jóval kevesebb erőfeszítést tesz a másik két
csoporthoz képest. Elvben ugyan támogatja a felelős
koncepciót, azonban a hétköznapi magatartásában és
vásárlásaiban ez a pozitív hozzáállás már nem mutatkozik meg.
A tudatosak csoportja az elvi támogatottság mellett már
komolyabb erőfeszítésekre is hajlandó. Bár a CSR-hez
kapcsolható termékeket nem vásárolja túl gyakran, a kevésbé
költséges pozitív mintaként leírt tevékenységeket gyakran
végzi. A felelősek nevüknek megfelelően mind a pozitív
magatartásminták
gyakorlásában,
mind
a
felelősnek
tekinthető termékek vásárlásában élen járnak. A tudatos
csoporthoz hasonlóan tehát a hétköznapjaikban fontos
szerepet játszik a felelős pozitív attitűd, amelyet ők ezt
vásárlásaik során is érvényesítenek. A magas arány ellenére
sem szabad figyelmen kívül hagyni, a felelős csoport is inkább
csak pozitív attitűddel bír, mintsem tényleges felelős
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magatartással, az átlagot tekintve még esetükben is alacsony
a felelős vásárlói magatartás (jellemzően 3-as érték körüli).
Összegzés, következtetések
Az eredmények alapján a magyar fogyasztók CSR
észlelése igen változatos. Sokan ismerik a koncepciót, mint a
legtágabban értelmezett társadalmi célok szolgálóját,
azonban még mindig sokan gondolják, hogy elegendő
pusztán a törvényes vállalati működés. A koncepció elméletét
azonban sokan nem észlelik, hiszen alacsony volt a CSR
tevékenységet észlelők aránya is, ráadásul sokan kötöttek
negatív fogalmakat a CSR-hoz, azt egyfajta marketing
trükknek tekintik. A helyes definíciók és az ahhoz kötött negatív
jelzők együttesen viszont arra utalnak, hogy a CSR elmélete és
gyakorlati megvalósítása között rés keletkezett.
A felmerült negatív asszociációk ellenére a fogyasztók
CSR iránti attitűdje erős és igen pozitív, ami arra utal, hogy
elvben egyetértenek koncepcióval, s fontosnak, szükségesnek
érzik többletfeladatok vállalását a vállalatok részéről. Ez a
pozitív attitűd elméletileg kedvez a vállalatoknak, s a CSR
tevékenységük fejlesztését indokolná. Ez a bemutatott típusok
esetében azt jelentené, hogy a fogyasztók elvárják, hogy a
szponzoráción, kommunikáción túl a vállalatok valóban felelős
tevékenységet folytassanak, felelős termékeket gyártsanak,
megfelelő munkakörülményeket biztosítnak, stb. A fogyasztók
pedig elviekben ezt hajlandóak is értékelni, azonban csak
elviekben, mert
ez
a pozitív hozzáállás tényleges
vásárlásaikban már nem jelenik meg. Vagyis a CSR addig
fontos a legtöbb magyar fogyasztó számára, ameddig azt
nem neki kell megfizetni. A fogyasztók hétköznapi
magatartását már saját bevallásuk szerint sem túlzottan
befolyásolja a vállalatok CSR tevékenysége, s ezt igazolta a
tényleges magatartást vizsgáló állítássor is.
A vállalatok számára ez azt jelentheti, hogy az olykor
költséges CSR tevékenységek nem térülnek meg, nem tudják
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realizálni az irodalmak által leírt előnyöket, amely a kevésbé
költséges CSR akciók terjedéséhez vezethet. A felelős attitűd és
fogyasztás közötti rés tehát igen ellentmondásos helyzetet
eredményez, hiszen a fogyasztók el fogják várni a felelős
viselkedést a vállalatoktól, mert fontosnak tartják, azonban ezt
megfizetni már nem hajlandóak. Nagyon fontos, hogy legyen
valós felelős tevékenység, azonban ezt véletlenül se ők fizessék
meg. Ez azt jelentheti, hogy a vállalatok CSR tevékenysége a
jelenlegi szinten marad, vagyis nem fog elmozdulni a valós,
felelős működés felé, hanem a kommunikáción és
szponzoráción, kisebb – és olcsóbb - felelős akciókon lesz
továbbra is a CSR fókusza. Kivételt csupán azok a vállalatok,
jellemzően KKV-k, jelenthetnek, amelyek azt a piaci rést
célozzák, amely fogyasztói valóban értékelik a felelős
teremékeket, s vásárlásaik során ezeket keresik, viszont a teljes
felelős tevékenységeknek összességében ez csupán egy igen
kis szeletét fogja jelenteni.
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Tóbi István
TV sorozatok fogyasztási szokásai – Sorozatpreferenciák,
sorozatnézési attitűdök a fiatalok körében
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar,
Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola,
Pécs
Absztrakt
A tanulmány négy fejezetből épül fel. Az első fejezetben
a bevezető gondolatok, míg a másodikban a kutatási célok
olvashatóak. A tanulmány a szórakoztató tartalmak piacán
várható paradigmaváltozás jeleit vizsgálja, ezen tartalmak ma
még jellemzően a televízión keresztül jutnak el a háztartásokba,
azonban az internet adta szabadság jelentősen módosítja a
fogyasztói magatartást.
A harmadik fejezetben bemutatásra kerül több olyan
tényező, mely erős hatással van a fiatal generáció (16-24)
fogyasztási szokásaira, pl. a szélessávú internet elterjedése, a
közösségi
média
megjelenése,
az
okostelefon
státusszimbólummá válása, stb. Kiemelendő, hogy a fiatal
generáció fogyasztását meghatározó tényezők jelentősen
eltérnek a felnőtt lakosságétól, erre példa a naponta
internetezéssel eltöltött idő átlaga, a fiatalok jóval több
szabadidejüket töltik az internet előtt.
Továbbá ebben a fejezetben mutatom be a fiatal és a
felnőtt lakosság sorozatnézési szokásaiban tapasztalható
eltéréseket két 2000 fős megkérdezés (a magyar lakosság
körében reprezentatív) eredményei alapján. Zárásképpen
ezen tényezők és jellemzők ismertetésének segítségével
kerülnek bemutatásra a fiatalokra jellemző tartalomfogyasztási
szokások és ezek jövőbemutató hatásai.
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Bevezetés
A
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/
KONV-2012-0058,
Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási
technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális
hatásainak komplex vizsgálata és modellezése projekt
keretében lezajlott 2000 fős személyes megkérdezés (felnőtt
lakossági minta) azon részeredményeit mutatom be a
tanulmányban, mely a sorozatfogyasztási preferenciákkal,
attitűdökkel foglalkozik. Ezen eredményeket a rendelkezésre
álló adatok függvényében bizonyos kérdéseknél összevetem a
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016
számú
„Tudománykommunikáció a Z generációnak” projekt során
lezajlott szintén 2000 személyes megkérdezés eredményeivel
(fiatal lakossági minta).
Mindkét megkérdezés 2000 fős mintája reprezentatív kor,
nem, településtípus és legmagasabb iskolai végzettség szerint
(a magyar lakosságot tekintve alapsokaságnak), azonban a
megkérdezett korcsoport eltér: az felnőtt lakossági minta a 1975 évesekre, míg a fiatal lakossági minta a 15-24 éves
korcsoportra
reprezentatív.
A
kutatási
eredmények
bemutatásához SPSS és Microsoft Excel szoftvereket
használtam fel.
A kutatás célja
Jelenkorunk domináns szórakoztató csatornája a
televízió, a Nielsen közleménye alapján 2013 első
negyedévében naponta átlagosan 5 óra 18 percet töltöttünk
a televízió előtt (ez korcsoportok és egyéb demográfiai
tényezők szerint vizsgálva jelentősen változik) 1 . A televíziós
műsorstruktúra egyik leggyakrabban feltűnő szereplője a TVsorozat, mely mind a kereskedelmi csatornákban, mind a
köztévéken naponta több órányi műsorsávot foglal el.

1

http://www.piackutatasok.hu/2013/05/nielsen-atlagosan-tobb-mint-otorat.html, letöltés ideje: 2013-09-29
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Emellett kiemelendő az is, hogy napjainkban jelentős
változások következnek be a tartalomfogyasztási piacon. A
jelenleg vezető tartalomszolgáltatók célja, hogy konzerválják
az elmúlt két évtizedben dominánssá váló tartalomfogyasztási
struktúrát, ennek ellenére több tényező is abba az irányba
mutat, hogy ez módosulni fog.
Ezek között említhető a szélessávú- és a mobilinternet
elterjedése, az online tartalmak fogyasztásának növekedése, a
szórakoztató tartalmak egyszerűbb elérhetősége és eltérő
fogyasztási igényekkel rendelkező generációk megjelenése. A
jelenlegi fiatalok körében egyre nagyobb az a csoport, akik a
televíziót csak háttérzörejként követik (Maksa, 2013), a
kezükben lévő okostelefon vagy tablet köti le a figyelmüket. A
KSH 2010-es időmérleg-vizsgálata a 15-19 éves korosztály 15%al kevesebb időt fordít áltagosan naponta televíziózásra, mint
a 20-29 éves korosztály (Bittner, 2013).
Ezek eredménye, hogy a következő generációk körében
egyre kisebb súlyt kap a lineáris fogyasztás, nem fogadják el a
kínált tartalmat, ehelyett maguk választják meg a fogyasztani
kívánt tartalmat, saját preferenciájuk szerint.
Ezen
változások
megismerésére,
előrejelzésére
alkalmasak a TV-sorozatok, mert ezeket tömegesen
fogyasztják televízióban (lineáris fogyasztás) és ezzel
egyidejűleg több fogyasztói csoport is követi a sorozatokat
internetről letöltve, YouTube csatornán keresztül (igény alapú
fogyasztás).
A
TV-sorozatok
elemzéséből
megszülető
eredményekből jobban értelmezhetjük a szórakoztató
tartalmak piacának működését, jövőbeli tendenciáit. A
Marketingkutató online folyóirat 2013 tavaszi kiadásában
leközölt kutatás eredményei szerint a magyar 18-59 éves
lakosság 88%-a néz valamilyen rendszerességgel TV-sorozatot
(Szabó, 2013).
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A kutatás témakörei közül jelen tanulmány az alábbiakra
tér ki:
 a TV-sorozatokhoz kapcsolódó fogyasztási szokások;
 preferált sorozatok a különböző generációk körében;
 a sorozatfogyasztás csatornái;
 a sorozatfogyasztás nyelve.
Ezeket két fő kutatási hipotézis keretében vizsgáljuk meg:
1)
A
fiatalabb
korcsoportok
körében
népszerűbb
sorozatfogyasztási csatorna a számítógépre letöltött vagy
online streamelt tartalom, mint a kötött műsoridőben, televízión
nézett tartalom.
2) A fiatalabb korcsoportok gyakrabban néznek sorozatokat,
mint a középkorú és a senior korcsoportok.
TV-sorozatok fogyasztási szokásai (empirikus elemzés)
Fiatalok fogyasztási szokásai
Ez
az
alfejezet
a
„A
fiatalok
fogyasztása,
tartalomfogyasztása” tanulmány eredményeit foglalja össze
(Tóbi, 2013). Szakértői interjúk (középiskolai tanárok, egyetemi
oktatók) eredményei alapján a legtöbb kérdésben igen
eltérőek a vélemények, mégis kiemelhető néhány olyan
tulajdonság, melyek majdnem minden megkérdezettnél
felmerülnek. Ezek közül az egyik a megosztott figyelem: a 14-23
évesek körében jellemző, hogy figyelmük lekötése egyáltalán
nem egyszerű feladat, szimultán több dologgal foglalkoznak,
ezt a figyelmet válaszadóink jellemzően felületesnek írták le. Az
iskola, az órák egyfajta háttérzajként jelennek meg a fiatalok
életében.
Legtöbb interjúalany válaszai alapján ezt a generációt
otthon kisebb figyelem övezi, így rendkívüli módon értékelik, ha
valaki őszintén és figyelemmel hallgatja őket. Jövőképük
megosztott, az elitgimnáziumok tanulói – vélhetően az otthoni
környezet hatására – sokkal motiváltabbak, míg a
szakközépiskolák tanulói számára a 2-es érdemjegy
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tökéletesen megfelel, nem motiváló számukra a tanulás. Ennek
oka abban rejlik, hogy a fiatalok számára sokkal jobban kinyílt
a világ, a magyarországi boldogulás lehetőségét jelenleg nem
látják, viszont a külföldi munkavállalás vonzó számukra, apró
erőfeszítéssel elérhető. A válaszadók túlnyomó többsége
megemlíti az okostelefont, mint státusszimbólumot. Emellett
gyakran előkerül a ruházkodás státusz jellege is, bár ez
kiegészül azzal, hogy ma már inkább divatos, mint drága
ruházati termékeket látnak, főleg a középiskolákban látható
általános elszegényedés a megkérdezettek szerint.
Az aktuális tehetségkutató műsorok és a valóságshow-k
nagyon népszerűek körükben, ezeknél a műsoroknál már
megfigyelhető, hogy a fiatalok jelentős száma online követi a
tartalmat, online visszanézegeti a videókat, ezeket még
jellemzően a televízióban is követik.
A sorozatfogyasztás gyakorisága
Az 1. ábra jól mutatja, hogy ha a teljes fiatal és a
felnőttkorú lakosságot vizsgáljuk, akkor közel a felük nem néz,
míg 52%-uk eltérő gyakorisággal néz TV-sorozatokat. A felnőtt
lakossági minta több mint egy harmada (36%) napi vagy 2-3
napi rendszerességgel követi a kedvenc részeit. (Érdekesség,
hogy van olyan válaszadó, aki a havi rendszerességet jelölte.)
Ez a kép jelentősen eltér, ha a fiatal lakossági minta
eredményeit nézzük, a 15-24 éves fiatalok körében sokkal
népszerűbb a sorozatnézés, mindössze 27%-uk nem néz TVsorozatot. Ami érdekes, hogy a napi rendszerességgel nézők
aránya a két kutatás esetében alig tér el, viszont a fiatalok
körében többen vannak, akik két-három naponta vagy
hetente néznek sorozatot.
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1. ábra: Sorozatnézés a felnőttek (n=2000) és a fiatalok
(n=2000) körében: „Milyen gyakran néz sorozatokat?”
Forrás: saját szerkesztés
A sorozatnéző korcsoportokat vizsgálva jól látható, hogy
a felnőtt lakossági kutatás során megkérdezettek körében
leginkább a fiatal (19-24) és a senior (53-) korcsoportok néznek
TV-sorozatokat (2. ábra). Napi rendszerességgel az 53 évnél
idősebbek körében jellemző a sorozatnézés (33%), míg a teljes
minta körében összesen 23% néz sorozatokat napi
rendszerességgel.
A második fiatal korcsoportra (25-32 évesek) még
jellemző az átlagosnál magasabb sorozatfogyasztás, viszont a
többi korcsoportban az átlagosnál nagyobb a „Nem nézek
sorozatot” válasz aránya. A fiatal lakossági minta eredményei
alapján a fiatalok körében jóval nagyobb arányú a sorozatot
nézők csoportja a felnőtt lakossággal szemben.
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Fiatal lakossági minta

Felnőtt lakossági minta

2.ábra: A sorozatnézés gyakorisága kocsoportonként a felnőtt
(n=2000) és a fiatal (n=2000) lakosság körében.
Forrás: saját szerkesztés
A harmadik ábrát vizsgálva jól látható, hogy annak
függvényében, hogy a válaszadó milyen generációba sorolja
be magát, jelentősen eltérő sorozatfogyasztási attitűd jelenik
meg – érdekesség, hogy a második ábrán megjelenő eltérés a
fiatalok (19-32) és a középgeneráció (33-52) között nem
követhető le a 3. ábrán, a két generáció sorozatfogyasztási
gyakorisága közel megegyező (kizárólag a felnőtt lakossági
minta eredményei alapján).
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3. ábra: Sorozatnézés gyakorisága a generációs besorolás
alapján a felnőtt lakossági mintában.
Forrás: saját szerkesztés
A felnőtt lakosság megkérdezésének eredménye alapján
a településtípus szerinti összevetéséből az derül ki, hogy a
megyei jogú városokban általában többen néznek sorozatot
az átlagoshoz mérten. Emellett az is kirajzolódik, hogy
nincsenek jelentős eltérések a Napi rendszerességgel sorozatot
nézők között településtípus szerint. A településtípusok szerinti
különbségek nem térnek el jelentős mértékben a felnőtt és a
fiatal lakosság körében. Itt is kirajzolódik, hogy a megkérdezett
fiatalabb korosztály körében jóval magasabb arányú a
sorozatok nézése.
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A sorozatfogyasztás csatornája
A válaszadók körében rákérdeztünk arra, hogy naponta
átlagosan hány percet töltenek az interneten – ez látható
rávetítve a két leggyakrabban jelölt sorozatfogyasztási
csatornára az ötödik ábrán. Értelemszerűen mindkét kutatás
eredményei azt támasztják alá, hogy a sorozatokat
Számítógépen internetről letöltve nézők jellemzően jóval
intenzívebb internet-használók (4. ábra).
Felnőtt lakossági minta
Számítógépen Internetről
letöltve

32%

28%

36%

0 perc
1-60 perc

Televízión műsoridőben

47%

26%

14% 13%

61-120 perc
121- perc

0%

50%

100%

Fiatal lakossági minta
Számítógépen Internetről
letöltve

16%

33%

51%

0 perc
1-60 perc

Televízión műsoridőben

27%

28%

0%

50%

61-120 perc

43%

121- perc
100%

4. ábra: Sorozatnézés csatornája és a napi interneten töltött
percek összevetése a felnőttek és fiatalok körében.
Forrás: saját szerkesztés
A két kutatás eredményei alapján jelentős eltérés van a
naponta internetezéssel eltött percek arányában: a fiatal
lakossági mintában mindössze 1% jelölte, hogy egyáltalán nem
internetezik (5. ábra).
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5. ábra: Az internetezéssel töltött idő egy átlagos napon a
felnőttek és a fiatalok körében. Forrás: saját szerkesztés
A 19-75 évesek megkérdezésében a domináns
fogyasztási csatorna a Televízión műsoridőben (46,4%), emellett
még igen alacsony arányban jelölték a Számítógépen
internetről letöltve választ (6,7%) (6. ábra). A többi
válaszlehetőséget elenyészően kevesen jelölték. Érdekesség,
hogy a kérdőívre adott válaszok alapján 133 fő jelölte, hogy
számítógépen internetről letöltve néz sorozatot, míg nyílt
rákérdezés során közülük összesen 109 fő jelölte, hogy letölt
internetről zenét, filmet.
Ugyanez a fiatalok körében némileg más képet mutat –
a Televízión műsoridőben válasz hasonlóan népszerű (54,7%),
viszont a Számítógépen internetről letöltve választ már jóval
magasabb arányban jelölték (26,0%) (7. ábra).

6. ábra: Hogyan nézi leggyakrabban a TV-sorozatokat? (Több
válasz is adható.) – Felnőtt lakossági minta Forrás: saját
szerkesztés
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7. ábra: Hogyan nézi leggyakrabban a TV-sorozatokat? (Több
válasz is adható.) – Fiatal lakossági minta
Forrás: saját szerkesztés
A nyolcadik ábrán a fő fogyasztási csatornák kiemelése
látható a két mintában (a sorozatot nézők arányában). Ez
alapján mind a 19-75, mind a 15-24 éves korcsoportok körében
dominál a sorozatok televízón müsoridőben való követése,
azonban a fiatalok körében népszerűbb a számítógépen,
internetről letöltve való sorozatnézés.

100%
80%

Televízión műsoridőben
Számítógépen Internetről letöltve

80%

89%

74%

60%
40%
20%
0%

100%
60%
40%

13%

35%

20%
0%

Felnőtt lakossági minta Fiatal lakossági minta
8. ábra: TV-sorozatok fő fogyasztási csatornája a felnőtt és a
fiatal lakosság minta alapján. Forrás: saját szerkesztés
Rendkívül érdekes különbségeket mutat a végzettség
szerinti bontása a sorozatok fogyasztási csatornájának (ld. 9.
ábra, a felnőtt lakossági kutatás eredményeit felhasználva). Jól
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látható, hogy minél magasabb végzettséggel rendelkezik a
megkérdezett, annál nagyobb eltérést mutat az átlagos
fogyasztási csatornától (az ábrában Total értékkel jelölve).
(Megjegyzendő, az egyetemet végzettek csoport elemszáma
alacsony ahhoz, hogy reprezentatívnak legyen tekinthető,
azonban az alacsony elemszám ellenére jelentősen eltérő
mintát mutat a preferált fogyasztási csatornák megoszlása.)

9. ábra: Sorozatok fogyasztási csatornája a fogyasztó
legmagasabb végzettsége szerint – a felnőtt lakossági
mintában. Forrás: saját szerkesztés
Preferált sorozatok
Az öt legnépszerűbb sorozatnak korcsoport szerint igen
eltér a nézőbázisa (10. ábra), a Jóban rosszban-nak van a
legidősebb nézőközönsége, kb. hasonló korcsoport nézi a
Szulejmán és a Barátok közt sorozatokat. Ezzel szemben az Éjjelnappal Budapest-nek van a legfiatalabb nézőbázisa. (A krimik
említése a legnépszerűbb kategóriát mutatja be konkrét cím
említése nélkül.)
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10. ábra: Az 5 kegnépszerűbb sorozat a fogyasztói
korcsoportok szerint a felnőtt lakossági mintában.
Forrás: saját szerkesztés
Sorozatnézés nyelve
Egy nrc kutatás eredményei alapján2 a fiatalok körében egyre
elterjedtebb a sorozatok eredeti nyelven követése. Ez
alátámasztható az általam vizsgált két kutatás eredményeivel:
a fiatalok körében magasabb arányban néznek sorozatokat
idegen nyelven (is), főleg angolul.
Összevetve a két kutatás eredményeit (ld. 11. ábra és 12. ábra)
megállapítható, hogy a fiatalok gyakrabban követik idegen
nyelven a sorozatokat. (Itt mindenképpen figyelembe kell
venni azt, hogy az felnőtt lakosságot érintő kutatás során jelölt
legnézettebb három sorozat magyar nyelvű.)
Csak magyarul követem

91%
9%

Nézem idegen nyelven is

11. ábra: A sorozatnézés nyelve - a felnőtt lakosság körében
(n=2000).
Forrás: saját szerkesztés

2

http://www.piackutatasok.hu/2013/06/nrc-tevesorozatokat-nezok-49szazaleka.html, letöltés ideje: 2013-09-29
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69%

Csak magyarul követem

31%

Nézem idegen nyelven is

12. ábra: A sorozatnézés nyelve a fiatal lakossági mintában
(n=2000).
Forrás: saját szerkesztés
Amennyiben ezt korcsoportonként vizsgáljuk úgy
igazolásra kerül, hogy a fiatalabb korosztályra jellemző a
sorozatok idegen nyelven nézése – bár a túlnyomó többség
még így is magyarul követi.
Összefoglalás
A
felállított
hipotézisek
eredményeket hozott:

vizsgálata

nem

várt

1) A fiatalabb korcsoportok körében nem tekinthető
népszerűbb sorozatfogyasztási csatornának a számítógépre
letöltött vagy online streamelt tartalom, mint a televízión, kötött
műsoridőben nézett sorozat, azonban minél fiatalabb
korcsoportot vizsgálunk, úgy látható, hogy egyre nagyobb
arányuk használja a számítógépét sorozatnézésre. (Ld. 7. és 8.
ábra eredményei.)
Ezt támasztja alá a fiatal lakossági kutatás eredménye is, ahol
sokkal nagyobb elemszámú mintán rajzolódik ki az online
letöltött tartalmak térnyerése a fiatal korosztályok körében.
2) A fiatalabb korcsoportok valóban gyakrabban néznek
sorozatokat, mint a középkorú korcsoportok, azonban a
megkérdezés alapján kiderült, hogy fokozott sorozatfogyasztás
nemcsak a fiatal (19-24 év között), hanem a senior (52 év
fölött) korcsoportokra is jellemző. Általában magyar gyártású
sorozatokat néznek magyar nyelven, a televízión keresztül
műsoridőben (nem letöltve vagy felvételről). A fiatalok
körében továbbá sokkal magasabb arányú a nem napi
rendszerességgel sorozatot nézők aránya, mint az összes többi
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korosztály körében – vagyis többen néznek sorozatot ritkább
gyakorissággal.
Alacsony arányban nézik az internetről letöltve és idegen
nyelven a sorozatokat, azonban kiemelendő, hogy a fiatal
korcsoportok körében egyre inkább teret nyer az on-demand
tartalmak fogyasztása – vagyis nem akkor és úgy nézik a
szórakoztató
tartalmakat,
ahogy
azt
kínálják
a
műsorszolgáltatók, hanem maguk döntése alapján fogyasztják
azt, amit akarnak.
Viszont jól látható ennek ellentettje az idősebb korosztály
körében, azok a generációk, akik nem az internet korszakában
nőttek
fel,
sokkal
kevésbé
nyitottak
a
rugalmas
tartalomfogyasztási
lehetőségekre.
Összességében
a
tartalomfogyasztási szokásokban változások érzékelhetőek,
azonban ezek hatása a megkérdezés alapján nem annyira
erőteljes, mint azt a kutatási hipotézisekben feltételeztük, ezen
változások bekövetkezése hosszabb időtávot vesz igénybe.
Irodalomjegyzék
Bittner
Zoltán
(2013):
A
15-29
éves
korosztály
tevékenységszerkezete az időmérleg-vizsgálatok tükrében,
http://www.zgeneracio.hu/getDocument/351, letöltés ideje:
2014-03-02
Maksa Gyula (2013): Fiatalok kommunikációjának és
médiahasználatának
vizsgálata,
http://www.zgeneracio.hu/getDocument/501, letöltés ideje:
2014-03-02
nrc - A tévésorozatokat nézők 49 százaléka huszonéves, 2013.
május,
http://www.piackutatasok.hu/2013/06/nrctevesorozatokat-nezok-49-szazaleka.html,
letöltés
ideje:
2013-09-29
Nielsen - Átlagosan több mint öt órát tévéznek naponta az
emberek,
2013.
április,
http://www.piackutatasok.hu/2013/05/nielsen-atlagosantobb-mint-ot-orat.html, letöltés ideje: 2013-09-29
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Dr. Molnárné Konyha Csilla
Promóció Optimalizációs Modell felsőoktatási intézmények
számára - elméleti koncepció
Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Marketing Intézet,
Miskolc,
Absztrakt
A
Magyarországon
megfigyelhető
folyamatos
népességcsökkenés, a gazdasági válság, a kedvezőtlen jogi
környezet és az ezzel járó csökkenő hallgatói létszám mind
hozzájárulnak a felsőoktatási intézmények nehéz helyzetéhez.
Ráadásul a verseny fokozódásához a globalizáció is hozzájárul,
ugyanis a rohamosan fejlődő IT technológiáknak köszönhetően
az információ gyorsabb áramlása zajlik. A magyar felsőoktatási
intézmények számára a hazai intézményeken kívül már a
külföldi egyetemek és főiskolák is tényleges versenytársakká
váltak. Sok felsőoktatási intézmény még marketingstratégiával
sem rendelkezik, emellett további problémát jelent számukra,
hogy a rendelkezésükre álló marketingeszközök közül
rövidtávon csak a kommunikációjukat tudják változtatni.
A tervezett kutatás legfontosabb célja egy olyan
promóció optimalizációs modell kidolgozása, amely hozzájárul
ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmények a leghatékonyabban
tudják felhasználni a marketingre szánt szűkös erőforrásukat a
kiépítendő modell és az arra épülő számítógépes program
segítségével. Azonban jelen tanulmány túlmutat a fent
felvázolt célkitűzéseken, hisz itt a célom a felvázolt probléma
szakirodalmi megalapozása.
Kulcsszavak: felsőoktatási marketing, hallgatók toborzása,
promóció optimalizációs modell, hátizsák probléma
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Téma aktualitása
A
Magyarországon
megfigyelhető
folyamatos
népességcsökkenés természetes velejárója, az érettségizők
számának csökkenésével a felsőoktatásban résztvevők
számának visszaesését is eredményezi. (Temesi, Hrubos, &
Berács, 2012) A felsőoktatási intézmények előbbiekből
következő nehéz helyzetét tovább nehezíti a gazdasági válság
és a kedvezőtlen jogi környezet is. A verseny fokozódásához a
globalizáció is hozzájárul, ugyanis a rohamosan fejlődő IT
technológiáknak köszönhetően az információ gyorsabb
áramlása zajlik. A magyar felsőoktatási intézmények számára a
hazai intézményeken kívül már a külföldi egyetemek és
főiskolák is tényleges versenytársakká váltak.
Az egyre erősödő versenyhelyzetet felismerve a
felsőoktatási intézmények belekezdtek a márkaépítésbe, a
sajtókommunikáció tudatos alkalmazásába, az internet
térnyerésének köszönhetően online marketinget alkalmaznak,
marketingrendezvényeket szerveznek. Azonban előfordul velük
kapcsolatban,
hogy
a
megfigyelhető
a
megfelelő
marketingstratégia hiányzik. (Kovácsné Tóth & Zakariás, 2010) A
stratégia hiánya mellett további probléma, hogy a
rendelkezésükre álló marketingeszközök közül rövidtávon csak
a kommunikációjukat tudják változtatni.
Kutatás célja
A tervezett kutatás legfontosabb célja egy olyan
promóció optimalizációs modell kidolgozása, amely hozzájárul
ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmények a leghatékonyabban
tudják felhasználni a marketingre szánt szűkös erőforrásukat a
kiépítendő modell és az arra épülő számítógépes program
segítségével. Mindezt úgy érjük el, hogy a felvételi eljárás
egyes
szakaszaiban,
a
felvételizők
információgyűjtési
szokásainak felmérését követően kijelölésre kerülnek azok a
kommunikációs
eszközök
és
üzenetek,
amelyek
a
legalkalmasabbak a potenciális hallgatók meggyőzésére.
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Kutatás módszere
A kutatás módszertanát illetően mind kvalitatív és
kvantitatív eljárások alkalmazását tervezem. A kutatás
kezdeteként jelenleg egy a továbbtanulni szándékozó
diákokból álló panel felállítása van folyamatban, amely egy
éven keresztül az információgyűjtés bázisa lesz. A panel tagjai
minden
negyedévben
kérdőívvel
támogatott
online
megkérdezésben vesznek részt, amely során továbbtanulással
kapcsolatos kérdésekre adnak választ. Az egyes kérdőívek
kitöltését követően online mini fókuszcsoportos interjút
bonyolítok le a panel néhány tagjával annak érdekében, hogy
az adott negyedév válaszaiból leszűrhető következtetések
helytállóságát
megerősítsem.
Ezáltal
a
továbbtanulni
szándékozó diákok fogyasztói magatartásáról kommunikációs
szokásairól egy teljes évet átölelő longitudinális adatsor áll
majd rendelkezésemre. Ez az adatsor képezi a felállításra kerülő
optimalizációs modell alapját. A kiinduló probléma képletekkel
leírva:
(U=hasznosság, x, y, …,
z=különböző kommunikációs aktivitások különböző
időpontokban)
(I=büdzsé, P=kommunikáció
aktivitás költsége)
x, y, …, z=? (bináris együtthatók)
A kommunikációs mix optimalizálása – előzetes
vizsgálataim szerint – visszavezethető az operációkutatásban
és az algoritmuselméletben jól ismert úgynevezett hátizsák
problémára (Dantzig, 1930; Mathews, 1897).
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Kutatási eredmények
Szakirodalmi áttekintés
Hátizsák probléma
A hátizsák feladatok onnan kapták az elnevezést, hogy
egy turista a hátizsákjában n számú tárgyat szándékszik
magával vinni. A tárgyak súlya a1, a2, …, an, azonban a turista
mindössze b súlyt vihet magával, mivel nem fér bele minden a
hátizsákjába. A turistának szelektálnia kell, amelyet úgy tesz
meg, hogy minden tárgynak ad egy számértéket, amely a
hasznosságot jelöli, amelyek c1, c2, …, cn. A válogatás során
nem szabad elfelejtenie a súlykorlátot, a válogatás úgy
történik, hogy a legnagyobb összhasznosságot érje el a
tárgyak összértéke. A válogatást tárgyanként 0 és 1 értéket
felvehető döntési változóval írhatjuk le. A probléma
matematikai megfogalmazása:
(

Ahol az

)

adott értékek pozitív egészek. (Nagy,

2008)
A hátizsák problémával több operációkutatással
kapcsolatos szakirodalom foglalkozik, ezek közül néhány:
Bajalinov & Imreh, 2001; Dormány, 1992; Temesi & Varró, 2007;
Vámossy, 2012
A hátizsák feladat megoldásárára több módszer áll
rendelkezésre, amelyek a következők: szétválasztás és
korlátozás módszere, implicit leszámolás, gomory féle vágás és
dinamikus programozás. (Nagy, 2008) A felsorolt módszerek
közül dinamikus programozásával kísérlem meg a feladatom
megoldását, amelyhez egy erre a célra létrehozott
számítógépes program is a rendelkezésemre fog állni.
A továbbtanulással kapcsolatos információ szerzés forrásai
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A továbbtanulással kapcsolatos információk forrásait a
releváns nemzetközi és magyar szakirodalmon kívül a
fókuszcsoportos interjú segítségével gyűjtöttem össze. Számuk
és jelentőségük alapján nagyszámú tényező fog belekerülni a
modellbe. Az egyetemválasztást befolyásoló tényezőkkel, a
potenciális diákok információgyűjtés forrásaival, a potenciális
hallgatók toborzásával sok szakirodalom foglalkozik: (Kuráth,
2008; Beneke & Human, 2010; Nifadkar, 2010). Fontos
kiemelnünk, hogy mind a külföldi, mind a hazai felsőoktatási
intézmények a többségére jellemző a marketing stratégia
hiánya, sok esetben a marketinget ad hoc jelleggel használják
(Nifadkar, 2010; Kovácsné Tóth & Zakariás, 2010; Kuráth, 2008).
A gyakorlatban a felsőoktatási egyetemek zöme megelégszik
a hagyományos kommunikációs eszközökkel. A legtöbbet
használt eszközök a következők: országos és regionális
kiállítások, honlap, felvételi kiadványok, nyílt napok, hirdetések
sajtóban, személyes látogatások, telefonos információgyűjtés,
film a felvételizőknek, külföldi kiállítások, hírlevelek (Kuráth,
2008).
Egyrészről, az ad hoc jelleg alól az alumnik jelenthetnek
kivételt (Kovácsné Tóth & Zakariás, 2010), amelynek
segítségével az intézmények kapcsolatot tartanak a volt
diákjaikkal annak érdekében, hogy ők is öregbíthessék az
adott egyetem, főiskola hírnevét, ismerőseiknek, rokonaiknak
családtagjaiknak ajánlják őket, illetve a volt hallgatók egyéb
segítséget nyújthassanak nekik. A tradicionális hallgatói
kapcsolatok kiterjesztése a potenciális és végzett hallgatókra
egyfajta paradigmaváltásnak tekinthető (Beneke & Human,
2010), azonban esetünkben jelenlegi tanulmány a potenciális
hallgatók megnyerésére koncentrál, de természetesen nem
hanyagolható el a végzett hallgató szerepe sem, hisz a
szájreklámnak egyértelműen fontos szerepe van az
iskolaválasztásban.
Sok szakirodalom a fontos információforrásként a
referencia csoportot tekinti (Băcilă, 2008; Kuráth, 2008;
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Kusumawati, 2013), ide soroljuk a barátokat, rokonokat,
családot, ismerősöket és a középiskolai tanárokat, akik akár az
egyetem jó hírneve miatt, vagy saját tanulmányaikból
kifolyólag ajánlhatják az adott intézményt.
A televízió szerepe a beiskolázási marketingben sem
számít tipikusnak, ennek oka lehet, hogy a televízióban
közvetített reklámok meglehetősen drágák. Egy lehetséges
alternatíva, amikor az adott intézmény vezetőjét kérdezik a
feltételiről
az
adott
egyetemen,
főiskolán.
Bizonyos
intézmények rendelkeznek saját televízióval is „bár ez utóbbiak
hatókörét nem elsősorban a marketingfeladatok, célcsoportok
határozzák meg” (Piskóti, 2011). Az Eötvös Lóránd
Tudományegyetemnek lehet mostanság televíziós reklámjait
látni, amelyben sikereses, neves öregdiákokkal reklámoznak,
amellyel valószínűleg sikeresen meg is fogják szólítani a
potenciális diákjaik egy részét. „A televízió rendkívül magas
presztízsű médium. A reklámélet fejlettségétől, az egyént
naponta érő reklámimpulzusoktól, tehát tulajdonképpen a
megszokástól függő mértékben alakul ki a reklámmal szembeni
védekezési mechanizmus a nézőben.” (Fazekas & Harsányi,
2005)
A fiatal diákok megnyerése egyre nehezebb lesz, hisz
tudatosan reklámkerülők, azonban az új médiaeszközöket
szívesen használják (Bányai & Dudás, 2010). A potenciális
hallgatók elérése a tradicionális médiumokon (rádió, televízió,
újság) keresztül egyre kétségesebb, hisz ők inkább a legújabb
trendeket követik, napjuk nagy részét az interneten keresztül
töltik, okostelefonjaik segítségével, bárhol is vannak,
csatlakozni tudnak a közösségi oldalakra, portálokra. „A
közösségi oldalak szórakoztatnak, informálnak, terjeszkednek,
és
bárhol
megjelenhetnek
(bármilyen
weboldalba
beilleszthetők): előbb vagy utóbb mindenkit elérnek és
bevonni igyekeznek.” (Pankász, 2010)
Az internetes kommunikációban szintén meg kell említeni
az egyetemi honlapok jelentőségét, amely szintén „dinamikus”
eszköznek számít. (Kuráth, 2008) A technológia gyors
fejlődésével azonban a honlap látogatóinak igényei is
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változnak, amelyet folyamatosan nyomon kell követni és a
honlapokat eszerint kell fejleszteni. „A kommunikáció sikere
tehát azon múlik, hogy a megcélzott kör számára könnyen
elérhető-e az oldal, hatékonyan tudja-e bemutatni az
információkat, mind a mennyiségi, mind a minőségi
szempontokat figyelembe véve. Kiemelendő a formai és a
tartalmi elemek összhangja is.” (Kuráth, 2008)
Az iskolaválasztás folyamatában a felvételi portálok
látogatása is fontos szerepet játszik, hisz például a felvi.hu-ról
aktuális, naprakész információkat lehet szerezni. Egy 2010-es
felmérés
eredményei
alapján
a
felvi.hu
volt
a
leglátogatottabb honlap (116 említésből 90), ezt a többi portál
igen kis arányban követte (pl. om.hu, educatio.hu,
educatio100.hu). (Bányai & Dudás, 2010)
A keresőmotorok (Google, Yahoo) jelentősége is fontos
lehet a beiskolázási marketing folyamatában, habár
jelentőségéről eddig ilyen formában szinte semmilyen
információ nem áll rendelkezésére. Azonban általánosságban
egy vállalat sikeressége jelentősen javulhat, forgalma
nagymértékben nőhet, ha az első öt, esetleg tíz találatban
jelen van.
A nyomtatott sajtónak, nyomtatott médiumoknak
továbbra is fontos szerepük van a felvételi folyamatban. A
legnépszerűbb eszköz ezek közül a felvételi tájékoztató,
amelynek kézhezvételekor a potenciális hallgatók gondolatai
felerősödnek a továbbtanulással kapcsolatban. „A felvételi
tájékozató, illetve más információs eszközök áttanulmányozása
után kialakul egy kép, de sokan az utolsó pillanatra hagyják a
jelentkezést.” (Kuráth, 2008) A felsőoktatási intézmények
megjelenése
a
nyomtatott
sajtóban
is
kiemelkedő
fontossággal bír. Az intézmény vezetőivel végzett interjúk
olvasásával a potenciális hallgatók is közelebb kerülhetnek az
adott egyetemhez, főiskolához.
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Az egyetem saját kiadványai, újságjait is kereshetik a
potenciális hallgatók már a döntésük meghozatal előtt, hogy
ezzel is teljes képet kaphassanak a leendő intézményükről
„Fontos, hogy az egyetemi szakmai kiadványok rendszerében
érvényesüljenek a marketingszempontok is. A sokoldalú
médiajelenlét, médiaalapítás elsődleges jelentőségű abban,
hogy nagyobb mértékben tudja az egyetem irányítani,
befolyásolni kommunikációs üzeneteinek eljuttatását, ezáltal
gyorsítani, pontosítani, szűrésmentessé tenni azok útját a
célcsoportokhoz.” (Piskóti, 2011)
A
fiatalok
médiafogyasztásának,
életvitelének
folyamatos változása miatt a rádió szerepe is megváltozott,
hallgatóságának fogyasztási szokásai - különös tekintettel a
mai fiatal generációra - megváltozott. Jelentőségét azonban
nem becsülhetjük alá, hisz még ma is fontos szerepet játszik a
célközönségek elérésében. A Miskolci Egyetem a helyi rádióval
összefogva sikerese marketingkampányt folytatott, sok
potenciális hallgató tudott információt gyűjteni a meglévő
szakokról.
Az egyetemek, főiskolák által rendezett programok közül
a felvételi kiállítások (Pl. Educatio), nyíltnapok, középiskolai
látogatások, egyéb programok (pl. Kutatók éjszakája) mind,
hatékony információforrások lehetnek a potenciális hallgatók
elnyerésében. A kiállítások, nyíltnapok a honlapok mellett az
egyik legnépszerűbb forrásnak számítanak a beiskolázási
marketing eszközrendszerében. (Kuráth, 2008)
Akár a nyomtatott sajtóról, akár a televízióról, internetről,
rádióról vagy egyéb kommunikációs eszközökről, stb. legyen
szó, fontos, hogy milyen kép alakul ki a fiatalok fejében az
adott intézményről. Imázs alatt tehát a marketing az
automatikusan megjelenő képet, képzetet érti, ami a
fogyasztóban valamilyen jel – kép hatására jelentkezik. A
felsőoktatásban imázs teremtő tényezők lehetnek az oktatási
színvonal, a tudományos színvonal, az intézmény mérete, az
intézmény légköre, a fizikai helyszínek, az ismert előadók,
professzorok, sikeres egykori hallgatók szerepe. (Kuráth, 2008)
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Tradicionális eszközöknek számítanak a beiskolázásban
továbbá a szórólapok, óriásplakátok és brosúrák. Habár
használatuk megszokott, innovatív, interaktív felhasználásuk
hozzájárulhat
a
felsőoktatási
intézmény
hatékony
reklámozásához.
Egyes felsőoktatási egyetemek már játékokat is
szerveznek a hallgatók megnyeréséért, itt ki szeretném emelni
a Pécsi Tudomány Egyetem felvételizőket megcélzó játékait. A
2010-es Educatio nemzetközi oktatási szakkiállításon a Nem
csak tudást adunk online játék elnyerte az Educatio Kht.
Oktatás fejlesztéséért díját „felsőoktatási kutatás-fejlesztés,
innováció” kategóriában. (Felvi.hu, 2010)
Primer kutatás: fókuszcsoportos interjú
A fókuszcsoportos interjúra a 2013 novemberében került
sor a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing
Intézet MIM Research Egyetemi tanirodájában, az interjú során
10 BA marketing menedzsment szakos hallgató számolt be a
továbbtanulásról. Kiválasztásuk során fontos volt, hogy olyan
fiatalokkal készítsek felmérést, akiknek az élményeik még frissek
a felvételivel kapcsolatban. Malhotra szerint (2005) az ideális
csoportméret 8-12 fő, ezért a megkérdezettek számát 10 főben
határoztam meg. Az egyik cél az volt, hogy a felhasznált
nemzetközi
és
hazai
szakirodalom
által
említett
továbbtanulással kapcsolatos információforrásokat, valamint a
potenciális hallgatók elérése érdekében használt marketing
kommunikációs eszközöket kiegészítsem.
Az interjúalanyok által elmondottakból kiderül, hogy a
hagyományos kommunikációs médiumokon keresztül, mint a
televízió
(kivétel
hírműsorok,
ismeretterjesztő
műsorok,
zenetévé) rádió, különböző újságok, nyomtatott sajtó, aligha
lehet őket elérni. Tudatosan reklámkerülők. Az interneten
leggyakrabban látogatott oldalak napi szinten a közösségi
oldalak, hírportálok, blogok, Youtube. Habár az internet fontos
szerepet játszik az életükben, sok diák szűrővel látta el az
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otthoni gépét, ami megkíméli őket az internetes reklámoktól,
hirdetésektől. A továbbtanulással kapcsolatos legfontosabb
források a felvételi tájékoztató, referencia csoport: barátok,
ismerősök, család, egyetem nyílt napja, középiskolás tanár,
híradó,
főiskolai/egyetemi
tanárok
tájékoztatója
a
középiskolában, pályaválasztási
kiállítás, pályaválasztási
tanácsadás, szórólapok, internet: eduline, felvi.hu, egyetem
honlapja, keresőprogramok (pl. Google) voltak.
A
fókuszcsoportos
interjú
továbbá
kitért
az
információkeresés
intenzitásának
vizsgálatára
is.
A
hallgatóknak egy A4-es lapon kellett ábrázolniuk egy
grafikonon az információgyűjtés intenzitását. A vízszintes
tengely az utolsó tanévet ábrázolta az előző év szeptember 1től egészen a következő év augusztus 31-ig. A függőleges
tengely az információgyűjtés intenzitását tartalmazza 1-10-ig.
Habár a tanév júniusban lezárul, nem szabad elfeledkeznünk a
nyár fontosságáról, hisz júliusban kerülnek nyilvánosságra a
felvételi pontok, illetve azután a beiratkozást is megelőzi
egyfajta információkeresés (albérlet, beiratkozás).
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

1. ábra: Az információkeresés intenzitásának átlaga
Forrás: Saját szerkesztés
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Az információkeresés intenzitásának legalacsonyabb
szintje szeptemberben volt, amikor az 1-10-ig skálán a diákok
átlagosan mindössze 2,5-öt értek el. A legintenzívebb
csúcspont február volt, amikor a beadási határideje volt a
jelentkezési lapoknak (8,5). Augusztusban volt egy másik csúcs
(8,1), de ez egy kicsivel elmarad a februári értéktől.
Következtetések
A
beiskolázási
marketing
minél
hatékonyabb
alkalmazása igényli a potenciális hallgatók igényeinek
folyamatos
nyomon
követését.
A
tudatos
marketingstratégiával rendelkező intézmények, amelyek
innovatív kreatív ötletekkel rendelkeznek és az ölteket meg is
merik valósítani, minden bizonnyal hatékonyan fognak tudni
kampányolni annak érdekében, hogy a megfelelő létszámú,
az egyetemeikre, főiskoláikra illő diákokat megnyerjék. Akár
meglévő tradicionális marketing eszközökkel is lehet
hatékonyan kommunikálni, ha azt egy innovatív módon tesszük
meg. Egy másik fontos kritérium az, hogy az adott intézmény
úttörőként, elsőként optimálisan ki tudja használni az innovatív
ötleteiből származó előnyöket. Továbbá fontos, hogy az adott
intézmény a szakértői gárdáját is bevonja az átfogó marketing
stratégia kialakítására, hogy tudásukkal és kreativitásukkal
életképes, működő ötleteket gyűjthessenek egy évente
megújuló
hatékony
beiskolázási
marketing
kampány
érdekében.
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Dr. Molnár László
Az innovációk gazdasági és társadalmi hasznosulásának
komplex vizsgálati modellje – elméleti megalapozás1
Miskolci Egyetem,
Miskolc
Absztrakt
A
kutatás-fejlesztés,
az
innováció
vitathatatlan
fontosságú szerepet tölt be egy ország, egy régió gazdasági
versenyképességének növelésében és közvetve a társadalmi
jólét megteremtésében. Ez a kérdéskör évtizedek, sőt
évszázadok
foglalkoztatja
az
elméleti
és
gyakorlati
szakembereket, legfeljebb korábban nem kutatás-fejlesztésnek
és innovációnak, hanem egyszerűen csak technológiai
fejlődésnek nevezték. Nem véletlen, hogy az Új Széchenyi Terv
céljaihoz igazodóan különböző fejlesztési programok (TÁMOP,
NKP) azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy ösztönözzék a
kutatási tevékenységet a nemzetgazdasági és az európai
gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése
érdekében. Mindez lehetővé teszi, hogy az Innovatív Unió
kezdeményezésében megfogalmazott tagállami feladatok
teljesüljenek.
A tervezett kutatásom alapvető célkitűzése választ adni
arra a kérdésre, hogyan növelhető a kutatás-fejlesztési
eredményekből, az innovációkból származó gazdasági és
társadalmi haszon? A felvázolt célkitűzés teljes körű teljesítése
azonban túlmutat jelen tanulmány keretein, ezért a
fókuszpontjába
kizárólag
a
problémakör
elméleti
megalapozását kívánom állítani. Vagyis első körben a kutatásfejlesztési eredmények, az innovációk gazdasági és társadalmi
A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást
biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című
kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
1
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hasznosulása és mérési módszerei magyar és nemzetközi
szakirodalmának legfontosabb tanulságait foglalom össze.
Mindezt annak érdekében, hogy tervezett kutatás további
konkrét eredményei minél biztosabb elméleti alapokra
tudjanak támaszkodni.
Kulcsszavak: Innováció, gazdasági haszon, társadalmi haszon,
modell
Bevezetés
A
kutatás-fejlesztés,
az
innováció
vitathatatlan
fontosságú szerepet tölt be egy ország, egy régió gazdasági
versenyképességének növelésében és közvetve a társadalmi
jólét megteremtésében (Pitti, 2006). Ez a kérdéskör évtizedek,
sőt évszázadok foglalkoztatja az elméleti és gyakorlati
szakembereket, legfeljebb korábban nem kutatás-fejlesztésnek
és innovációnak, hanem egyszerűen csak technológiai
fejlődésnek nevezték (Pakucs, 2003). Napjainkban a kutatásfejlesztési eredmények, az új vagy jelentősen továbbfejlesztett
termékek, szolgáltatások, termelési eljárások, marketing és
szervezeti innovációk jelentősége valamennyi gazdasági
ágazatban egyre nagyobb (Török, 2006). Mindezt jól mutatja,
hogy a kormányzat, a vállalkozások és a közvélemény körében
is növekvő érdeklődés tapasztalható a téma iránt, ugyanis
tudomány és technológia területén nyújtott teljesítmény a
gazdasági fellendülés egyik lehetséges eszköze egyéni,
vállalati és makrogazdasági szinten egyaránt.
Nem véletlen, hogy az Új Széchenyi Terv céljaihoz
igazodóan különböző fejlesztési programok (TÁMOP, NKP) azt a
célt tűzték ki maguk elé, hogy ösztönözzék a kutatási
tevékenységet a nemzetgazdasági és az európai gazdasági
térség szempontjából jelentős eredmények elérése érdekében.
Mindez
lehetővé
teszi,
hogy
az
Innovatív
Unió
kezdeményezésében megfogalmazott tagállami feladatok
teljesüljenek.
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A kutatás célja
A tervezett kutatásom alapvető célkitűzése választ adni
arra a kérdésre, hogyan növelhető a kutatás-fejlesztési
eredményekből, az innovációkból származó gazdasági és
társadalmi haszon? Ahhoz azonban, hogy erre a kérdésre
egzakt választ lehessen adni az alábbi kutatási kérdéseket,
részcélokat kell teljesíteni:
 Mit értünk gazdasági és társadalmi hasznon? Mi erről az
álláspontja a hazai és a külföldi tudományos köröknek?
 Hogyan mérhető a gazdasági haszon? Léteznek-e
objektív, széle körben elfogadott mérési módszerek
ennek a komplex területnek a vizsgálatára? Jelenlegi
ismereteim szerint nincs, ezért ki kell fejleszteni.
 Melyek azok a hazai és külföldi jó gyakorlatok, amelyek
példaként állíthatók minden kutató-fejlesztő hely elé?
Milyen problémákkal kell szembenézni és hogyan
küzdhetők le ezek az akadályok?
 Melyek azok a tényezők, amelyek a kutatás-fejlesztési
eredmények, az innovációk gazdasági és társadalmi
hasznosulási
folyamatát
befolyásolják?
Milyen
mechanizmusokon keresztül fejtik ki a hatásukat? Milyen
összefüggésrendszer állítható fel közöttük?
 Ha
számszerűsítjük
ezeket
a
hatásokat,
meghatározhatóvá
válnak
azok
a
tényezők,
amelyeken keresztül érdemi módon növelhető a
kutatás-fejlesztési
eredmények,
az
innovációk
gazdasági és társadalmi értékké történő konverziója?
A fenti részcélok teljesítését követően, a felállított modell
és az empirikus úton történő tesztelés eredményei alapján egy
olyan javaslatcsomag dolgozható ki, amely konkrét
megoldásokat ad a K+F+I outputok hasznosulásának
növelésére egyéni, vállalati és makrogazdasági szinten
egyaránt.
A felvázolt célrendszer teljes körű teljesítése azonban
túlmutat jelen tanulmány keretein, ezért a fókuszpontjába
kizárólag a problémakör elméleti megalapozását kívánom
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állítani. Vagyis első körben a kutatás-fejlesztési eredmények, az
innovációk gazdasági és társadalmi hasznosulása és mérési
módszerei
magyar
és
nemzetközi
szakirodalmának
legfontosabb tanulságait foglalom össze. Mindezt annak
érdekében, hogy tervezett kutatás további konkrét
eredményei minél biztosabb elméleti alapokra tudjanak
támaszkodni.
A kutatás módszere
A kutatási program első szakaszában a szakirodalom
feldolgozására kerül sor: a témával kapcsolatos nemzetközi és
magyar források feltérképezése, összegyűjtése, elemzése és
értékelése: szakkönyvek, folyóiratokban megjelent szakcikkek
és egyéb tudományos művek (tanulmánykötetek, doktori
értekézések).
A folytatásban azonban lesznek szakértői interjúk kutatfejlesztő
szakemberek
körében,
valamint
kérdőíves
megkérdezés sikeres innovációt bevezető kutatóhelyek
bevonásával.
A kutatás elméleti megalapozása
Gazdasági haszon
A következő részben a tudományos munkám
szempontjából kulcsfontosságú két fogalom a gazdasági
haszon és a társadalmi haszon konceptualizálására teszek
kísérletet.
Ha rákeresünk az értelmező szótárban a „haszon”
kifejezésre, akkor a következő magyarázatokat kapjuk:
1. Visszaáramlott jutalom: az élet jobb, hatékonyabb
megvalósulásának érdekében tett tevékenységből
származó eredmény, illetve ennek az értéke.
2. Életet
javító
eredmény:
amely
javítja
az
életfeltételeket, javítja a kitűzött célok elérésének
az esélyét.
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Mindkét értelmezés a haszonelvűségre (utilitarizmus) utal
vissza, amely a klasszikus liberális közgazdaságtan egyik
alapelve. Alapjai szerint a politikai, jogi intézmények
hasznossága úgy mérhető, ha a lehető legnagyobb
boldogságot eredményezi. Az utilitarizmus tehát azt nézi, hogy
mekkora az átlagos vagy kollektív jóllét és boldogság egy
adott közösségben vagy társadalomban. Egy társadalom
jóságát azon méri, hogy javult-e az általános jóllét.
Ezzel szemben a gazdasági haszon bármely olyan jólétnövekedéssel mérhető nyereség, amely az érintett vállalatok
szintjén jelentkezik. A hasznok lehetnek pénzben kifejezhetők és
pénzben nem kifejezhetők, mennyiségi, valamint minőségi
jellegűek.
A haszon és a nyereség azonban nem összekeverendő
egymással. Síklaky (2003) a következő példával világítja meg a
két fogalom közötti különbséget: „Adva van egy vállalkozó
(mondjuk gyáros), aki mind az induló tőkét (az épületek,
gépek, stb. biztosításához), mind a forgótőkét (az anyag,
energia, bér stb. időről időre való biztosításához) hitelből
fedezi, amiért a hitelnyújtónak kamatot kell fizetnie). A
vállalkozó a gyárában elkészült termékeket eladja, a befolyó
árból fedezi a költségeit és az adót, ami marad, az a haszon
(profit). A haszonból kifizeti a hitelnyújtónak a kamatot, és ami
marad, az a vállalkozói nyereség. Ez a (kamatot nem
tartalmazó) vállalkozói nyereség az az összeg, amellyel a vevők
(a piac) elismerik a vállalkozó teljesítményét, tehát éppúgy
teljesítmény-ellenérték mint a munkabér.”
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Társadalmi haszon
A közgazdasági elmélet szerint a vevő a termékben a
hasznosságot keresi és értékeli. A vásárlói döntésben a
fogyasztót a hasznosság maximalizálása vezérli. A termék
hasznossága abban nyilvánul meg, hogy szükségleteit, igényeit
milyen mértékben elégíti ki (Vágási, 2001).
A közgazdasági és a gazdaságpszichológiai felfogások
között átmenetnek tekinthető Lancaster (1966) nézete. Az ő
nevéhez fűződik az a definíció, miszerint a termék
tulajdonságok együttese, kötege. Leszögezi, hogy a vevők
nem egészében a terméket értékelik, hanem az egyes
terméktulajdonságokat – termékattribútumokat – és ezek
megfelelését a számukra. Akkor is megvásárolhatják, ha az
egyes tulajdonságait megfelelőnek tartják, más tulajdonságait
nem. Lancaster a terméktulajdonságokat a termék objektív,
fizikai sajátosságaink tekinti, amelyek megfigyelhetők, s
mennyiségi jellemzőkkel – paraméterekkel –is leírhatók. (A fizikai
tulajdonságokra,
megfigyelhetőségre
és
mennyiségi
jellemzőkre leszűkített felfogáson a fogyasztói magatartás
elméletei túlléptek.) A termékinnováció szempontjából a
termékek, mint terméktulajdonságok együttesének a felfogása
alapvető szerepet játszik. A tervezők a terméktulajdonságokon
keresztül alkotják meg az új terméket. A vevők a
terméktulajdonságokon keresztül értékelik a terméket és
döntenek a vásárlásról. Az új termékek létrehozóinak ismerniük
kell, hogy az egyes termékkategóriákban a fogyasztó számára
mely tulajdonságok alapvetőek, fontosak (Vágási, 2001).
A
gazdaságpszichológiában
kiemelhető
két
fő
megközelítés: a kognitív és a motivációs elméletek. A kognitív
(ismerethez kötött) megközelítés szerint a fogyasztó a
közvetlenül
megfigyelhető
vagy
észlelhető
terméktulajdonságok értékelése alapján dönt. A vevők a
terméktulajdonságokat nem úgy észlelik és tudatosítják
magukban, amilyenek valójában, hanem ahogyan az észlelést
és
az
értékelést
szubjektív
–
pszichológiai
és
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társadalomlélektani – adottságaik befolyásolják. (A közvetlenül
megfigyelhető
terméktulajdonságok
két
fő
típusa
különböztethető meg: a fizikai terméktulajdonságok és a
kiegészítő (járulékos) terméktulajdonságok.) A motivációs
elméletek szerint a fogyasztó annak a mérlegelésével választ
egy terméket, hogy birtoklása vagy használata milyen
következményekkel jár a számára. A következmények részben
azokkal a terméktulajdonságokkal kapcsolatosak, amelyekkel
a termék ténylegesen rendelkezik, részben pedig a fogyasztók
pszichológiai adottságaival és azzal a társadalomlélektani
közeggel,
amelyben
a
fogyasztók
élnek.
A
gazdaságpszichológiai elméletek segítenek felismerni, hogy
egyrészt a termék a vevő által észlelt objektív és szubjektív
terméktulajdonságok együttese másrészt a termékeket fel kell
ruházni a vők által megfogalmazott elvárásoknak megfelelő
tulajdonságokkal (Vágási, 2001).
Mérési módszerek és befolyásoló tényezők a vállalatok
szempontjából
A mérhetőség és a befolyásoló tényezők vizsgálatát két
szempontból érdemes elvégezni, az egyik az előadó
(vállalatok), másik pedig értelemszerűen a vevő (fogyasztók).
A siker kutatások egyik fő kérdése a siker mérése: milyen
eredményt vár el egy vállalat egy új termékétől, egy
termékfejlesztési programjától és hogyan mérhető a siker. Az
elvárások és az eredmények első helyen az árbevétellel, a
piaci részesedéssel, a profittal, a kedvező vállalati imázzsal
összefüggő kedvező fejleményekkel kapcsolatosak. A siker
mérésére pénzügyi mutatókat (jövedelmezőségi, megtérülési,
forgalmi, piaci részesedési mutatók) és nem pénzügyi
tényezőket (a formaterv sikere, az egyes fejlesztési
tevékenységek hatásfoka, a piaci illesztés, a technológigi
újdonság, a stratégiai megalapozás, a kitűzött célok általános
elérése) egyaránt használnak (Hart, 1993 idézi Vágási, 2001).
A siker értelmezhető és mérhető egy újtermék-projekt
szintjén, vállalati szinten és termékszinten is. Montoya-Weiss és
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Calantone (1994) újtermék-projektekre vonatkozóan végzett
empirikus kutatásokat és felderített, sikert befolyásoló
nagyszámú menedzsmenttényezőt négy fő csoportba sorolta.
A négy csoportot a stratégiai tényezők, a tervezési
folyamathoz kapcsolódó tényezők, a piaci-környezeti és a
szervezeti tényezők alkotják.
Cooper és Kleinschmidt (1995) benchmarking módszerrel
azonosította a vállalati szinten értelmezett sikertényezőket. Ezek
szerint a siker jelentősen mértékben függ még a vállalati
innovációs kultúrától és légkörtől, valamint a vállalatvezetés
támogatásától.
Sikertényezők a projekt
szintjén
Stratégiai tényezők
 Termékelőny
 Technológiai
szinergia
 Marketingszinergia
 Vállalati erőforrások
 Termékstratégia
Tervezési folyamat
 Műszaki
tevékenységek
színvonala
 Marketingtevékeny
ségek színvonala
 Előkészítő (up front)
tevékenységek
színvonala
 Termékdefiníció
(követelményjegyz
ék, protokoll)
 Vezetői támogatás
 Piacra lépés
gyorsasága

Sikertényezők vállalati szinten
Folyamat
 A terméktervezés
folyamata a vállalatnál
 Egyes tevékenységek
definiálása a
folyamatban
Szervezet
 Egy újtermék-program
megszervezésének
módja (pl. funkcionális
megközelítés vagy
funkciókat integráló
team)
Stratégia
 Vállalati újtermékstratégia (mint a
vállalati stratégia
szerves része)
Kultúra
 A vállalati belső
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Üzleti elemzés

innovációs kultúra és
klíma (integrált
csapatmunka,
vállalkozói termékfejlesztő szervezet
támogatása, stb.)

Piaci-környezeti tényezők
 Piacpotenciáls/mér
et
 Piaci
versenyképesség
 Külső környezet

Támogatás
 A vállalatvezetés
Szervezeti tényezők
érdekeltsége és
 Belső/külső
vállalati szintű
kapcsolatok
elkötelezettség egy új
 Vállalati szervezet
termék fejlesztésében
1. táblázat: Az innováció sikertényezői projekt és vállalati
szinten
Forrás: Montoya-Weiss és Calantone (1994); Cooper és
Kleinschmidt (1995)
A marketing-szakirodalomban bemutatott kutatási
eredmények szerint az új termékek piaci sikerüket döntő
mértékben a marketingnek, emellett még a termékfejlesztés
szervezetének és a folyamat koordinálásának köszönhetik. A
bukás fő tényezői pedig ezek elégtelenségével kapcsolatosak
(Urban-Hauser, 1993 idézi Vágási, 2001)
A sikerben kiemelkedő szerepet játszik, ha jól mérték fel a
fogyasztói
szükségleteket
és
preferenciákat,
ha
jól
azonosították és megfelelő a piacpotenciál, ha elemezték a
versenytermékeket. A piacpotenciál megfelelése és a
termékelőny fogyasztói felismerése különösen a jelentős
újdonságtartalommal rendelkező termékek esetében játszik
kiemelt szerepet. Mindez azt is alátámasztja, hogy a fejlesztési
folyamatot megelőzően és a folyamat során a fogyasztók
körében gyűjtött marketinginformáció legalább olyan fontos,
mint a fejlesztést és gyártást követő piaci bevezetési program,
amelynek a szerepét a felmérések hasonlóképpen kiemelik
(Vágási, 2001).
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Mérési módszerek és befolyásoló tényezők a fogyasztók
szempontjából
Az innováció elterjedése – diffúziója – az az időbeli
folyamat, amely során egy új termék a potenciális vevők
körében elfogadottá válik. A diffúziós folyamat szoros
kapcsolatban van a kommunikációs csatornákkal, a
társadalmi struktúrával és az értékrendszerrel (Baker, 1995).
Ami pedig a termékinnovációk piaci elterjedését illeti,
meg kell említeni Rogers (1962) nagyhatású elméletét, amely
szerint
az
egyéneket
öt
csoportba
sorolta
annak
függvényében, hogy milyen ütemben adoptálják az újításokat.
Fogyasztók
típusai

Leíró jellemzők

Kalandvágyók – hajlamosak új ötletek
kipróbálására, elfogadják a kockázatot,
kozmopoliták, gyakran kommunikálnak
Tiszteletreméltók – szerves részei a helyi
társadalomnak, sokan véleményvezetők,
Korai elfogadók
olyan emberek, akiket érdemes egy új
termék kipróbálása előtt megkérdezni
Megfontoltak – átlagos mértékben
Korai többség
reagálnak az újdonságokra, ritkán vezetők,
megfontolják az új termékek vásárlását
Szkeptikusak – az átlagosnál későbben
fogadják el az új dolgokat, döntésükben a
Kései többség
gazdasági tényezők erős szerepet
játszanak, óvatosak
Hagyományőrzők – utoljára fogadják el az
Lemaradók
új dolgokat, múltba tekintők, gyanakvóak
az új dolgokkal szemben
2. táblázat: A fogyasztók típusai a termékinnovációk
elterjedését illetően
Forrás: Rogers (1962)
Innovátorok
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Rogers (1962) szerint az innováció elfogadása öt fő
tényezőtől függ.
 Relatív előny: az új termékben megtestesülő innováció
milyen mértékben felsőbbrendű a korábbi termékekhez
képest? minél jelentősebb a relatív előny, annál jobb az
esély az elfogadásra.
 Kompatibilitás:
az
innováció
mennyire
van
összhangban
az
elfogadók
értékeivel
és
tapasztalataival? Minél nagyobb az összhang, annál
kevésbé kockázatos a kipróbálás és könnyebb az
elfogadás.
 Komplexitás: mennyire bonyolult a termék és mennyire
nehéz az innováció megértése és használata? minél
könnyebben megérthető és minél kevésbé bonyolult az
új termék működése, annál gyorsabb az elfogadás.
 Oszthatóság: van-e lehetőség arra, hogy az innovációt
részelemeiben, kisebb léptékben kipróbálják? Ha az
innovációt kisebb léptékben sikeresen kipróbálják a
vevők, jobb az esély arra, hogy az elfogadás üteme
gyorsabb lesz.
 Kommunikálhatóság: Az újdonság mennyire könnyen
ismerhető meg, írható le, mutatható be másoknak? Ha
az új termék előnyeit nem nehéz bemutatni, gyorsabb
a megismerés és az elfogadás
Minél radikálisabb az újdonság, annál nehezebben
illeszkedik a fennálló értékrendhez, annál kevésbé osztható,
kevésbé kommunikálható a potenciális vevők felé, annál
inkább bonyolult és annál kevésbé érzékelhető a relatív
előnye.
Következtetések
A kutatás-fejlesztési eredmények, az innovációk sikerét
vállalati
szinten
pénzügyi
mutatókat
(árbevétel,
piacrészesedés, profit) és nem pénzügyi tényezőket (imázs)
egyaránt használnak. A befolyásoló tényezőket illetően
azonban meg kell különböztetni a projekt szintű és a vállalati
szintű
tényezőket.
Ugyanakkor
mindkét
nézőpontból
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kiemelkedő jelentősége van a stratégiai, a szervezeti és a
folyamat jellemzőknek.
Fogyasztói szemszögből vizsgálva a termék hasznossága
abban nyilvánul meg, hogy szükségleteit, igényeit milyen
mértékben elégíti ki, az innováció sikerét pedig annak
elterjedése/diffúziója, elfogadása határozza meg. Ennek
alapján öt csoportba sorolhatók az egyének: innovátorok,
korai elfogadók, korai többség, kései többség és lemaradók.
Az innovációk fogyasztói körben történő diffúzióját szintén öt
tényező befolyásolja, az új termék relatív előnye a korábbi
termékekhez
képest,
az
elfogadók
értékeivel
való
kompatibilitás, a termék komplexitása, az innováció
oszthatósága és az újdonság kommunikálhatósága.
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Németh Péter
A nemek vásárlási szokásaiban tapasztalható különbözőségek
vizsgálata
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Gazdálkodástani Doktori Iskola,
Pécs
Absztrakt
A férfiak és a nők az élet számos területén különböznek.
Kutatások azt mutatják, hogy életszervezésük, értékeik vagy
éppen internetezési szokásaik is eltérnek. Ugyanez a helyzet a
vásárlást tekintve: míg a nők számára inkább jelent élményt a
vásárlás, addig a férfiakra jellemzőbb, hogy feladatként
tekintenek arra. Ehhez kapcsolódóan sokféle sztereotipizáló
kijelentést lehet hallani, miszerint a férfiak gyors vásárlók, míg a
nők inkább hosszabb ideig vásárolnak. A nemek vásárlással
kapcsolatos szokásainak megismerésére sokféle kutatás szolgál
információval. A cikk célja, hogy olyan kutatásokat és
eredményeket mutasson be, melyek a férfiak és a nők
vásárlásaival
kapcsolatos
különbözőségek
további
vizsgálatához
nyújtanak
alapot.
Az
irodalomkutatás
eredményei azt mutatják, hogy azzal párhuzamban, ahogy a
nemi szerepek egyre kevésbé határolhatóak el egymástól,
ugyanúgy a női és a férfi sztereotípiák egyre kevésbé tűnnek
alátámasztottnak. Továbbá, a vásárlás terén vannak
különbségek a nemeket tekintve, azonban egyes esetekben
ezek kevésbé számottevőek, mint amennyire kiemelik azokat.
Kulcsszavak: vásárlás, nemi különbségek, kutatási módszerek,
életszervezés
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Bevezetés
A vásárlói magatartás vizsgálata során a vásárlói habitus
fontos alkotóeleme, hogy az egyén hogyan viszonyul magához
a vásárláshoz (Törőcsik 2006a). A vásárlási magatartásukat
tekintve a különböző szegmensek, demográfiai csoportok
másképpen viselkednek, hiszen többféle szempontból is
különböznek egymástól. A nők és férfiak esetében a vásárlási
magatartásukban érzékelhető különbségek többek között a
nemi és a családban betöltött szerepekkel is összefüggésben
vannak.
Jelen cikkel célom bemutatni, hogy a férfiak és a nők
miben különböznek néhány, nemi szerepekhez kapcsolódó
demográfiai ismérv, illetve életszervezésük esetén: milyen
különbségeket lehet észrevenni a születéskor várható
élettartam, az iskolai végzettség, a foglalkoztatás, a
házasságkötés, a gyermekvállalás és az időfelhasználás terén.
A vizsgált témakörökhöz kapcsolódóan a cikkben
feltüntetett kutatási eredmények és adatok segítséget
nyújtanak abban, hogy verifikáljam a nemi szerepek
megváltozásával kapcsolatos előfeltevésemet, miszerint azok
átalakulóban vannak. A cikkel további célom, hogy a nemek
különböző
vásárlási
szokásaival
kapcsolatos
kutatási
eredményekről rövid áttekintést nyújtsak, és ezek alapján
jövőbeni primer kutatásomat tudjam megalapozni. Jelen
tanulmányban tehát primer kutatási eredmények nem
szerepelnek; a hazai demográfiai áttekintés mellett a
nemzetközi
szakirodalomban
megtalálható
nemek
vásárlásával
kapcsolatos
legfontosabb
eredményeket
tüntetem fel abból a célból, hogy azok további kutatásaimat
alapozzák meg, és akár módszertanban is új lehetőségekre
világítsanak rá.
Főbb demográfiai jellegű jellemzőkben meglévő különbségek
vizsgálata
A férfiak és a nők vásárlásai terén fellelhető
különbözőségek vizsgálatához szervesen kapcsolódik egyes
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demográfiai ismérvek vizsgálata is, hiszen ezek is jól tükrözik azt,
hogy az emberek életstílusában, valamint a nemi szerepekben
is változások figyelhetőek-e meg.
Demográfiai ismérvek különbözőségei
Magyarország korfáját vizsgálva az látható (1. ábra),
hogy idősödő a magyar társadalom, továbbá, hogy a nők
aránya az idősek körében magasabb, mint a férfiaké.
1. ábra: Magyarország népességének száma nemek és életkor
szerint, 2014. január 1.

Forrás: www.ksh.hu – Interaktív korfák
Ezzel összefüggő általános jelenség, hogy a nők
születéskor várható élettartama magasabb, mint a férfiaké (2.
ábra). 2012-ben a férfiak esetében 71,5 év volt ez szám, a nők
esetében pedig 78,4 év. A két nem között ebben a tekintetben
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a 2000-2012-es időszakban a különbség csökkent, ami azt
jelenti, hogy a nők születéskor várható élettartama kevésbé
nőtt, mint a férfiaké, ám így is jelentős a „gyengébbik nem”
előnye ezen a téren.
2. ábra: A születéskor várható élettartam Magyarországon,
2000-2012
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Forrás: KSH 2013
A 7 éves és idősebb nők és férfiak legmagasabb
befejezett iskolai végzettség szerinti megoszlása a 2011-es
évben látható a 3. ábrán. Ezek szerint a férfiak aránya
magasabb azok körében, akiknek nincs középfokú iskolában
megszerzett érettségijük, de szakmai oklevéllel rendelkeznek.
Ezzel szemben a nők aránya magasabb azok körében, akik 8
általános iskolai évfolyamot végeztek csupán el, de azok
körében is, akiknek érettségijük vagy felsőfokú intézményben
szerzett diplomájuk van.
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3. ábra: A 7 éves és idősebb népesség megoszlása
legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint
korcsoportonként és nemenként, 2011
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Forrás: KSH 2013
A 4. ábra mutatja be, hogy milyen különbségek vannak
a nemek között a foglalkoztatási rátájukat tekintve 2000 és
2012 között. 2012-ben a férfiak foglalkoztatottsága 10%-ponttal
volt magasabb, mint a nőké. Ugyanakkor, ha a
foglalkoztatottság terén bekövetkező változásokat nézzük
meg, akkor az látható, hogy míg a 2000-es adatokhoz képest
2012-ben a férfiak körében a foglalkoztatottak aránya
lényegében nem változott (2000: 62,7%; 2012: 62,5%), addig a
foglalkoztatott nők aránya valamennyivel magasabb lett
(2000: 49,6%; 2012: 52,1%). Ezek az eredmények arra engednek
következtetni, hogy a nők gazdasági szerepvállalására is egyre
inkább szüksége van egy családnak.
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4. ábra: Foglalkoztatási ráta Magyarországon, 2000-2012
100%

75%
62,7%
50%

63,1%

63,8%

64,0%

63,0%

61,1%

60,4%

61,2%

62,5%

49,6%

51,0%

51,1%

50,9%

50,6%

49,9%

50,6%

50,6%

52,1%

2000

2005

5006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

25%

0%

nő

férfi

Forrás: KSH 2013
Az 5. ábra az alkalmazásban álló nők és férfiak havi nettó
átlagkeresetét mutatja be Magyarországon 2000 és 2012
között. Az adatok szerint 2000 óta a havi nettó átlagbérek
nagyjából a két és félszeresére nőttek. A nemek között
különbségek vannak: a férfiak átlagosan többet keresnek, mint
a nők; ez a különbség a 2000-2012-es időszakban százalékos
arányokban számolva nőtt. Annak ellenére tehát, hogy a nők
egyre magasabb arányban vannak jelen a munkaerőpiacon,
nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy egyenlően is
bánnak velük, hiszen az átlagkeresetük terén lemaradásban
vannak.
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2006

2007

2008

2009

131 226 Ft
157 147 Ft

60 000 Ft

131 147 Ft
152 285 Ft

80 000 Ft

118 729 Ft
133 208 Ft

100 000 Ft

2010

2011

2012

51 845 Ft
62 779 Ft

120 000 Ft

115 119 Ft
128 615 Ft

140 000 Ft

108 710 Ft
122 818 Ft

97 342 Ft
109 238 Ft

160 000 Ft

106 845 Ft
118 933 Ft

180 000 Ft

126 034 Ft
142 335 Ft

5. ábra: Az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete
Magyarországon, 2000-2012
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Forrás: KSH 2013
A 6. ábra azt láttatja, hogy 1970 és 2012 között hogyan
alakult a házasságot kötők életkora első házasságkötésükkor.
Mind a nők, mind a férfiak esetében nőtt ez az életkor – a
férfiak esetében átlagosan 2-3 évvel később történik meg az
első házasságkötés, mint a nőknél. 2012-ben a férfiak
átlagosan 30 éves koruk után, a nők pedig még valamivel az
előtt kötnek először házasságot.
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6. ábra: Átlagos életkor az első házasságkötéskor
Magyarországon, 1970-2012
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Forrás: KSH 2013
Ehhez kapcsolódó eredmény, hogy a gyermektelen nők
aránya a 15-49 éves korosztályban nőtt Magyarországon 2001
és 2013 között – 2001-ben az arányuk 37,4% volt, 2013-ban
pedig már 44,2% (7. ábra). A nők fokozottabb gazdasági
szerepvállalásával járó egyik jelenség a gyermektelen nők
arányának a növekedése.

212

7. ábra: A gyermektelen nők aránya a 15-49 éves
korosztályban Magyarországon, 2001-2013
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Forrás: KSH 2013
Időfelhasználás – időmérleg vizsgálatok
A Központi Statisztikai Hivatal által 1963 óta készített
Időmérleg elemzések jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy
különböző demográfiai szegmensek közötti időfelhasználásban
és
tevékenységszerkezetben
meglévő
különbségeket
bemutassanak.
A
2009/2010-ben
készült
vizsgálatok
eredményei azt mutatják – a korábbi vizsgálatokhoz képest –
hogy a tevékenységszerkezetben átrendeződések figyelhetőek
meg.
Az Időmérleg 2009/2010-es vizsgálatának eredményei
szerint a nők a tradicionálisan női tevékenységeket magasabb
arányban végzik, mint a férfiak; ezek például a házimunka, a
vásárlás, a gyermekgondozás stb. Ezzel szemben a férfiakra
magasabb arányban jellemző a hagyományos férfi
tevékenységek végzése (például felújítás vagy ház körüli
munkák).
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Az 1. táblázat nyújt információt arról, hogy a férfiak
életszervezésében milyen elmozdulások történtek a legutóbbi
felmérések által nyújtott adatok alapján (1986/1987, 1999/2000
és 2009/2010). Az eredmények szerint magasabb arányban
foglalkoznak házimunkával, családdal való törődéssel,
vásárlással,
gyermekeikkel,
tanulással,
tévézéssel,
internetezéssel és sportolással. A korábbiakhoz képest
alacsonyabb arányban foglalkoznak a magyar férfiak
munkával, felújítással, ház körüli munkával, a közösségi
életükkel és olvasással.
1. táblázat: A férfiak életszervezésében bekövetkezett
változások (1986/1987 és 2009/2010 között)
csökkent a
nőtt a tevékenységet végző férfiak
tevékenységet végző
aránya
férfiak aránya
 munka
 házimunka, családdal való
 felújítás, ház körüli
törődés
munkák
 vásárlás
 közösségi élet
 gyermekkel való foglalkozás
 olvasás
 tanulás
 tévézés, internetezés
 sportolás
Forrás: saját szerkesztés Harcsa-Sebők 2002 és KSH 2012 alapján
Az eredmények nemi szerepekből adódó különbségeket
mutatnak, vagyis például azt, hogy a nők körében
alacsonyabb a foglalkoztatottak aránya, továbbá korábban
köteleződnek el, de az időfelhasználás terén is vannak
változások, hiszen a férfiak manapság már többet foglalkoznak
házimunkával, vásárlással vagy éppen a gyermekük
ellátásával.
A férfi vásárlók szegmense egyre inkább fontossá válik
manapság a fogyasztói piacokon – ezt támasztják alá azok az
adatok is, melyeket ebben a fejezetben hivatkoztam. Ez a
szegmens változóban van, hiszen egyrészt a piacok változása
hat rá, másrészt pedig a változó nemi szerepek hatására
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jelennek meg újfajta magatartásminták a férfiak és a nők
mindennapi életében, életszervezésében vagy akár vásárlási
szokásaiban is.
Nemek és vásárlás
Nemi sztereotípiák és vásárlás
A csoportokról kialakult sztereotípiák közül az egyik
leginkább aktuális, és jelen kutatás témájához is szorosan
kapcsolódik: a nemi sztereotípiák kérdése. Mindennapjainkban
sokfelé
találkozhatunk
valamilyen
formában
nemi
sztereotípiával, például ahogy azt a demográfiai részben is
olvashatta az olvasó – a nők átlagosan kevesebb fizetést
kapnak, mint a férfiak.
Eagly (1987) társadalmi szerep elmélete szerint a nemi
sztereotípiák a nők és a férfiak valós társadalmi szerepeiből
származnak, a két nem közötti munkamegosztást tükrözik (nők:
otthon vannak a családdal, gyerekekkel – inkább közösségi
emberek; férfiak: dolgoznak, sokszor az otthontól távol –
önérvényesítő magatartást gyakorolnak). Más nézőpontból
vizsgálták a nemeket Barber és szerzőtársai (Barber et al. 2009).
Ők hasonló női-férfi típusokat általánosítottak: szerintük a nők
közösség és valahova tartozás iránti vágya erősebb, míg a
férfiaknak a legfőbb mozgatója a kitűzött célok elérése, amit
nagyon magabiztosan és hatékonyan próbálnak véghezvinni.
Hunyady és szerzőtársainak (Hunyady et al. 1999)
gondolatmenete hasonló, mint Eagly-é (1987): a nemi
sztereotípiák alapját a nők és férfiak különböző társadalmi
szerepében látják. Fontosnak tartják azonban megjegyezni,
hogy a női-férfi sztereotípiákra hatással van az, hogy az adott
társadalomban milyen a nemek egymáshoz viszonyított
helyzete. Hunyady (1996) szerint a nyugati társadalmakban
kevésbé ismerik a nemi sztereotípiákat, ezek a társadalmak
kevésbé sztereotipizálóak. Nguyen Luu Lan Anh előadásában
(Nguyen 2001) arról beszélt, hogy az emberek életkörülmény
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változásának iránya meghatározza a nemi szerepeket, ezáltal
pedig a kialakuló sztereotípiákat is. Ha az életkörülmények
romlanak, akkor a férfiaknak több és nehezebb férfi szerepet
kell vállalniuk, míg a nőknek át kell vállalniuk bizonyos férfi
szerepeket. Amennyiben viszont az életkörülmény változás
pozitív, ebben az esetben a nemek visszatérnek a
hagyományos szerepekhez, sőt egyes szerepek kölcsönös
átvétele is megfigyelhető.
Kovács Mónika előadásában (Kovács 2001) arról volt szó,
hogy Magyarországon az ingatag gazdasági helyzet hatására
a 90-es évek elején végbement egy ún. „kényszerű
emancipáció”, ami azt jelentette, hogy a nőknek munkát
kellett vállalniuk, de leginkább csak alacsony státusú
állásokban tudtak elhelyezkedni. A családi szerepek
„emancipációja” azonban elmaradt.
A férfiakkal és a nőkkel kapcsolatban sokféle sztereotípia
van jelen – például a vásárlási magatartásukkal kapcsolatban
is. A következő felsorolásban a férfiakkal és a vásárlással
kapcsolatos első asszociációk szerepelnek (Törőcsik 2006):
 szükséges rossznak tekintik a vásárlást,
 értelmi alapon döntenek/vásárolnak,
 gyors vásárlók,
 az árak kevésbé érdeklik őket,
 leginkább műszaki cikkeket vásárolnak,
 márkahűek, kevésbé szeretik az újdonságokat,
 a funkció fontosabb, mint az élmény,
 nem fogékonyak a reklámokra,
 türelmesebbek.
Női vásárlókkal kapcsolatban kialakult sztereotípiákat
tartalmaz
a
következő
felsorolás
(http://getstyledaily.com/men-vs-women-surprising-factsabout-shopping-stereotypes/):
 a nők többet vásárolnak, mint a férfiak,
 a nők imádnak vásárolni,
 a női vásárlók jóval emocionálisabbak, mint a
férfiak,
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a férfiak félnek a vásárlástól, míg a nők akár a
férfiak helyett is szívesen vásárolnak (például
ruházat).
Ezek az említések azt mutatják, hogy a férfiakat
jellemzően gyorsnak és inkább vásárláskerülőnek gondolják,
míg a nőkkel kapcsolatban inkább azt gondolják, hogy
imádnak vásárolni, és, hogy emocionálisabban állnak a
vásárláshoz. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos nemi
sztereotípiák továbbvezethetőek a vásárlással kapcsolatos
nemi sztereotípiákra is, hiszen a férfiakat inkább céltudatosnak,
míg a nőket pedig folyamatközpontúnak mutatják be.


Eredmények a nemek
vizsgálata kapcsán

különböző

vásárlási

szokásainak

Ezzel a fejezetrésszel az a célom, hogy olyan kutatási
eredményeket mutassak be, melyek a saját primer
kutatásomat
tudják
majd
gondolatvilágában
és
módszertanában előremozdítani. Az alább bemutatottak a
teljesség igénye nélkül adnak képet arról, hogy mi jellemző
napjainkban a nemekre, ha vásárlásról van szó, illetve milyen
változásokat okoztak az utóbbi idők gazdasági nehézségei.
Alreck és Settle szerint (2002) a nők számára a férfiakhoz
képest a vásárlás inkább örömmel teli tud lenni, a férfiak pedig
inkább megvetéssel néznek arra. A nemi különbségek a piac
kínálati oldalán lévők számára egy felismerendő tényező, amit
nem szabad figyelmen kívül hagyniuk. Otnes és McGrath
(2001) arról írnak, hogy a női és férfi vásárlók nemcsak a
vásárlás intenzitásában, hanem a módjában is különböznek.
Kolyesnikova és munkatársai szerint a fogyasztás területén
mindig is különbség volt a férfiak és a nők között, sőt nemcsak
a biológiai értelemben vett nemek között, hanem a társadalmi
nemek tekintetében is (Kolyesnikova et al 2009): szerintük a férfi
lét az önzéssel, függetlenséggel, racionalitással jelent egyet,
míg a női lét az előzékenységgel, érzékenységgel,
felelősségteljességgel
és
gondoskodással.
Barber
és
munkatársai az információfeldolgozás különbözőségeiről írtak:
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a nők adott üzenetek tartalmát sokkal részletesebben elemzik
és megfigyelik, mint a férfiak, egyes adatokat és információkat
sokszor felhasználnak döntéshozatal során is (Barber et al 2009).
Ehhez kapcsolódóan Barnett és Hyde szerint a korábbi
tradicionális nemi szerepek átalakulóban vannak (2001).
A nők számára a vásárlás sokkal inkább társas
tevékenység, míg a férfiak számára ez inkább egy feladat,
amit el kell végezni (Knowledge@Wharton 2007). A férfiak
inkább egy dologra fókuszálnak, míg a nők mindenre
odafigyelnek. A férfiak prioritásokat állítanak fel, míg a nők
mindenből a legtöbbet akarják kihozni (Barletta 2006). Dennis
és McCall (2005) arra jutottak kutatásuk során, hogy a nők
számára már a keresgélés is kielégítő tevékenység, míg a
férfiak az eredmény érdekében cselekszenek. Leigh és HannaKhauli (2014) szerint a férfiak inkább tervezik a vásárlást, mint a
nők, továbbá az is igaz velük kapcsolatban, hogy inkább
vásárolnak egyedül. A szerzőpáros kutatásai során azt az
eredményt kapták, hogy a nem tervezett vásárlásokkor a
férfiak többet költenek. Yue-Teng és munkatársai (Yue-Teng et
al 2011) arra mutattak rá, hogy a nőkre inkább jellemző, hogy
összehasonlítják az árakat üzleten belül és üzletek között is
egyaránt.
A férfiakat, mint kevésbé ismert fogyasztói réteget is
megviseli a megváltozott piaci körülmények következtében
kialakult helyzet. A Bauer Media 2010-es felmérése, melyben
1500 fő 15 és 40 év közötti férfit kérdeztek meg, arra mutat rá,
hogy napjainkban az erősebb nem képviselői jobban
érdeklődnek
a
kultúra
iránt,
mint
korábban,
és
egészségtudatosabban élnek. Ugyanakkor észrevehető egy
növekvő nemi krízis, ami befolyásolja annak módját, ahogy a
férfiak saját identitásukat és férfiasságukat tekintik. Nagyobb
nyomásnak kell megfelelniük a nők oldaláról: „…a férfi, aki jó a
rögbipályán, jó minőségű bacont hoz haza, és a pelenkát is ki
tudja cserélni…” (Bauer Media, 2010). Ez az új fogyasztótípus
már érzelmileg is nyitottabb, mint elődei. A kutatás
következtetései alapján a kialakult új típust „4D férfinek”
nevezték el. Miről lehet felismerni a 4D férfit?
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Még a harmincas éveiben is (gyerek és feleség nélkül) a
férfi lét lényegét keresi.
Előbb eszik meg egy almát, mint egy hamburgert.
Sokféle szenvedélye van (az operába járástól az Aston
Martinig minden).
Nagy nyomás alatt van; sok feladattal, amit teljesítenie
kell.

Egy másik gondolatmenet többféle új férfitípust
különböztet meg (Byrnes, 2006):
 Metroszexuális, aki nemcsak vásárol, hanem szüksége is
van a vásárlásra.
 Érett tini, aki felelősségteljesebb, mint korábban; igazi
„online kutató”.
 Modern férfi, aki nem tartja szórakozásnak a vásárlást, de
megvan vele.
 Az apa, aki azzal, hogy szülő lett eltűnik a
„marketingtevékenység radarjáról”.
 Retroszexuális, aki a hagyományos férfi vásárlói
szerepeket mutatja, de ettől függetlenül többet vásárol.
Costa (2010) szerint a férfiak, különösen a 30 és 50 év
közöttiek, egy új, magas fizetésű fogyasztói szegmens lett (csak
az Egyesült Királyságban 150 milliárd font évente), akiknek
megváltozott szerepére fel kell figyelni, csakúgy, ahogy
korábban felfigyeltek a megváltozott női szerepekre. Costa azt
mondja, hogy a férfiakat már nem lehet egyértelműen
„felcímkézni”, hiszen nemcsak egy karakterisztikát lehet
kiemelni; a dolgokat legalább 3-4 különböző nézőpontból kell
megfigyelni. A Bauer-tanulmány (Bauer Media, 2010) megemlít
hat különböző csoportot azzal a megjegyzéssel, hogy egy férfi
akár egyszerre több csoporthoz is tartozhat. A legfőbb
következtetés: ma már sokkal összetettebb ez a fogyasztói
szegmens, mint 10 évvel ezelőtt.
Az Egyesült Királyságban a válság után sok termelő
(ezáltal márka) problémákkal küszködött a visszaesett kereslet
miatt (Costa, 2010). Ebben a szituációban néhány márkát
kifejezetten a férfiak vásárlásai mentettek meg, és juttatták
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vissza az eladásokat arra a szintre, amin a válság előtt volt. Ez
azért lehetséges, mert a férfiak magabiztosabbak a válság
utáni talpra állással kapcsolatban: 19%-uk érzi úgy, hogy a
válság hatásai érezhetőek lesznek annak lefolyása után is, míg
a nőknél ez az arány 28% (GfK NOP, 2010). Az is megállapítható
továbbá, hogy a férfiak épp emiatt a magabiztosság miatt
kevésbé csökkentik kiadásaikat, mint a nők (Costa, 2010). A
következő területek, termékek esetén az erősebb nem
fogyasztásának volumene nagyjából ugyanakkora a válság
után, mint azelőtt volt: élelmiszerek, nyaralás, utazás,
lakásberendezés, bútorok és elektronikai cikkek.
A GfK hivatkozott kutatása (GfK NOP, 2010) a válság
utáni fogyasztási szokásokat és a nemek különböző
hozzáállását, attitűdjét méri. Az eredmények azt mutatják,
hogy a férfiak általában optimistább felfogásúak a válság
következtében kialakult szituációt illetően.
Összefoglalás, következtetések
Az eredmények összegzéseként azt a következtetést
vonom le, hogy ahogy a nemi szerepek egyre kevésbé
határolhatóak el egymástól ugyanúgy a női és a férfi
sztereotípiák egyre kevésbé tűnnek alátámasztottnak.
Továbbá, a szekunder kutatás eredményei alapján igaz az
állítás, miszerint a vásárlás terén vannak különbségek a
nemeket tekintve, azonban egyes esetekben ezek jóval
kevésbé számottevőek, mint amennyire kiemelik azokat az
eredmények közlésekor. Az „új férfi” megjelenése (Törőcsik
2006b) mellett a metroszexuális és überszexuális életstílus még
intenzívebb jelenlétére lehet számítani a jövőben (Euromonitor
International 2007). Ehhez kapcsolódó kutatási eredmény,
hogy a férfiaknak szóló termékek eladásában növekedés
figyelhető meg (Shea 2012); ez a növekedés egyes
termékcsoportokat tekintve – az új fogyasztói szegmens
jellemzőit és más életstílusban bekövetkező változásokat is
tekintve – tovább gyorsulhat (például a férfi kozmetikumok
terén).
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Mivel kevésbé lehet magyar kutatási eredményeket és
irodalmakat olvasni arról, hogy milyen különbözőségek
lelhetőek fel a nemek vásárlási magatartásában, ezért
fontosnak tartom, hogy hazánkban is mélyebb vizsgálatok
legyenek lefolytatva a témakörben. Az eredményekhez
kapcsolódóan fontos jövőbeli irány lehet ennek az egyre
fontosabbá váló fogyasztói szegmensnek a megismerése
terén,
hogy
milyen
férfi
fogyasztói
csoportokat
különböztethetünk meg egymástól – ezek vizsgálata egy
megalapozott kvantitatív kutatással képzelhető el, melyet a
különböző motivációk és beállítódások megismeréséhez
kvalitatív kutatási elemekkel (mélyinterjúkkal és fókuszcsoportos
vitákkal) célszerű kiegészíteni.
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Denich Ervin
Számviteli információk szerepe a kockázatkezelésben
Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar
Pécs1
Absztrakt
A tanulmány a mikro, azaz a vállalati szintű számvitelre
helyezi a hangsúlyt. Kitér a számvitel szabályozás három
szintjére (nemzetközi, nemzeti, vállalati szintű szabályozásra). Ezt
követően rámutat a számviteli szabálytalanság eredetére és
tartalmára, majd a számviteli csalás leggyakoribb módozataira
és a számviteli beszámolókban előforduló csalás, hamis
informálás kockázati tényezőire. A 2000-es éveket követően
több amerikai vállalat bukását – többek között az Enron
vállalat bukását – okozta a vállalati teljesítmény torzított
kimutatása nyomán bekövetkezett vállalati krízis. A legtöbb
esetben az adósság mérlegen kívülre vitelének, az árbevétel
felpumpálásának volt a következménye. A csalásoknak, hamis
információközlésnek a vetítési alapja nem más, mint maga a
számviteli
beszámoló.
Az
elemzők
nagy
mértékben
támaszkodnak a vállalat számviteli információs rendszeréből
származó adatokra, ezek közül is kiemelten a számviteli
beszámolók adataira, melyek számviteli kockázatnak vannak
kitéve.
Kulcsszavak: hamis informálás, számviteli kockázat, vállalati
kockázatkezelés

A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító
számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi
támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia
program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg.
1
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Bevezetés
A 21. század elején több amerikai vállalat bukását
okozta a vállalati teljesítmény torzított kimutatás nyomán
bekövetkezett vállalati krízis. A legtöbb esetben ez köszönhető
volt a hamis profitkimutatásnak, az adósság mérlegen kívülre
vitelének, az árbevétel felpumpálásának. Mindezeket
gyűjtőnéven Enron csalásoknak szokták nevezni, de gyakran
előfordul, hogy hiba, botrány, tévedés, szabálytalanság, hibás
beszámolás vagy kimutatás fogalmát említik. Az olvasó
bármely változatot is látja, kreatív számvitelre (window
dressingre) gondolhat. Igaz, hogy ez a gyakorlat nem hágja át
a számviteli szabályokat és a hatályos törvényeket. Ez a
flexibilitás elősegíti a manipulációt, a csalást, a torzítást, a
hamisítást. Mindehhez egy negatív karaktert rendelhetünk
hozzá, hiszen torzítja a gazdálkodási eredményt és a vállalat
pénzügyi pozícióját. A csalásoknak, hamis információközlésnek
a vetítési alapja nem más, mint maga a beszámoló.
A
tanulmány
célja
a
számviteli
adatokban,
beszámolókban érvényesülő, torzító technikák és tényezők
eddig már azonosított változatainak összefoglalása, továbbiak
azonosítása, kiszűrése, a vállalati szintű kockázatkezelés (ERM)
alkalmazása a számviteli beszámolókra. Felmerül azonban a
kérdés, hogy egy bizonytalannak minősített bázisra – ebben az
esetben a mikro szintű számviteli információkra – alapozott
kockázatkezelés mennyiben biztosít megfelelő alapot és
mennyiben járul hozzá a vállalkozás versenyképességének
fenntartásához. Az ERM kockáztatott cash flow (CFaR)
modelljének EBITDA eloszlása illetve annak megoldási javaslata
nem feltétlenül kockázatcsökkenést implikál, hanem a csalás,
hamis információközlés gyanúját vetheti fel.
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A számvitel szabályozása
A számviteli törvény megfogalmazása szerint:
„A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy
a piac szereplői számára hozzáférhetően, döntéseik
megalapozása érdekében mind a vállalkozó, mind a nem
nyereségorientált
szervezetek,
valamint
az
egyéb
gazdálkodást folytató szervezetek vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról objektív információk
álljanak rendelkezésre.”
Ezen információkat a számvitel állítja elő. A számvitel
fogalmát az oktatók-kutatók-szakemberek többféleképpen
értelmezik annak függvényében, hogy gyakorlati vagy
tudományos megközelítésként alkalmazzák. A jelen kor keretei
között már nem elegendőek csupán a pénzügyi és vezetői
számvitel végtermékei, az általuk szolgáltatott információk.
Ezeket
valamilyen
rendszerbe
kell
foglalni,
hogy
áttekinthetőbbek legyenek, és a szervezetek célelérését
kielégítőbben tudják biztosítani.
„Ahhoz, hogy a számvitel szabályozásával kapcsolatosan
megállapításokat tehessünk, először magát a szabályozás
tárgyát kell körülhatárolni. A szabályozás tárgya általában a
pénzügyi kimutatások tartalma. A szabályozás nem minden
esetben áll meg a pénzügyi kimutatásnál, van, hogy
továbblép, vagy a pénzügyi kimutatásokon túlmutató
elemekkel is számol, ezért érdemes a szóba jöhető legfelső
szintet megragadni, amelynek részhalmaza a pénzügyi
kimutatás. Ez a „legfelső szint” a számvitel (Lakatos, 2009).
A számviteli szabályozás kialakítói nemzetközi szinten a
megengedőbb szabályozás, a standard alkotás mellett
döntöttek. A standardok ajánlások, útmutatók a számviteli
munkához. Nemzetközi szinten nehéz lett volna mindenkire
érvényes, tételesen kötött szabályt alkotni. A számviteli törvény
olyan számviteli szabályokat rögzít, amelyek összhangban
állnak az Európai Közösségnek e jogterületére vonatkozó
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irányelveivel, figyelemmel vannak a nemzetközi számviteli
elvekre, és amelyek alapján megbízható és valós összképet
biztosító tájékoztatás nyújtható e törvény hatálya alá tartozók
jövedelemtermelő képességéről, vagyonáról, vagyonának
alakulásáról, pénzügyi helyzetéről és jövőbeli terveiről.
„A nemzeti szabályozás területén az adott ország
törvényhozó testülete dönt a szabályozásról. Itt már a legtöbb
esetben összefonódik a számvitel hatalmi és szakmai
szabályozása. A szabályozás ezen a szinten is megtarthatja a
„lazább” formát és kínálhat ajánlásokat (standardokat). Ilyen
például az angol szabályozás, ami az angol jogrendszer által is
determináltan alakult. Ennél a szabályozási formánál a hatalmi
elemhez képest a szakmai elem dominál” (Budai, 2006, 4.
oldal).
Ennél szigorúbb szabályozás, amikor, törvényben kerül sor
a számviteli szabályozásra. E szabályozásról már hatalmi szinten
születik meg a döntés. Olyan elemek is bekerülhetnek a
szabályozásba, mely nem szakmai meggyőződésen alapulnak,
hanem érdekeket szolgálnak. Ezek betartása már nem ajánlás,
hanem kényszer. A számviteli szabályok be nem tartása
számviteli
szabálytalansághoz
vezethet,
amit
akár
bűncselekménynek is minősíthet a törvényalkotó.
Számviteli szabálytalanság, hamis informálás
Az amerikai Statements on Auditing Standards 53.
cikkelye a következőképpen fogalmaz: „a szabálytalanság
szándékos hamis közlés vagy mulasztás a pénzügyi kimutatások
összegeivel és a közzététellel kapcsolatban”. Az irányadó
szakmai irodalomban a csalást erősnek ítélték, ehelyett a
pénzügyi kimutatások hibás közléseit két kategóriába sorolták:
a hibákra és a szabálytalanságokra (Young, 2002). Melyben a
szabálytalanságok a következők lehetnek:
 Azoknak a számviteli adatoknak vagy alapul szolgáló
dokumentumoknak a manipulálása, meghamisítása vagy
megváltoztatása, amelyekből a pénzügyi beszámolók
készülnek;
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Az események, tranzakciók vagy más lényeges információk
hibás prezentálása vagy szándékolt mulasztása velük
kapcsolatban;
A számviteli alapelvek szándékoltan hibás alkalmazása,
kapcsolódva az összegekhez, az osztályozáshoz, a
prezentálás módjához vagy a kimutatás mikéntjéhez.

A hibák és a szabálytalanság közötti különbség nem a
közölt számok pontosságához kapcsolódik. A különbség a
hibás adatot közlő egyénhez van köze. Míg hiba esetén
valamilyen
pontatlanságról
beszélhetünk,
addig
szabálytalanság esetén szándékolt elkövetett pontatlanságról.
A 200. témaszámú standard szerint: „Hibás állítás – a pénzügyi
kimutatások egy bemutatott tételének összege, besorolása,
prezentálása vagy közzététele és az ahhoz előírt összeg,
besorolás, prezentálás vagy közzététel közötti különbség, hogy
az adott tétel összhangban legyen a vonatkozó pénzügyi
beszámolási keretelvekkel. Hibás állítások adódhatnak hibából
vagy csalásból.” (ISA 200/13. bekezdés i. pont)
Tudjuk, hogy a számvitel sajátos tájékoztatási eszköz,
mely a beszámolók révén képet ad a vállalkozások vagyoni és
jövedelmi helyzetéről. A részvénytársaságok és a részvénypiac
létezésének az a hit az alapja, hogy a vállalati menedzsment
által közzétett pénzügyi beszámolók megbízhatóak (Kane,
2004). A beszámolóknak hasznos és releváns információkat kell
tartalmazniuk. Amennyiben felmerül annak a gyanúja, hogy a
számviteli információk nem rendelkeznek az említett
jellemvonással, akkor a részvénypiac szereplőinek bizalma
megrendül (Unerman & O’Dwyer, 2004).
A hamis informálás egyik változata a „window dressingként”, azaz a kreatív számvitelként ismert. Naser (1993) szerint a
kreatív számvitel olyan folyamat, mely kihasználva a
szabályokban levő réseket, manipulálja a számviteli
információkat és (vissza)élve a rugalmassággal, azokat a
mérési, értékelési és informálási módszereket választja, amelyek
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a pénzügyi beszámolókat olyanná alakítják, amelyeknek a
menedzserek szeretnék.
A hamis informálás egy további formája lehet az új
finanszírozási instrumentumok megjelenése. A piacok jóval
gyorsabban mozognak, mint ahogy a szabályozási és
törvényhozási folyamat (Litan, 2002). Egyre inkább előfordul,
hogy az üzleti tranzakciók új típusainak kifejlődése nyomán
nincsenek kiforrott, világos számviteli elvek vagy szabályok az
adott ügylet vagy esemény vállalati beszámolóban történő
megjelenítésére. Ilyenkor a legjobb eset az, ha az analógia
elvére támaszkodnak, s a hasonló események alapelveit
alkalmazzák. Még akkor is, ha a menedzserek, igazgatók,
auditorok és finanszírozási elemzők eminens érdeke fűződik a
korrekt feltáráshoz, akkor is előfordulhat, hogy nem lesznek
képesek azonosítani a hibás interpretáció területeit (Mishra &
Drtina, 2004).
A számviteli csalásokról részletesen a Financial
Sheanigans (Schilit, 2002) és The Finanacial Numbers Game:
Detecting Creative Accounting Practices (Mulford & Comisky,
2002) tanulmányaiban olvashatunk. Ezek közül néhányat
emelek ki:
Alap nélküli könyvelés
Ez a csalás legprimitívebb formája, amikor minden alap
nélkül
történik.
A
WorldCom
„egyszerű
számviteli
törvényszegést” követett el. Az árbevétel növelésével
felduzzasztotta
jövedelmét,
melyek
a
hosszú
távú
szerződésekből még nem realizálódtak. Kiadásait oly módon
csökkentette, hogy tőkésítette azokat.
Nyereség-manipuláció avagy „Earnings management”
A nyereség-manipulációval feltétlenül meg akarunk
felelni a piaci várakozásoknak, illetve túl akarjuk szárnyalni
azokat. Ezt a gyakorlatot nehéz megkülönböztetni a
csalásoktól és manipulálástól. A vállalatok az Earnings
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managementet a nyereségek ingadozására és/vagy az
elemzők jövedelemelvárásainak előrejelzéséhez használják.
Cherry picking avagy szemelgetés
A szemelgetés a profit felpumpálása egyszeri akciókkal,
valamint a kötelezettségek egy részének be nem vallása
(Denis, 2003). A szemelgetés tipikus példája a bankhitelek
helytelen osztályozása és hamis kimutatása. A kintlévőségek
faktorálása növekvő mértékben alkalmazott tranzakció lett.
Ennek keretében a vállalatok cash ellenében transzferálják
bankok vagy egyéb harmadik fél javára a kintlévőséget.
Megfelelő lebonyolítás esetén a transzferáló átvállalja a
kockázatot, s a kintlévőség kikerülhet a mérlegből, s a
kintlévőség megvásárlójától származó cash a működési
pénzáram tételeként kerül elszámolásra a cash-flow
kimutatásban (Szász, 2010).
Denis (2003) a következők szerint összegzi a pénzügyi
beszámolókban előforduló csalás, hamis informálás kockázati
tényezőit:







Ha a vállalati menedzsment díjazása jelentős mértékben
kötődik bónuszokhoz, részvényopciókhoz és egyéb
ösztönzőkhöz; ezek értéke erősen függ a vállalat működési
eredményeitől, pénzügyi pozíciójától vagy cash flowjától,
így ezek agresszíven követett célokká válnak;
A vállalati menedzsmentnek fokozott érdeke fűződik a
vállalati részvényárak és a profitérték magasan tartásához,
s ehhez szokatlanul agresszív számviteli gyakorlatot
folytatnak;
Ha a vállalati vezetést egyetlen személy vagy szűk csoport
uralja, s ezt nem korlátozza az igazgatótanács vagy audit
bizottság kontrollálja;
A vállalati felső vezetés korlátlanul agresszív célokat tűz ki
és
képtelen
várakozásokat
fogalmaz
meg
a
tőkeműködtető menedzserekkel szemben;
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A vállalati menedzsment messzemenően figyelmen kívül
hagyja a szabályozási – ellenőrzési
hatóságok
követelményeit;
A menedzsment domináns magatartást tanúsít az
auditorokkal szemben, sőt kísérletet tesz a vállalatra
vonatkozó auditálás befolyásolására;
A vállalat képtelen elegendő működési cash flow
generálására úgy, hogy a kimutatott profit mégis növekszik;
Ha az üzleti év vége felé jelentős, szokatlan és nagyon
bonyolult tranzakciókat hajtanak végre, akkor ez felveti a
gyanút, hogy komolyabb problémák lehetnek a
vállalatnál.

Számviteli beszámolókban rejlő kockázatok
Amennyiben már a beszámolókban valótlan értékek
szerepelnek, úgy a közölt információk önmagukban is
kockázatot hordoznak. Mivel az érintettek ezeket az
információkat használják fel, ebből kifolyólag a kockázatok
tovább növekednek, és tovagyűrűznek, és ezek alapján
születnek meg a különböző döntések. Az 1. ábrán a
„stakeholderek” kerülnek bemutatásra, ahol még figyelmet
érdemelnek a versenytársak is, kompetitív költségelőny,
költséghátrány és eladósodottság tekintetében. Mind a
bankok, mind a befektetők ezeket az információkat használják,
ebből képzik a mutatószámokat (mely a 1. ábrán látható) és
bankok esetében ezek alapján állítják fel a pontozásos
rendszert. Az így meghozott végső döntések sok esetben
végzetes következményekkel járnak. A bankok kihelyezett
hiteleit nem kapják vissza, a befektetők a befektetett
összegüket egyáltalán nem vagy csak részben látják újra, és
mindemellett még a hozamtól is elesnek.
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1. ábra: A beszámolókban rejlő kockázatok információ
tartalmának felhasználók köre
Beszámolókban rejlő kockázatok
információ tartalmát felhasználók
köre

Kötvényesek,
bankok

Tulajdonosok

 Tőkeellátottság

 Nyereségmutatók

 Adósságfedezet

 Nettó profit

 Nettó
profitabilitás

 Profitabilitás

 Osztalék

 Alkuerő esetén

 Likviditás

 P/E

Munkavállalók

Beszállítók

 Alkuerő esetén
 Árbevétel
 Bruttó profit
hányad

Forrás: saját szerkesztés
Lukács 2011 megállapította, hogy a jövőbeli adatokra,
kétséges jóslatokra vonatkozó állítások bonyolult becsléseken,
nehezen megjósolható eseményeken, egyéni megítélésen
alapulnak. Ezek potenciális következményeként a valótlan
tartalmú pénzügyi kimutatások alapján meghozott piaci
döntések tovább mélyítik a bizalmatlanságot általában a
számvitel iránt. Hozzátette azt is, hogy az utóbbi időkben
emelkedtek a kockázatok a nagyobb fokú szubjektivitás és a
becslési bizonytalanságok növekedése miatt.
A becsélésekből eredő kockázatot tekinthetjük a
számviteli rendszerből eredő kockázatának, röviden számviteli
kockázatnak. Itt tehát egyfajta információs kockázattal van
dolgunk, ahol a kockázat abban áll, hogy a beszámoló nem
képes
megfelelően
tükrözni
a
gazdálkodó
egység
tevékenységét, beleértve az üzleti kockázatot és az ebből
eredő
bizonytalanságot.
Az
információs
kockázattal
kapcsolatos nézeteket támasztja alá Skinner (1995) véleménye
is, aki szerint a beszámoló minden lényeges eleme
tulajdonképpen tartalmaz egy implicit valószínűségi tesztet a
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megjelenített összeg vonatkozásában, ez a teszt azonban
vagyonelemenként eltérő.
A vállalkozások számára az eredményes és fenntartható
működés érdekében szükséges a kockázati tényezők
azonosítása, a tényezők csoportosítása, elemzése, és végül a
megfelelő kockázatkezelési stratégia kialakítása.
Vállalati kockázatkezelés
A kockázat szó hallatán az emberek többségében a
tevékenységek, cselekedetek kimenetelének ismeretlensége
és az ebből fakadó bizonytalanság jut eszébe. Kockázat
esetén a nyereség illetve a változatlan helyzet ugyanúgy
bekövetkezhet, azonban a bizonytalanságnak köszönhetően
az emberek mégis a negatív kimenetelekre gondolnak
elsősorban. Ugyanez a helyzet merül fel a vállalatoknál is.
A kockázatkezelés alapvető feladata a vállalkozásokat
érő kockázatok csökkentése, minimalizálása a lehető
legalacsonyabb ráfordítás mellett. Kockázatkezelésre minden
vállalatnak szüksége lenne, mely a vezetői feladatok
egyikének tekinthető.
A 2007-2008-as világgazdasági válság rámutatott, hogy
mennyire fontos az integrált vállalati kockázatkezelés (ERM).
Lényege, hogy egy átfogó, vállalati szintű megközelítés
segítségével kezeljék a vállalati kockázatokat, és az összes
információ központilag, szervezeti szinten vizsgálja a kockázatit
kitettségeket. Minden releváns kockázatot, amely hatással van
a jövőbeni cash flow-ra, jövedelmezőségre és fennmaradásra,
a cég számára leírható legyen, mint egy kockázati univerzum.
A „siló” alapú hagyományos kockázatkezelést maga
mögött hagyó vállalati kockázatkezelés fő megközelítéseit az
1. táblázat foglalja össze.
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1. Táblázat: A vállalati kockázatkezelés fő megközelítései
KOCKÁZATI
MÉRŐSZÁM (KERET)

KONCEPCIÓ

Szórás

Átlag körüli szórást méri

Kockáztatott cash
flow

Adott statisztikai
konfidenciaszinthez tartozó
maximális veszteséget méri

Alsó parciális
momentum (LPM)

Feltételes parciális
momentum
(CLPM)

A kockázatkerülési
koefficiens által büntetett,
megcélzott szint alatti
eltérés kockázati
mérőszáma
Hivatkozik másodlagos
valószínűségi eloszlásra,
amely lehetővé teszi a
kockázatos és nem
kockázatos visszaesések
elkülönítését

MEGJEGYZÉS
•A kockázat szimmetrikus
érzékelése
•Normál eloszláson alapul
•Aszimmetrikus, azaz a
veszteséget eltérően kezeli a
nyereségtől
•Működési cash flow-alapú
•A kockázatkerülés változó
szintjeit könnyen kezeli
•Az adósságkapacitással
semmilyen kapcsolata nincs

•Adósságkapacitásinformációit is magában
foglal

Forrás: Jankensgard 2008. 8. oldal
A táblázatban szereplő kockázati mérőszámok közül a
kockáztatott cash flow (CFaR) EBITDA eloszlását vizsgáltam.
„A CFaR egy olyan kockázati mérőszám, ami információt
szolgáltat a vállalati pénzáram – bizonyos hozzátársított
valószínűség mellett megragadható – visszaeséseiről, amit a
vállalat
időről
időre
megtapasztal,
így
a
vállalati
kockázatkezelés (ERM) témakörébe tartozik” (Kuti, 2011).
Az EBITDA kiszámításánál figyelembe vesszük a nettó
jövedelmet, a kamatokat, az adókat és az értékcsökkenést.
EBITDA segítségével elemezni lehet a vállalat nyereségességét
a nem működési költségek (kamat és egyéb non-core
költségek) és nem pénzbeli költségek (értékcsökkenés és
amortizáció) előtt. Az EBITDA mutató alkalmas vállalatok,
szektorok nyereségességének kimutatására, elemzésére, mivel
kiküszöböli a finanszírozási és könyvelési döntések hatásait, azaz
nem kalkulálja a mutató a nem működési költségeket
(Vereckei, 2002).
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Az EBITDA a működési profitabilitás közkedvelt tényezője,
amelynek valószínűségi normál eloszlása kockázatkezelési
terep. A vállalati cash flow-szükségletek az értékcsökkenés és
amortizáció előtti működési profit volatilitásának spektrumában
a normál eloszlási görbéje alsóoldali széle mentén jelentkező
kockázatoknak eshetnek áldozatul. „EBITDA-sokkok hatására
csökkenteni kell a kutatás-fejlesztés-innováció területére
allokálható kiadások szintjét, mérsékelni kell a marketingre
áldozható költségek nagyságát, felül kell bírálni a jövőbeli
beruházási döntések (CAPEX) jóváhagyhatóságát, át kell
tekinteni az osztalékfizetési politika fenntarthatóságát, valamint
kérdőjeleket
kell
tenni
az
adósságszolgálati
terhek
viselhetősége fölé. Ezek a tételek eszközoldalon a jövőbeli
növekedési lehetőségek realizálásának reálopciós kötési árai
(K+F+I; CAPEX), forrásoldalon pedig ugyanezen jövőbeli
potenciál finanszírozási hátterének folytatólagosságot biztosító
bázisai (osztalékfizetés, adósságszolgálat)” (Kuti, 2011, 493-494.
oldal).
2. ábra: EBITDA valószínűségének normál eloszlása
Valószínűség

INT+
PrinRep

DIV

Túlkitett
Vállalat:
•Hedge
•Szerződés
•Portfolióváltozás
•Tőkeszerkezet

Optimalizált
Lehetőség

Túlbiztosított
Vállalat:
•Növekvő eladósodás
•Részvényvisszavásárlás

Fennt. Folyó K+F,
CAPEX projekt Marketing
CAPEX kiadások

Cash szükséglet

EBITDA

Cash tartalék

Forrás: Buehler et al., 2008, 107. oldal
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A 2. ábra a működési cash flow-t két hipotetikus vállalat
szemszögéből vizsgálja. Amennyiben egy vállalatnak a cash
szükséglete több mint az EBITDA értéke, úgy az EBITDA
normáleloszlása alapján a cég kockázati szempontból túl
kitett. Ilyenkor az adósság-visszafizetést fel kell gyorsítani, a
fedezeti ügyletek értékessé válnak az EBITDA szórásának
csökkentése
érdekében.
Többlet-adósságkapacitása
a
cégnek nincs. Az EBITDA visszaesése ezek miatt nagyon
költséges
(finanszírozási
korlát
miatt)
és
kockázatos
(refinanszírozási nehézségek és elmaradó beruházások miatt)
lehet.
Kockázati kapacitással nem rendelkezik,
abszorpciós képessége rendkívül gyenge.

így

sokk-

Az EBITDA-hoz szükséges információkat a vállalkozás
beszámolóiból nyerjük. Ezek alapján képezzük az EBITDA
eloszlását, és határozzuk meg, hogy egy vállalkozás túl
kockázatosnak, túlbiztosítottnak tűnik, vagy éppen az optimális
lehetőségeit aknázza ki. Ahogy már a korábbiakban is
említettük a számviteli beszámolókból származó információk
gyakran befolyásoltak, torzítottak, nem tartalmaznak minden
szükséges adatot, illetve némely adatot túlságosan
„felpumpálva”. Mindezekből arra következtethetünk, hogy a
vállalat próbálja jobb színben feltüntetni magát, ezért
leginkább az árbevételeit növeli, költségeit viszont csökkenti, és
ezáltal az EBITDA eloszlását stabilizálja.
Ha a vállalat képes az EBITDA eloszlását stabilizálni, úgy a
vállalat az optimális lehetőségek határán fog mozogni, vagy
éppen túlbiztosított vállalatnak minősül. Ebben az esetben a
költségeket nem szükséges csökkentenie, inkább számára
növekvő eladósodás és részvény-visszavásárlás értékessé
válhatnak. Ebben az esetben többlet-adósságkapacitása a
cégnek van. Az EBITDA visszaesése a cég működését rövid
távon nem befolyásolja. A vállalkozás cash tartalékkal
rendelkezik,
így
sokk-abszorpciós
képessége
erősnek
tekinthető.
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A cash-flow-at-risk modellt, ezen belül is az EBITDÁ-t és a
készpénzszükségletet elemeire szedve részletezhetőek a velük
kapcsolatos kreatív számvitel módszerek.
2. Táblázat: EBITDA összetevőit befolyásoló kreatív számviteli
technikák
EBITDA összetevői
Árbevétel

OPEX

Értékcsökkenés

Eladott áruk
beszerzési értéke

Kreatív számviteli technikák
OPEX diszkrecionális kiadásai befolyásolják. Kétes
követelések alakulása. Klasszifikációs simítás.
Ügyvezetői bónusz tervek
Diszkrecionális kiadások: Tárgyi eszközök javítása és
karbantartása, K+F, reklám és marketing.
Intertemporális simítás.
Lineáris: EAC (magasabb a korai években) nem tükrözi
a termék hasznosságának gazdasági valóságát. A
különböző módszerek másképp időzítik az
értékcsökkenések leírását.
Inflációt és növekvő árakat feltételezve és FIFO
értékcsökkenési elszámolást alkalmazva az ELÁBÉ
csökkenthető

Forrás: saját szerkesztés
3. Táblázat: Cash szükséglet összetevőit befolyásoló kreatív
számviteli technikák
Cash szükséglet
összetevői
Int + PrinRep
CAPEX

K+F, marketing
kiadások

Kreatív számviteli technikák
Nyugdíj kötelezettségek elszámolása növeli a kamatot.
Időzítéssel, későbbi időpontban történő bevezetéssel,
illetve további információk birtokában a cég a
beruházás megvalósítása vagy elvetése mellett dönthet.
(Reálopciók)
Akvizíciók esetében egyszeri kiadások. Ezek pontos
összegek, azonban a befektetők és hitelezők nem tudják
ezeket biztosan.

Forrás: saját szerkesztés
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A kreatív számviteli módszerek rávilágíthatnak a
számviteli beszámolókban rejlő, a kockázati percepciót
befolyásoló torzításokra és a modell alkalmazhatóságának
kihívásaira.
Befejezés
Hamis információtartalommal rendelkező számviteli
beszámolóra támaszkodó kockázatkezelési eljárás nem ad
megfelelő következtetéseket, sőt mi több, használhatatlanná
teszi az eljárásokat. Ezért szükség lenne egy olyan modell
kifejlesztésére, mely képes ezen problémák áthidalására,
csökkenti a számviteli információs rendszerben szereplő
kockázatokat. És ezáltal hozzájárul, hogy a beszámolóban
szereplő adatok megbízhatóbbak és a valóságnak
megfelelnek, melyből a befektetők, bankok, tulajdonosok egy
biztosabb, a döntéseket alátámasztó következtetéseket
képesek levonni. További kutatási irányként vizsgálható, hogy
milyen más irányultságú kreatív könyvelési technikák
figyelhetők meg a számviteli beszámolókban (árbevétel,
vevők, készletek változásának összhangja; készletezési politika
változása; 4. negyedévi kiigazítások; self dealing).
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Posza Alexandra
Reálopciók az optimális időzítés szolgálatában 1
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar,
Pécs
Absztrakt
Jelen tanulmány célja, hogy rávilágítson arra, hogy a
reálopció elmélet biztosítja a statikus és a dinamikus
beruházás-gazdaságossági
számításokkal
ellentétben
a
reagálási lehetőséget a jövőbeni eseményekre elsősorban a
menedzsment rugalmas döntéshozatali képességén keresztül.
A reálopció elmélet alkalmazása révén a vállalati működés
hatékonyságának növelése, valamint a beruházások optimális
kivitelezése valósulhat meg. A tanulmány kiemelten kezeli
beruházások optimális kivitelezést, hiszen ez a területe a
pénzügy elméletnek új lehetőségeket nyitott és biztosítja a
vállalati értékteremtés növekedésének lehetőségét. A
beruházás-időzítés fontossága nem megkérdőjelezhető a
vállalati hatékonyság fenntartása érdekében. A tanulmány a
terület releváns szekunder forrásainak szintetizáló munkája,
valamint további empirikus lehetőségek feltárási fókuszával
készült.
Kulcsszavak: reálopció, beruházási döntések, időzítés

„A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást
biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című
kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.”
1
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Bevezetés
A reálopció elmélet biztosítja a statikus értékelési
eljárásokkal szemben a rugalmasság figyelembevételét a
menedzseri
döntéshozatal
szempontjából,
valamint
alkalmazásának feltételezéseiből kiindulva számos előnyt
hordoz. A reálopciós értékelés a jövő bizonytalanságát
feltételezi, az irreverzibilis döntéshozatal, valamint a
menedzsment halasztási képessége mellett. Ezen feltételek
szem előtt tartása mellett olyan előnyre tehetnek szert a
reálopció elmélet használata révén, amely a vállalati
működés, valamint a hatékonyság szempontjából kiemelkedő
jelentőségű. A reálopciók felismerése, valamint menedzselése
révén az eredményesség növelése valósulhat meg. A
reálopció elmélet metodológiája az opciós szemléletből
kiindulva párhuzamba állítható a pénzügyi opciókkal, illetve a
pénzügyi
opciók
és
a
reálopciók
determinánsai
megfeleltethetőek egymásnak. A legalapvetőbb különbség az
alapeszköz jellegében jelenik meg, mivel a pénzügyi opciók
pénzügyi instrumentum alapeszközeivel ellentétben, a
reálopció elmélet a reálberuházásokat értelmezi az opció
alapeszközeiként.
A reálopciók kiterjedés, valamint időzítés mentén
osztályozhatók (Amram –Kulatilaka, 1999). Az időzítési dimenzió
esetében az időbeni megvalósítás jelenti a központi kérdést. E
kérdéskör köré szerveződik a beruházások időzítésének
problémája, amely hazánkban már a reálopciók vállalati szintű
csekély ismeretéből és alkalmazásából következően kevés
figyelmet kap.
A tanulmány struktúrája céljának megfelelően került
kialakításra, így elsőként a reálopció elméletet mutatom be
mint a beruházások értékelésének új módszertanát, majd a
beruházások időzítési problémájára helyezem a hangsúlyt, a
főbb
kérdések
hangsúlyozása
mellett.
Az
időzítés
problémakörének meghatározása utána annak stratégiai
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jelentőségét, szerepét
források segítségével.

vizsgálom

fontosabb

szakirodalmi

Reálopció elmélet
A reálopciók fogalmát a reálopció elmélettel foglalkozó
kutatók eltérő elemek kiemelésével fogalmazták meg. Kogut
és Kulatilaka szerint „a reálopció fizikai eszközökbe, humán
erőforrásokba és szervezeti képességekbe történő beruházás,
amely reagálási lehetőséget teremt a jövőbeni lehetséges
eseményekre.” (Kogut-Kulatilaka 2001, 3. o.) E fogalom
meghatározásban a szerzők a reálopciók értékteremtőképességét hangsúlyozzák a beruházási lehetőségek mellett.
Ez egyben azt is sugallja, hogy az egyes reálopciók vállalat
specifikusak, mivel a humán-erőforrás, valamint az egyes
szervezetekben rejlő képességek egyaránt a vállalat
egyediségét hozzák előtérbe.
Más fogalom-meghatározás a pénzügyi opció elméletet
hívja segítségül, amellyel szignifikánsan összefüggésbe hozható
és megfeleltethető a reálopció elmélet. Amram és Kulatilaka
(1999) megfogalmazása szerint „Az opció egy dolog jövőbeli
végrehajtására vonatkozó jog, de nem kötelezettség. Az
opciók akkor értékesek, amikor bizonytalanság van. Sok
stratégiai beruházás hoz létre olyan újabb lehetőségeket,
melyeket végre lehet hajtani és így a beruházási lehetőségeket
úgy lehet szemlélni, mint egy cash flow sorozat és egy opciós
halmaz együttesét. (...) A reálopció a nem-pénzügyi
eszközökbe beágyazott, implicit menedzseri és termelési
rugalmasság. A reálopciós világban a reáloldalra helyeződik a
hangsúly: milyen típusú opciókat foglalnak magukban a
jelenlegi és szerzett reáleszközök a vállalati működés fejlesztése
során.” (Amram-Kulatilaka, 1999, p. 5. In: Rózsa, 2007). A
reálopció fogalmának ezen értelmezése összetett, az
opcióelmélet sajátosságait emeli ki, ugyanakkor az opciók
reáleszközökre való vonatkoztatását hangsúlyozza és ezzel a
két elmélet legnagyobb és legfontosabb különbségét
határozza meg, valamint a rugalmasság szerepét is előtérbe
helyezi menedzsment és a termelés szintjén egyaránt.
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A reálopciók magas fokú bizonytalanság, valamint a
menedzsment rugalmas döntéshozatala mellett jönnek létre. A
bizonytalanság magas foka, valamint a menedzsment
nagyfokú rugalmasságának lehetősége mellett valósul meg
számottevőnek mondható értékteremtés. Ha azonban a
menedzsment számára nem biztosított a döntési rugalmasság,
nem tudnak reagálni a projekttel kapcsolatos, a megvalósítás
szempontjából fontos információkra. A rugalmasság értéke
akkor maximalizálható, ha magas jövőbeni bizonytalanság
szintje, viszont a vállalatvezetés nagy valószínűséggel új
információkra tehet szert. A rugalmasság magas fokát biztosítja
a menedzsment nagyfokú rugalmasságra való lehetősége,
vagyis a menedzsment számára nyitott, hogy reagáljon az
újonnan rendelkezésre álló információkra. Emellett a projekt
nettó jelenértéke rugalmasság nélkül a nullához közelít, vagyis
a rugalmasság hozzájárulhat ahhoz, hogy a projekt
értékesebbé váljon, valamint megnövelje a rugalmasság
hatására a projekt megvalósításának valószínűségét. A
reálopciók olyan esetekben fellelhetők, melyek a jövővel
kapcsolatos bizonytalanságot hordozzák magukban a
menedzsment reagáló-képességének bizonyos szintje mellett.
A menedzsment a rendelkezésére álló új információk, valamint
új fejlesztések birtokában képes jobban megítélni a fennálló
vállalati szituációt, amelyre tárgyiasult választ kell adnia.
Amennyiben ez nem valósul meg, nem reálopciókról, hanem
fogadásról beszélünk (Copeland-Keenan, 1998).
A reálopciók értéket teremtenek a vállalat számára
tulajdonságaikból, illetve jellegűkből adódóan, azonban a
fogadás esetén „win-lose” szituációról van szó, vagyis a vállalat
az adott döntési szituáció esetében vagy nyer, vagy veszít, ami
nagyobb volumenű beruházás esetén komoly veszteségeket
jelenthet vagy akár az adott vállalat ellehetetlenüléséhez is
vezet.
Tehát egy beruházás azonnali megvalósítása, annak
jövőbeni jövedelmezőségével kapcsolatos információk nélkül,
illetve pótlólagos beruházások hiányában fogadásnak minősül.
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Azonban, ha figyelembe veszik a jövőbeni bizonytalanságot és
megpróbálják felmérni a beruházás sikerességét egy, a
beruházás költségéhez képest kisebb összeg ráfordításával és a
jövőben, több információ birtokában dönthetnek a beruházás
megvalósításáról, vagyis ez a kép módosul. Jelen esetben a
vállalat
vezetésének
opciója
van
a
beruházás
megvalósításával kapcsolatban, amellyel számára előnyös
információk esetén élhet is. Ha megfelelő jogosultsággal
rendelkezik a vállalat vezetése, negatív irányú változás esetén
is elvetheti a beruházást, hiszen az opció jogot képez, nem
pedig kötelezettséget jelent.
A beruházás-időzítés problémája
A reálopciók vizsgálatára két módon nyílik lehetőségünk,
mely a reálopciók besorolásából következik. Egyrészt
vizsgálhatjuk a reálopciókat kiterjedésük mentén, másrészt az
időzítésüket
figyelembe
véve.
Kiterjedésük
mentén
megkülönböztetünk bővítési, összehúzódási, növekedési,
váltási, feltárási, kiszervezési, összetett reálopciókat, valamint
szivárvány-opciókat (Amram – Kulatilaka, 1999). A kiterjedés
mentén történő gondolkodás, vagyis a reálopciók e szemlélet
alapján történő osztályozása, a piaci igényeknek és
körülményeknek
megfelelően
a
beruházási
projekt
méretezésével, átalakításával, végrehajtásával foglalkozik.
Az időzítési dimenzió mentén történő reálopciók
csoportosítása a halasztási reálopció, az elvetési reálopció,
valamint a leállítási/újraindítási reálopciókban jelenik meg.
Jelen esetben a projekt időbeni megvalósítása jelenti a
kulcskérdést és a csoportosítás alapját, figyelembe véve a
beruházási projekt megfelelő időben való megvalósítását. Az
időzítés problematikája számos kérdést vet fel, többek közt azt,
hogy mikor van az az időpont, amikor célszerű a beruházás
megvalósítása mellett dönteni. Amennyiben halasztjuk a
projektet annak érdekében, hogy minél több információt
szerezzünk a projekt megtérüléséről és jövedelmezőségéről,
akkor adódik a kérdés, hogy mikor jutunk a beruházási döntés
szempontjából
elegendő
mennyiségű
és
releváns
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információhoz és ezáltal a projekt megvalósításához. A
továbbiakban a kiterjedés mentén történő vizsgálatot
figyelmen kívül hagyva a reálopciók időzítésével kapcsolatos
problémával foglalkozom.
Egy
tervezett
beruházás
esetében
a
vállalat
menedzsmentjének döntést kell hoznia az adott projekt
megvalósításáról, megtérülésének figyelembe vétele mellett.
Amennyiben leegyszerűsítik a problémát és kiszámolják a
pénzáramok jelenértékét, valamint projekt keretein belül
megvalósítandó
beruházás
(pl.
gyárépítés)
közvetlen
költségeit. Abban az esetben, ha a pénzáramok jelenértéke
meghaladja
a
beruházással
kapcsolatban
felmerülő
költségeket, a beruházás megvalósítása mellett döntenek. A
reálopció elmélet alkalmazása révén azonban lehetőség nyílik
a beruházás időbeni eltolására, vagyis nem kell a
döntéshozóknak azonnal a projekt elvetése vagy kivitelezése
közt választaniuk.
A beruházással kapcsolatos döntések a reálopció
elméletben való alkalmazása többek közt McDonald és Siegel
(1986), Dixit és Pindyck (1994) munkájában is fellelhető.
Munkájukban egyopciós modellt építettek fel, vagyis a
jövőben újraberuházást nem tették lehetővé, csak egy adott
opció lehívására van lehetőség. Ezt a fajta felfogást sokan
támogatták, de piaci környezetben irrelevánsnak tekinthető
(Malchow-Moeller-Thorsen, 2005). Az említett két szerző mellett
Sarkar (2000) modellje tekinthető az időzítés szempontjából
kiemelkedőnek, melyet
Chang
és
Chen
(2011) is
továbbfejlesztett.
A reálopciós elméletben a beruházási lehetőségre mint
egy amerikai opcióra tekintenek, vagyis egy olyan pénzügyi
opcióra, amely lehívására az opció lejárata előtt is van
lehetőség. A koncepcióban a pénzügyi opció optimálisan
működik és a beruházás egy új projektben valósul meg. Az
opció elméletet figyelembe véve megállapítható, hogy a
beruházás abban az esetben valósulhat meg, ha a projekt
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értéke meghaladja a költségek szintjét a beruházás
halasztásának értékével. A pénzügyi opciók elméletében
találkozhatunk a beruházás és bizonytalanság közti pozitív
kapcsolattal, azonban a reálopció elmélet e két tényező közti
viszonyt negatívnak értékeli, mivel a bizonytalanság hatására
megemelkedik az opció halasztásával realizálható érték szintje
(Sarkar, 2000).
A
reálopció
elmélet
beruházás-időzítéssel
való
összekapcsolása biztosítja a lehetőségét a jövőbeni
lehetőségek kihasználására és az optimális beruházási döntés
megvalósítása is megvalósulhat az elméletek összefüggéseinek
meghatározásával.
A beruházás-időzítés stratégiai szemmel
A beruházás időzítéssel kapcsolatban számos mű
fellelhető a szakirodalomban, azonban közérthető módon, de
emellett a legfontosabb időzítéssel kapcsolatos elemeket
kiemelve Luehrman (1998) írt egy stratégiai szempontokat
kiemelkedő tanulmányt, mely megragadja a reálopció elmélet
lényegét az időzítés hangsúlyozása mellett.
Luehrman (1998) a beruházás időzítés problémáját tehát
stratégiai szempontból közelítette meg, vagyis stratégai
beruházások portfóliói esetében azok időzítésével foglalkozott
az opció árazás felhasználásával, a döntéshozatal fejlesztése
érdekében. Amellett, hogy a reálopció elmélet fontosságát
hangsúlyozta, kiemelte, hogy stratégai szempontból a
menedzsment aktív részvétele a projektértékelésben nagy
jelentőséggel bír. A stratégiaalkotásban és menedzsmentben
megjelenő pénzügyi szemlélet segíti a stratégia megfelelő
irányú alakulását. Pénzügyi feltételek mellett a vállalati
stratégiát sokkal inkább opciók sorozataként képzelte el, mint
statikus pénzáramok sokaságaként, így hangsúlyozta a
reálopció elmélet pozitív szemléletét. Összekapcsolódó
reálopciók portfóliójaként képzelte el a stratégiát, valamint a
stratégiai opciók menedzselésével egy keretrendszert készített,
amely egy paradicsomos kert analógiájára épült. Az általa
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készített megközelítés segítségével az időzítés, vagyis a
reálopciók lehívásának optimális időpontja, a projekt
megvalósításának esedékessége szempontjából nagyon
fontos. Ez a szemlélet könnyedebb stílusban hozzájárult ahhoz,
hogy a reálopció elmélet stratégai fontossága és jelentősége
felszínre kerüljön. Részletesen leírja a körülményeket, valamint a
kertben rejlő lehetőségeket. Egy augusztusi napon nézi meg a
kertész a paradicsomos kertjét, amikor eltérő minőségű
paradicsomokat talál. Vannak olyan paradicsomok a kertben,
amelyek azonnali fogyasztásra alkalmasak, mert színűk és
állaguk ezt sugallja a kertész számára. Azonban vannak
olyanok, amelyek láthatóan már fogyasztásra nem
alkalmasak, illetve a két állapot között is találhatóak
paradicsomok. A kertésznek könnyű döntést kell hoznia a két
szélsőséges eset, vagyis a tökéletes paradicsomok, valamint a
már fogyasztásra alkalmatlan paradicsommal kapcsolatban.
Ez esetben egyértelműen kiolvasható a metodológia
mögött a „most vagy soha” probléma, vagyis a hüvelykujj
szabály, amely megfelel a diszkontált cash flow alapú eljárások
módszertanának. A projekt megvalósítása szempontjából
egyértelmű az az időpont, a rendelkezésre álló információk
alapján, hogy mikor kell megvalósítani a projektet, beruházást.
Azonban a paradicsomos kertben, illetve valós piaci
környezetben is léteznek köztes állapotok, amikor a
döntéshozó nem rendelkezik elegendő információval az adott
projekttel kapcsolatban, így a projekt időzítése is problémába
ütközik.
A menedzsment folyamatos felülvizsgálata mellett, az
információk értékelése révén valósulhat meg a projekt
megfelelő kezelése változó piaci környezetet feltételezve,
valamint a versenytársak figyelemmel kísérése is az
eredményesség megvalósításának elengedhetetlen feltétele.
Luehrman (1998) emellett a reálopciókat benső értékük
alapján differenciálta, mivel míg a pozitív benső értékkel bíró
és alacsony bizonytalanságú projekteket azonnal érdemes
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lehívni, addig negatív benső értékkel rendelkező reálopciókat,
melyek alacsony volatilitással bírnak, el kell vetni, de a
bizonytalanság magas szintje mellett a jövőbeni megvalósítást,
a reálopció lehívásának lehetőségét fenn kell tartani. Emellett
a projektek értékeléskor gyakorlat a projektek egyszerű
kombinációinak meghatározása, valamint információ gyűjtése
révén lehet fejleszteni a döntéshozói képességeket,
kompetenciákat, amelyek révén megvalósulhat az optimális
döntés, a projekt megfelelő időzítésének lehetősége.
A reálopciók stratégiai nézőpontú megismerése mellett
fontos hangsúlyozni, hogy beruházás időzítés meghatározása,
valamint a reálopció elmélet alkalmazása szektoronként eltérő
lehet,
más
aspektusból
közelítenek
a
beruházások
időpontjának megválasztásához. Kauffman és Li (2005)
technológia-intenzív
projekteket
vizsgált,
amelyek
befolyásolásában a technológiai bizonytalanság kiemelkedő
szerepet tölt be. Egy folyamatos idejű, sztochasztikus modellt
alakítottak ki, amely az optimális időzítés meghatározásában a
reálopció elmélet menedzseri elfogadását hangsúlyozták. A
beruházás
időzítéssel
kapcsolatos
eredményeként
meghatározták, hogy a technológiát alkalmazó vállalatnak
célszerű elhalasztania a beruházást, amíg a korábban említett
technológia fölénybe kerül a piacon. A menedzsment
döntéshozatalának elhalasztásával kapcsolatos késleltetésnek
megfelelően az erős versenyben lévő piacokon, így a
technológiai eszközök, rendszerek piacán a várakozás
drágának tekinthető és a technológia alkalmazójának
beruházás időzítési stratégiára van szüksége a várakozás és az
elővétel
közti
átváltás
egyensúlyának
megvalósítása
érdekében. Egymással versenyző, helyettesíthető technológiák
esetében
a
technológiai
bizonytalanság
jelentősen
csökkenhet, illetve a vállalatok emellett sokkal jobban
törekednek az új technológiák alkalmazására. A technológiát
alkalmazók elvárásai volatilisabbá válhatnak a pozitív hálózati
visszacsatolásoknak
köszönhetően.
A
technológiai
bizonytalanság csökkenhet az elvárások volatilitásának
növekedésével, ami előnyösebbé teszi a várakozást a
technológiát alkalmazó számára.
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Az erős piaci versenyben működő szektorok helyett
Herder és társai (2011) a beruházási döntésekben lévő
bizonytalanságot
infrastruktúrához
kötött
szektorokban
vizsgálta, így a területfejlesztés és szállítmányozás, a kikötői
szállítmányozás vagy az energiaipar területén. A reálopciók
alkalmazásának
különbségei
a
szektorok,
valamint
döntéshozók részéről a politikai, intézményi környezetben,
valamint a szervezeti rugalmasságban fellelhetők. Emellett a
reálopció elmélet alkalmazási korlátjaként valós piaci
környezetben való értékelés használatát emelték ki, amelyhez
korlátozott információk társulnak a bizonytalanság magas
szintje mellett. Emellett a pénzügyi piacról átvett megfontolást
a reáliák piacára vetítésekor felmerülő bizonytalanságokat
emelték ki, mivel a reálopciós értékelési eljárás alkalmazása
bonyolulttá válik olyan termékekkel kapcsolatos beruházások
esetén, amelyeknek nincsenek helyettesítői a piacon.
Hangsúlyozták viszont a reálopció elmélettel kapcsolatban, a
bizonytalanság támogató szerepét a beruházási döntésekben,
illetve magát az opcióértékelési eljárást. Mivel az
infrastrukturális beruházásokkal foglalkozó szektorokban nincs
jelen a verseny, sokkal inkább monopolisztikus környezetben
működnek, kevés esetben mutatnak hajlandóságot új
értékelési eljárások alkalmazására, így a reálopciós módszertan
elsajátítására. A rugalmasság szektorban való jelenlétével is
vannak problémák a versenykörnyezet hiányának hatására,
ami a stakeholderekre vezethető vissza, így a döntéshozatali
folyamat is hátráltatva valósul meg, melyhez politikai
kapcsolódások és stakeholder-tárgyalások sokasága is kötődik.
Az általuk vizsgált szektorok esetében irreverzibilis
projektekről beszélhetünk, melyek a bizonytalanság magas
foka mellett valósulnak meg. A reálopció elmélet
alkalmazásával, a rugalmasság szem előtt tartása mellett, a
hatékonyság
növelésére,
valamint
a
veszteségek
csökkentésére van lehetőség, amennyiben a szektoriális
sajátosságok figyelembe vétele mellett ez megvalósítható.
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Összegzés
Összegzésképpen megállapítható, hogy a reálopció
elmélet alkalmazása révén lehetőség nyílik a projekt
megvalósításának időbeni eltolására, a megvalósítással
kapcsolatos döntéshozatal elhalasztására, amely a jövőben
rendelkezésre álló információk révén változtathat a
menedzsment hozzáállásán a projekt megvalósításával
kapcsolatban. A tanulmány a reálopció elmélet mellett a
beruházás-elmélet
időzítéssel
kapcsolatos
szegmensét
emeltem ki azzal a célzattal, hogy a két terület elméleti
aspektusait hangsúlyozzam.
Konklúzióként elmondható, hogy a reálopció elmélet
beruházás-időzítéssel való összekapcsolása biztosítja a
lehetőségét a jövőbeni lehetőségek kihasználására és az
optimális beruházási döntés megvalósítása is megvalósulhat az
elméletek összefüggéseinek meghatározásával.
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Absztrakt
Jelen tanulmányban – a későbbi kvalitatív elemzéseket
előkészítendő
–
a
kisés
közepes
vállalatok
versenyképességének energetikai aspektusai szakirodalomfeltárás segítségével kerülnek bemutatásra. Ennek érdekében
első
lépésként
tisztázandóak
az
energiahatékonyság
értelmezésének
alapfogalmai,
majd
a
stratégiai
alkalmazkodás
irányából
közelítendő
meg
az
energiahatékonysági erőfeszítések akadályainak és az
elérhető potenciális előnyöknek vállalati szintű, összetett
viszonyrendszere. Ebből levezetésre kerül a potenciálisan
foganatosítható beruházások és menedzsmentakciók készlete,
mely
területen
a
rendező
kulcsfogalom
–
az
energiahatékonyság, a környezeti fenntarthatóság és a
vállalati versenyképesség összetett viszonyrendszerében a
fejlődés kulcsa – az innováció. A tanulmány zárásaként az
empirikus kutatások alapján azonosított legfontosabb
akadályozó tényezők taglalására kerül sor.
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A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást
biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című
kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Bevezetés
Az Európai Unió 2020-ig előirányozott környezetvédelmi
és energiapolitikai céljai alapján a tagállamoknak 20%-os
csökkentés kell elérniük az üvegház hatású gázok
kibocsátásában, 20%-os javulást az energiafelhasználás
hatékonyságában, miközben a megújuló energiaforrásokra
alapozott energiatermelés részarányát 20%-ra kell növelniük. A
megfogalmazott célokkal összhangban az energiafelhasználás
hatékonyságának kérdései napjainkban kétség kívül egyre
növekvő
jelentőséggel
bírnak
nemcsak
a
termelő
vállalatoknál, hanem gyakorlatilag valamennyi szervezetnél.
Vitathatatlan továbbá az, hogy az egészséges, bővülő
nemzetgazdaságok gerincét – az Európai Unió legtöbb
tagállamában – a kis- és közepes vállalati (KKV) szektor
szereplői adják: lehetőség és igény szerint erőforrásaik
rugalmas átcsoportosításával, funkcióik flexibilis szervezésével,
innovatív
ötleteikkel,
új
réspiacok
felfedezésével,
kockázatvállaló vállalkozási hajlandósággal képesek lehetnek
életképes piaci szegmentumokat létrehozni, olykor a meglévő
ágazati összképet átformálni, egyidejűleg az új munkahely
teremtésének legfontosabb forrásai, a nagyvállalatok
fejlődésének éltetői, a gazdaság és a társadalom
pluralitásának letéteményesei és végső soron a jólét
katalizátorai. Hazánkban a KKV szektor vállalatainak súlya az
előfordulás gyakoriságát tekintve 99,5%-ot meghaladó
mértékű, a vállalati szektorban foglalkoztatott munkaerő több
mint 70%-ának ad munkát és megélhetést a legtöbb
nemzetgazdasági ágazatban, a bruttó hozzáadott értékhez
kb. 55%-kal járul hozzá és az ország exportteljesítménynek is
majdnem 20%-át valósítja meg (KSH, 2013). Számos tanulmány
világít rá azonban arra, hogy a KKV szektor vállalatainak
energiatudatossága alacsony szintű, ez a termelő vállalatoknál
különösen,
de
a
nem
energiaintenzív
vállalkozási
tevékenységek esetén is jelentős mértékben befolyásolja a
versenyképességet. Nem véletlen, hogy több növekedési és
versenyképességi
modellben,
a
fizikai
erőforrások
hasznosításának pillérén belül – vagy amellett – napjainkban
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már
kiemelten
vizsgálják
az
energetikai
jellemzők
versenyképességi
összefüggéseit
is. Jelen cikk célja
szakirodalmi áttekintést nyújtani arra vonatkozóan, hogy az
energiahasznosítás jellemzői miként befolyásolják a KKV szektor
vállalatainak versenyképességét.
Az energiahatékonyság
alapkategóriái

vállalati

szintű

értelmezésének

Az energiahatékonyság jó hatásfokú gépészeti és
építészeti
megoldások
alkalmazásával,
energiatudatos
fogyasztói szemlélettel történő ésszerű, takarékos, erőforrásgazdaságos energiafelhasználást jelent, miközben a komfort és
funkcionalitás sérülése nem szükségszerű.
Nincs
olyan
mutatószám,
melynek
kizárólagos
alkalmazásával az energiahatékonyság egyetemlegesen
mérhető és megítélhető (Patterson, 1996). Azt, hogy a
szakemberek célszerűen milyen indikátorok segítségével tudják
megragadni az energiahatékonyságot, számos összetett
ágazati, vállalati és technológiai jellemzőkből fakadó
sajátosságok determinálják. Az energetikai információk iránti
igénytől függően telepítik az energetikai adatok gyűjtését
támogató eszközöket, alakítják ki az energiamonitoring
rutinokat és az energiamenedzsment eljárásokat. A
gyakorlatban az energiahatékonyság összehasonlítására és
megítélésére az alábbi egyszerű, arányszámításon alapuló
megoldások nyújtanak kézenfekvő lehetőséget:
1) Általános input-per-output arány számításán alapuló
indikátorok cél szerinti kombinációival leírható az
energiahatékonyság. Felhasználva (Patterson, 1996)
forrásmunkáját
az
alábbi
indikátorcsoportok
határolhatóak el:
a. Energetikai mutató, mely a bemeneti és
kimeneti energiamennyiségek hányadosaként
kalkulálható, az alábbiak szerint:

 Folyamat hasznos energiainput (J) 


 Folyamat hasznos energiaoutput (J) 
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Energiamennyiségek
felhasználásával
értelmezhető a műszaki hatékonyság, mely:

hatékonyság műszaki 
hatékonyság 

felhasználásveszteség
felhasználáshasznos
1
felhasználásteljes
felhasználásteljes

haszon
felhasználásteljes

;

intenzitás 

felhasználásteljes
haszon

Szemlélettől és vizsgálati céloktól függően a
hatékonysági mutatók értelmezhetőek pl.
folyamatonkénti, energiahordozónkénti vagy
felhasználási célok szerinti bontásban.
b. Energetikai-fizikai mutató esetén a nevezőben
felhasznált viszonyítási alapként a hasznos
termékoutput mennyisége szerepel, az alábbiak
szerint:

 Folyamat hasznos energiainput (J) 


 Hasznos termékoutput (termékegység) 
c. Energetikai-gazdasági mutatóval az egységnyi
termékérték
előállításához
felhasznált
energiamennyiséget állapítják meg, az alábbi
összefüggés segítségével:



Folyamat hasznos energiainput (J)


 Hasznos termékoutput piaci értéke (pénzegység) 
d. Gazdasági
mutató
értelmezhető
energiahatékonysági aspektusban oly módon,
hogy a felhasznált energiamennyiség értékének
és az előállított termékek értékének hányadosát
számítják, az alábbiak szerint:
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 Folyamat hasznos energiainput ára (pénzegység) 


 Hasznos termékoutput piaci értéke (pénzegység) 
2) Ágazati sajátosságok figyelembevételével speciálisan
kialakított mutatószám(ok) kalkulálásával határozzák
meg,
hasonlítják
össze
és
értékelik
az
energiahatékonyságot:
Amennyiben
létezik
az
ágazatban használatos, a tevékenység sajátosságai
szerint célszerűen kialakított energiahatékonysági
mutató és rendelkezésre állnak összehasonlításra
felhasználható referenciaadatok, úgy célszerű a
vállalatoknak is elvégezni a megfelelő számításokat.
Például
a
mezőgazdaságban
a
kWh / m^2 megművelt földterület mutató, épületek
vizsgálatakor a kWh / m^2 hasznos alapterület mutató
vagy
szolgáltatóknál
a
kWh / fő szolgáltató vagy kiszolgált személy
mutató
alkalmazása tipikus.
Amikor a vállalatnál a mutatók értékeit összehasonlító
elemzéssel
értékelik,
akkor
referenciaként
leggyakrabban a) a legfontosabb versenytársakat b)
az ágazati átlagot c) a legjobb gyakorlatot veszik
alapul.
3) Az
egységnyi
termék
vagy
szolgáltatás
legyártásához/ellátáshoz
szükséges
energia
mennyiségének változása alapján ítélik meg az
energiahatékonyság változását.
A vállalat meghatározhatja magának, vagy valamely
benchmark értékéhez összehasonlítva értelmezheti azt,
hogy a bemutatott indikátorok értékét kellően energia
hatékonynak tekint-e vagy sem. Ezért elsősorban az
energiahatékonyság
változásáról
szolgáltatnak
releváns információt a bemutatott indikátorok
változásai.
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Energiahatékonysági erőfeszítések akadályainak
elérhető potenciális előnyöknek térképe

és

az

Cagno
és
Trianni
(2013)
szerint
Európa
energiafelhasználásának 56%-a az iparban történik, ahol a
vállalatok 99%-a KKV. Az Európai Bizottság (2013) átfogó
elemzéséből azonban kiderül, hogy ezen európai vállalatok
csupán
4%-a
adoptált
valamilyen
komplex
energiahatékonysági eljárást, miközben 90%-uk semmit sem
tesz az energiafelhasználás monitorozása érdekében. A
jelentés
rámutat
a
beruházások
–
köztük
az
energiahatékonysági beruházások – csökkenő tendenciáira,
mely jelenség hatásai különösen a termelő vállalatoknál
markánsak. A hazai SBA profil (2013) összességében javuló
összképet mutat a KKV szektor vállalatainak helyzetéről, mégis
megállapítható, hogy az energiahatékonysági erőfeszítések
szempontjából lényeges pillérekben (több esetben) jelentős
elmaradás
tapasztalható
az
Európai
Unió
más
nemzetgazdaságaihoz képest. A vizsgálat bizonyítékai szerint a
környezeti előnyökkel járó innovációk szintje, a KKV erőforrás
hatékonysági
erőfeszítések
állami
támogatása,
a
környezetbarát termékeket/szolgáltatásokat nyújtó vállalatok
aránya lényegesen alacsonyabb az EU átlagához viszonyítva.
Noha
csaknem
ugyanolyan
arányban
működnek
csúcstechnológiai gyártó cégek és tudásintenzív KKV-k, mint az
EU többi országában, mégis az innovációs teljesítményt
determináló változók értékei – egyetlen kivétellel – szintén
rendkívül kedvezőtlenek. Mindez előrevetíti a jelenlegi
teljesítmény fenntarthatatlanságát.
A
továbbiakban
bemutatásra
kerül
az
energiahatékonysági akciók véghezvitelében ösztönzőként
jelentkező nyomások és lehetőségek, valamint gátló hatásként
érvényesülő akadályok összetett rendszere. A tendenciák
hátterében meghúzódó okok integratív vizualizációja az 1.
ábrán látható.
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1. ábra: Energiahatékonysági erőfeszítések akadályainak és az
elérhető potenciális előnyöknek térképe
(forrás: saját szerkesztés, 2014.01.27.)
A folyamatokban energiahatékonysági erőfeszítéseket a
vállalatok elsősorban valamely működést befolyásoló külső
tényező jelentette veszély elhárítása vagy lehetőség
kihasználása érdekében eszközölnek. A szigorodó iparági és
környezetvédelmi szabályok olyan szabályozási kockázatokat
képviselnek, melyek elkerülése az egyik legjelentősebb
motiváló erő. A verseny intenzív ágazatokban a vállalatok
energiahatékonysági beruházásokat telepítenek akkor, ha
általuk az önköltség jelentős csökkentését érhetik el
(minimalizálhatják a hulladékok és szennyezések keletkezését,
miközben növelhetik termelési folyamataik hatékonyságát),
mely mozgásteret biztosít a végfogyasztói ár csökkentésében
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(Schmidheiny,
1992).
Ezzel
előnyre
tehetnek
szert
versenytársaikkal
szemben
akkor,
ha
a
célpiaci
szegmentumban a vevők árérzékenyek. Ha piaci partnereinek
környezettudatos vállalati magatartással, a termékek és
szolgáltatások környezeti és társadalmi teljesítményével
összefüggő elvárásaik vannak, akkor a beruházások a
fenntartható vállalati gyakorlat felépítése és megőrzése
céljából
jelentenek
megfelelő,
megkülönböztető
válaszreakciót a stratégiai alkalmazkodás során. (Preuss, 2001,
valamint de Bakker és szerzőtársai 2002) Mindez összecseng
Porter
(1980)
megállapításaival,
a
megfelelő
energiahatékonysági erőfeszítések a költségvezetés és a
megkülönböztetés elérése oldaláról egyaránt alkalmasak
versenyelőny építésére.
Az energiahatékonysági beruházások és módszerek
alkalmazásával a vállalat külső és belső előnyökre tehet szert
(Hillary, 2004, valamint Thollander és Rohdin, 2006). A külső
megítélésben bekövetkező pozitív változások jelentette
lehetőségek elsősorban a kiaknázható üzleti, kommunikációs,
energetikai és környezetvédelmi előnyök köré csoportosulnak.
Elsődleges aspiráció az üzleti előnyök elérése, melyet a vállalat
új fogyasztók megszerzésével, a meglévő ügyféligények
nagyobb mértékű kielégítésével és a marketing-erőfeszítések
eredményességének fokozásával érhet el. Olyan termelési
költségstruktúrát alakíthat ki, mellyel szemben a passzív
energetikai magatartást tanúsító, magasabb működési
költségekkel jellemezhető versenytársak hátrányba kerülnek. A
pozitív, társadalom- és környezettudatos vállalati kép
kialakítása és fenntartása olyan kommunikációs előny, mely
elősegíti a vállalat kiválóságát hangsúlyozó üzenetek
befogadását, fejleszti a vevőkkel és a hivatalos szervekkel
fenntartott kapcsolatokat. A társadalmi felelősségvállalás
eredményessége és a pénzügyi teljesítmény között ismert
szignifikáns kapcsolat létezik (Bechetti és szerzőtársai, 2007),
ezért
a
vállalat
tevékenységének
megítélésében
bekövetkezett
negatív
elmozdulás
a
vevői
lojalitás
csökkenését, a potenciális beruházók távol maradását és a
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vállalati
érték
visszaesését
is
eredményezheti.
Az
energiafogyasztás
csökkentése
és
a
felhasználás
hatékonyságának
fokozása
olyan
energetikai
és
környezetvédelmi előnyök, melyek nem csak a szabályozási
kockázat csökkentése, hanem új belépési korlátok, új ágazatai
sztenderdek létrehozatala, valamint az üzleti modell
újrakonfigurálása vagy hatékonyságának fokozása által a
versenyképesség tartós forrásai lehetnek. A bemutatott
előnyök érvényesülése különösen erőteljes abban az esetben,
ha a termék pozicionálása energiahatékonyság alapján
történik (pl. hűtőgépek, fagyasztóládák).
A vállalati arculat fejlődése a partnerszervezetek előtt, a
termékek
megítélésének
javulása
a
vevőpiaci
szegmentumban,
valamint
a
termelés
költséghatékonyságának fokozása egyaránt olyan potenciális
külső lehetőségek kihasználására teszik képessé a vállalatot,
melyek által az elsősorban a pénzügyekkel, a szervezettel és az
emberi
erőforrásokkal
összefüggő
erősségek
köré
csoportosítható belső előnyök megszerzésére is számíthat. A jól
előkészített és megfelelően kivitelezett energiahatékonysági
akciók költségmegtakarító hatásúak, a nem kívánatos
outputok (szennyezés) és a felhasznált inputok (energia)
mennyiségét csökkentik, így összességében a jelentkező
pénzügyi előnyök javítják a KKV-k gazdasági teljesítményét. Az
energetikai innováció által a vállalat magasabb szinten
újraértelmezi a minőség fogalmát: a termékek minőségének,
valamint
a
termelési
rendszer
minőségének
és
hatékonyságának fokozásával olyan szervezeti előnyök
érvényesülnek, melyek az innovációs kompetenciák fejlődése
által támogatják további fejlesztések végrehajtását is. Az
alkalmazottak és végső soron az egész vállalat tudás- és
képességkészlete fejlődik. A vállalat befelé irányuló
kommunikációjában is demonstrálja környezettudatosságát,
így növeli a munkatársak elégedettségét, motiválja őket és
javítja
a
döntési
szintek
közötti
munkakapcsolat
eredményességét, javul a belső megítélés. Az energia- és
környezeti stratégia proaktív jellege támogatja azt, hogy a
szervezet forrástulajdonosai számára értékes, versenytársakhoz
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képest termelékeny, versenyképes pozícióba kerüljön, illetve
azt fenntartsa azáltal, hogy a proaktív gyakorlatok magukban
foglalják az energiafelhasználás, a szennyezőanyag és
hulladék kibocsátás – gyakran önkéntes – megelőzésére
alapuló praktikákat, az öko- és energiahatékonyság céljait
szem előtt tartva. A reaktív stratégiai szemlélet célja ezzel
szemben
elsősorban
a
szennyezőanyag
kibocsátás
kontrollálása,
valamint
a
jogszabályokban
rögzített
követelmények
teljesítése.
Egyik
oldalról
az
energiahatékonysági erőfeszítések kommunikációban és
vállalati arculatban jelentkező előnyeinek elérésére a KKV-k
tevékenységük kiterjedtségének alacsony relatív mértéke miatt
hátránnyal aspirálnak, ez hátráltatja az erőfeszítések vállalati
szintű felvállalását. Másik oldalról azonban a működést
befolyásoló külső környezetből származó hatásokkal szembeni
kitettség és a sérülékenység mértéke magasabb, mely elősegíti
a
proaktív
gyakorlatok
kialakulását.
A
marketingkommunikációra fordítható források alacsonyabbak,
mint a nagyvállalatoknál, ezért egyes kommunikációs
csatornákhoz
való
hozzáférésük
is
korlátozott.
A
környezetvédelmi célokat egyidejűleg támogató energetikai
erőfeszítések a külső érdekeltek eléréséhez és meggyőzéséhez
egy alternatív utat jelenthetnek. Innovációik segítségével
gyártásfolyamataik,
műveleteik,
termékeik,
vállalatközi
együttműködéseik, de akár egész üzleti modelljük átfogó
átalakítását is véghezviszik az erőforrás minimalizálás és a teljes
termék-életciklus valamennyi szakaszán értelmezett ökológiai
lábnyom csökkentése érdekében. Ehhez a technológiai
kompetenciák és szervezeti képességek olyan komplex
készletére van szükség, amely alkalmas lehet a vállalati
teljesítmény és a versenyképesség tartós javítására. Ezen
képességek kifejlesztésének aktív támogatásra alkalmas a
jövőkép világos és körültekintő megosztása. Az osztott vízió
ugyanis olyan szervezeti képesség, mely elősegíti a dolgozói
kreativitást és a szervezeti tanulás folyamatait, ezáltal az
energiahatékonyságot elősegítő innovációk megvalósulását. A
szervezet tagjainak értékei azonosak, kötődésük a szervezeti
célok felé erős, mely nem csak azt jelenti, hogy a célok
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világosak és jól kommunikáltak, hanem azt is, hogy az
alkalmazottak részt vehettek azok kijelölésében és meg tudják
ítélni saját tevékenységük hozzájárulását azok sikeres
eléréséhez. Mindezen előnyök elérését elsősorban a
nagyvállalatok esetén tekintették relevánsak, figyelemmel a
KKV szektor vállalatainál tapasztalható erőforrás szűkösségre, a
professzionális vezetési kompetenciák gyakori hiányára és a
jövőorientáció diszfunkcióira. A praktikum azonban azt
mutatja, hogy a szervezeti struktúra döntési szintjeinek
alacsonyabb számossága és a kevésbé kiterjedt bürokrácia
elősegíti a közvetlen kommunikációt és a hatékony érték- és
tapasztalat-megosztást. (O’Gorman és Doran, 1999) Számos
tanulmány erős, pozitív kapcsolatot mutatott ki a pénzügyi
teljesítmény és a stratégiai alkalmazkodás proaktív jellege
között (pl. Bansal, 2005 és Margolis and Walsh, 2003), ám ez az
összefüggés csak a nagyvállalatok esetén egyértelmű. A KKV-k
erőforrás-felhasználásában hatékonyságjavulást elsősorban a
jogszabályozási környezet által reprezentált nyomás okoz
(Rutherfoord et al., 2000), így esetükben a proaktivitás és a
pénzügyi szempontok közötti kapcsolat nem világos, vélhetően
elérik az előnyöket, de azok más készletének megszerzésére
aspirálhatnak, mint a nagyvállalatok. A pénzügyi előnyök
potenciális elérése mellett (és a KKV esetében gyakran azok
helyett) a stratégiai proaktivitás és az erőforrás hatékonyság
kölcsönkapcsolatában
erőteljesen
érvényesülnek
a
szervezetközi kapcsolatokból származó hajtóerők, melyek az
egyes KKV katervákban az alábbiak szerint jellemezhetőek
(felhasználva, de jelentős mértékben kiegészítve AragónCorrea, 1998 forrásmunkáját):
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1. táblázat: Az erőforrás felhasználás hatékonyságának
növekedését eredményező, szervezetközi kapcsolatokból
származó hajtóerők
KKV tipológia kategóriái

Erőforrás hatékonyság forrása

1.) Gyorsan növekvő, magas
hozzáadott értéket előállító,
potenciálisan nagyhatású
KKV.
(pl. start-up)

Innovatív, kreatív üzleti modell, mely az ágazati
üzleti modellekhez képest teljesen új vagy
hatékonysága jelentős mértékben
továbbfejlesztett.

2.) Közvetlenül piacra
termelő/szolgáltató KKV

Hatékonyságjavulást a jogszabályozási
nyomáson felül a megcélzott vevőpiaci
szegmentum vásárlóinak elvárásai okoznak.
Innovációik ritkán érintik az üzletvitelt
átfogóan.

2.a) Helyi piacra
termelő/szolgáltató
KKV

3.) Beszállító tevékenységet
folytató KKV

3.a) Bolygóvállalat

Ritkán jellemző a hatékonysági erőfeszítések
bármilyen formája.
Hatékonyságjavulást a jogszabályozási
nyomáson felül a megrendelők elvárásai
okoznak, hiszen az önköltségcsökkentés mellett
céljuk az ellátási lánc egyes szereplői között a
hosszú távú partnerkapcsolatok fenntartása.
Alacsony alkuerejük tartalmas szervezetközi
együttműködésekkel történő ellensúlyozása
elemi érdekük.
Hatékonyságjavulást a jogszabályozási
nyomáson felül a megrendeléseivel
kapcsolódó nagyvállalat elvárásai okoznak. A
nagyvállalat a KKV innovációinak felkarolója
lehet.

Forrás: saját szerkesztés (2014.03.04.)
Megállapítható tehát, hogy nehéz a KKV szektor
vállalataira
vonatkozóan
univerzális
következtetések
meghatározni,
hiszen
az
erőforrás-felhasználás
hatékonyságának
fokozására
alkalmas
innovációik
kivitelezésében számos más tényező által determinált igény- és
lehetőségrendszer érvényesül.
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A praktikumban leggyakrabban foganatosított menedzsment
akciók, prioritások
Az energiahatékonyság, a környezeti fenntarthatóság és
a vállalati versenyképesség összetett viszonyrendszerében a
fejlődés kulcsa az innováció (Hart 1995). Jelen cikkben az
innováció értelmezése az Oslói Kézikönyv (2005) harmadik
kiadása alapján történik, tehát jelent „minden új vagy javított
terméket, eljárást, értékesítési/marketing, pénzügyi/befektetési
vagy menedzsment módszert”. Ezen innováció-megközelítés
felhasználásával kialakítható és reprezentálható az energetikai
innovációk rendszerezett tipológiája, mely a 2. táblázatban
került összefoglalásra, az alábbiak szerint:
2. táblázat: Energetikai innovációk készlete

termelési folyamat

termék

érintett
terület

típus

energetik
ai
aspektusú
termékinnováció

megelőző
beavatko
zás

csővégi
megoldá
s

jellemzői
- elsődleges cél és motiváció:
vevői igények magasabb
szintű kielégítése
- új vagy jelentősen
továbbfejlesztett műszakienergetikai paraméterek
- általában saját fejlesztésű
megoldás
- piaci kockázat
- elsődleges cél:
hatékonyságjavulás
- motiváció:
költségmegtakarítás
- alapfolyamat megváltozik
- magasabb kezdeti költség és
kockázat
- lassabb megtérülés,
magasabb jelenérték
- adaptált vagy saját fejlesztésű
megoldás
- elsődleges cél: károsanyagkibocsátás csökkentése
- motiváció: jogszabályozási
követelményeknek való
megfelelés
- alapfolyamat nem változik
- alacsonyabb kezdeti költség
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alkalmazott
akciók például
környezettudatos
terméktervezés
és csomagolás;
teljes
életciklusban
értelmezett
energiafelhasznál
ás csökkentése
hulladékújrahasznosítás;
megújuló
energetikai
beruházás;
fajlagos
nyersanyagfelhasználás
csökkentése
technológiai
korszerűsítéssel
környezeti
elemek védelme
és a kapcsolódó
szennyezés
mértékének
csökkentése pl.:
levegőszennyezé

módszerek

és kockázat
- gyors megtérülés,
alacsonyabb jelenérték
- általában adaptált megoldás

energiaés
környezet
tudatos
marketin
g és
értékesíté
s

energiaés
környezet
tudatos
menedzs
ment

Hierarchiában:
1. munkavállalói
szemléletformálás az
energiatudatosság
érdekében
2. átfogó
energiamenedzsment
rendszer bevezetése
3. energetika fókuszú
kommuniká-ció a
partnerek, vevők felé
4. energetikai kérdések
stratégiai integrációja
5. üzletviteli praktikum
újrakonfigurálása
6. üzleti modell
újrakonfigurálása

s csökkentése
kéményen
elhelyezett
füstgázszűrő
segítségével;
szelektív
hulladékgyűjtés
fenntartható
fogyasztásra
ösztönző
promóciók; a
vásárlói
tudatosság
növelése;
energiamonitorin
g; „zöld” iroda;
optimalizált
adattárolási- és
dokumentumkez
elési
megoldások;
optimalizált
funkciószervezés
(pl. logisztika)

Forrás: saját szerkesztés
A táblázat egyaránt tartalmazza az innováció radikális és
inkrementális változatainak cselekvési készleteit, mely jelleg
potenciálisan egy újabb csoportosítási ismérv. Nem taglalja az
innovációs folyamat intézményesíthetőségének kérdését. Az
innovációk csoportosíthatóak továbbá aszerint is, hogy az
energiahatékonyság javulását a) beruházásokkal, b) új
módszerekkel vagy c) kombinált megoldásokkal érik el. Egy
konkrét elemzésben meg kell különböztetni azt is, hogy a
telepített megoldás a) a vállalat szempontjából eredményez
újdonságot vagy b) az ágazat egésze szempontjából nóvumot
jelent. Az egyes kategóriákban az energetikai innováció
kivitelezésének motivációja, megvalósítása, valamint a
kapcsolódó költségek, kockázatok és hozamok is eltérő
karakterisztikával írhatóak le. Az energetikai innovációk iránti
igény mértékét nagymértékben befolyásolja a vizsgált KKV
vállalkozási tevékenységének energiaintenzív jellege. A
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későbbiekben bemutatandó empirikus vizsgálatok jellemzően
az energiaköltségek összköltségen belüli hányada alapján
ragadják meg az energiaintenzív jelleget, mely megközelítés –
ha egy általában nem energiaintenzív, mégis energiapazarló
módon folytatott tevékenységre gondolunk – nyilvánvalóan
korlátozott. Az elhatárolás problémáitól eltekintve – a
tevékenység energiaintenzív jellegétől függetlenül – mindkét
tevékenység kiemelt figyelmet érdemel, az okok a 3.
táblázatban kerülnek összefoglalásra:
3. táblázat: A KKV tevékenységének energiaintenzív jellege,
valamint a vállalati szintű és a kívánatos nemzetgazdasági
prioritások kapcsolata
Energiaintenzív
tevékenységet folytató
KKV
relatív magas
KKV szektoron belül
alacsony

ISMÉRV
Vállalati szintű
energiafogyasztás
Vállalatok
számossága

túlnyomó részben ipar,
részben mezőgazdaság

Szektorális
dominancia

Kézenfekvő, hiszen az
energiaköltségek a
vállalati figyelem
középpontjában állnak.
Az adatok feljegyzik,
elemzik, keresik a
beavatkozási
lehetőségeket.

Döntés-előkészítő
módszerek
alkalmazhatósága

magas prioritás, a vállalat
érdekelt

Energetikai
innovációk vállalati
szintű prioritása

Kevés vállalat, de vállalati
szinten jelentős
energiafogyasztás =>
kívánatos
nemzetgazdasági
prioritás magas.

Nemzetgazdasági
prioritás

Forrás: saját szerkesztés (2014.03.14.)
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Nem energiaintenzív
tevékenységet folytató
KKV
relatív alacsony
KKV szektoron belül
magas
túlnyomó részben
szolgáltatás, részben
mezőgazdaság
Problematikus, mert az
energetika marginális
terület, nem kelti fel a
menedzsment
érdeklődését, az
adatokat nem gyűjtik,
nem ismerik vagy keresik
a lehetőségeiket.
alacsony prioritás, a
vállalat alacsony szinten
érdekelt
Vállalati szinten kisebb
mennyiségű
energiafogyasztás, de
számos vállalat =>
kívánatos
nemzetgazdasági
prioritás magas.

Az energetikai innovációk megvalósításának legfontosabb
akadályai, a vállalati energetika nemzetközi, empirikus
vizsgálatai alapján
Első lépésként bemutatásra kerül az, hogy a kiválasztott
empirikus felmérésekben a válaszadók mely legfontosabb
tényezőket jelöltek meg az energiahatékonysági erőfeszítések
legfontosabb gátjaiként. A szakirodalmi következtetések
összefoglalására a 4. táblázatban kerül sor:
4. táblázat: Az energiahatékonysági erőfeszítések legfontosabb gátjai a
gyakorlatban
Vizsgált empíria
I.
II.
Szerzők
Fleiter, Joachim és
Trianni és Cagno
Ravivanpong
Forrás megjelent
2012
2012
Kutatás helyszíne
Olaszország (Lombard
Németország
régió)
Mintaelemszám
128 db
160 db
Vállalatok
méret
KKV és nagyvállalat
KKV
szerint
(országos felmérés)
Módszer
félig strukturált interjú
kérdőíves megkeresés
Legfontosabb
Magas beruházási
Forrásokhoz való hozzáférés
gátló tényezők
költség
csökkenő prioritási
Energiahatékonysági
sorrendben
lehetőségekről és azok
Más beruházási
előnyeiről szóló információk
prioritások
hiánya
Hiányos ismeretek az
Megkérdőjelezhető
energetikai innovációk
pénzügyi hasznosság
döntéshozatalában
Kapcsolódó
Energiaárak
technikai/technológiai
bizonytalansága
szakismeret hiánya
Más beruházási prioritások
Vizsgált empíria
III.
IV.
Szerzők
Groot, Verhoef és Nijkamp
Rohdinés Thollander
Forrás megjelent
2001
2006
Kutatás helyszíne
Svédország nem
Holland
energia intenzív
termelő vállalat
Mintaelemszám
135 db
8 db
Vállalatok
méret
6 db KKV; 2 db
KKV-k és nagyvállalatok
szerint
nagyvállalat
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Módszer
Legfontosabb
gátló tényezők
csökkenő prioritási
sorrendben

kérdőíves megkeresés

28 db

mélyinterjú
Termelési folyamatok
működését
átmenetileg
„megzavaró” hatások,
ill. ezek költségei
Idő, szervezeti/vezetői
figyelem vagy felelős
hiánya
Energia hatékony
technológiákról és
módszerekről szóló
információ hiánya
A megváltoztatott
termelési eljárások
technológiai
kockázatai
Más beruházási
prioritások
VI.
Thollander és Ottosson
2007
Svédország cellulóz-és
papíripar
40 db

n.a.

n.a.

mélyinterjú

kérdőíves megkeresés
Termelési folyamatok
működését
átmenetileg
„megzavaró” hatások
technikai/technológiai
kockázatai
Termelési folyamatok
működését
átmenetileg
„megzavaró” hatások
költségei
Technológiai
akadályok

Más beruházási prioritások

Jelenlegi technológia
eltávolításának nehézségei
és bizonytalansága
Energiaköltségek alacsony
prioritásúak

Energiahatékonyság
alacsony prioritású

Vizsgált empíria
Szerzők
Forrás megjelent
Kutatás helyszíne
Mintaelemszám
Vállalatok
méret
szerint
Módszer
Legfontosabb
gátló tényezők
csökkenő prioritási
sorrendben

Meglévő technológiák
hatékonysága elegendő
V.
Rohdinés Thollander
2007
Svédország öntödék

Forráshoz való hozzáférés
hiánya

Beavatkozás technológiai
kockázatai
Költségvetési finanszírozás
hiánya
Új technológiai elemek
pontos műszaki
paramétereinek
elérhetősége
Más beruházási prioritások
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Más prioritások
idővesztesége
Forráshoz való
hozzáférés hiánya

Vizsgált empíria
Szerzők
Forrás megjelent
Kutatás helyszíne
Mintaelemszám
Vállalatok
méret
szerint
Módszer
Legfontosabb
gátló tényezők
csökkenő prioritási
sorrendben

VII.
Anderson és Newell
2004
USA gyártás
> 9000 db
KKV

kérdőíves megkeresés
Magas kezdeti költségek
Döntés-előkészítéshez és
bevezetéshez hiányzó
személyzeti kapacitás és
kompetencia
Megkérdőjelezhető
pénzügyi hasznosság
Forrás: szakirodalmi források alapján saját szerkesztés (2014.02.19.)

Fleiter és szerzőtársai (2012) forrásmunkájukban további
empirikus kutatási eredményeket is feldolgoznak. A vizsgálatok
közös vonása a vállalatok részéről a költségekkel és
finanszírozással, a technológiai és pénzügyi kockázatokkal és a
rentabilitással összefüggő aggályok megfogalmazása, mely
tényezőket
helyenként
további
komponensek
–
pl.
kompetenciahiányosságok, piaci kockázatok – egészítenek ki.
Az 1. táblázatban felhasznált tipológia felhasználásával
az 5. táblázatban bemutatásra kerül az, hogy az egyes KKV-k
nagy valószínűséggel miért jellemezhetőek forrásszűkösséggel:
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5. táblázat: Finanszírozás – a hatékonysági erőfeszítések
megvalósításának közös gátja
Energetikai hatékonyság
KKV tipológia kategóriái
gátja: a finanszírozás
1.) Gyorsan növekvő,
Tevékenység jellemzően
magas hozzáadott
profitabilis, de az indulás és
értéket előállító,
növekedés szakaszát más
potenciálisan nagyhatású prioritások miatt (is) folyamatos a
KKV. (pl. start-up)
forráséhség.
Intenzív versennyel néznek
szembe, ezért általában a
2.) Közvetlenül piacra
profitabilitás alacsony szintű, ritkák
termelő/szolgáltató KKV
a hatékonyságjavítási célú
beruházások.
Az alacsony alkuerő eredménye
az is, hogy a haszon szereplők
közötti elosztása/eloszlása során
3.) Beszállító
hátrányt szenvednek. Az
tevékenységet
innovációs aktivitás
folytató KKV
finanszírozásában alacsony a
mozgástér, a prioritások ezért
elvárás-követőek.
Forrás: saját szerkesztés (2014.03.14.)
Ezek alapján érthető a dominánsan érvényesülő,
túlnyomórészt
pénzügyi
nézőpontú
aggályokról
szóló
érvrendszer, mely az energetikai hatékonysági erőfeszítések
megvalósításának útjában áll.
A szervezeti és menedzsmentkapacitásbeli akadályok
közül kiemelendő a szervezeti struktúra konfigurációs
mechanizmusaival összefüggésben álló hatások, hiszen:
- A mikrovállalatok túlnyomó többsége és a kisvállalatok
egy része lineáris, vagy lineáris alapokon szervezett
kevert struktúrát működtetnek, melyben egyrészt nem
zajlik szakosodott munkamegosztás, másrészt a
felsővezető – a személyben központosított működés
miatt – leterhelt, a hétköznapi aktuális üzleti
problémákon és teendőkön túl – pl. közép- és hosszú
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távú fejlesztésekre, innovációra – csak ritkán jut
menedzsmentkapacitás.
A kisvállalatok fennmaradó része és a közepes
vállalatok javarészt funkcionális, vagy funkcionális
alapokon nyugvó kevert szervezeti struktúrába
szervezettek, ahol a feladatok szerint szakosodott
munkamegosztás ugyan jól támogatja a minőségi
munkavégzést, de az innovációk szempontjából nem
előnyös: a szervezet a felső szinteken jellemzően
technokratikus eszközökkel koordinált, mely által a
horizontális
struktúra
mentén
kívánatos
együttműködések
idővel
szükségszerűen
ellehetetlenülnek. Ezzel a többutas szervezet egy
alapvető működési feltétele sérül, diszfunkciókat
okozva az innovációk kivitelezésében és a felsővezetői
célok operativizálásában.

Konklúzió
A KKV-k versenyképességét egyértelműen befolyásolják
az energiahasznosítás jellemzői. Napjainkban ezért markáns
prioritás az, hogy az energetikai fejlesztésekkel elérhető
előnyök, elkerülhető veszélyek és érvényesülő akadályok
viszonyrendszerének összetett kapcsolatait feltérképezzük
abból a célból, hogy a stratégiai alkalmazkodás energetikával
összefüggő
kérdéseiben, valamint
a növekedési és
versenyképességi
aspirációk
energetikai
aspektusaiban
magabiztosan tájékozódhassunk. A tanulmány ezen vizsgálati
céloknak megfelelő struktúrát követ: a későbbi kvalitatív
elemzéseket előkészítése érdekében alapfogalmak és
szakirodalmak kerültek feldolgozásra, összefüggések feltárása
zajlott.
Az energiahatékonyság sűrűn használt fogalom, melynek
számos
verbálisan
interpretált
és
számszerűsített
meghatározása létezik. Bemutatásra került a legjobban
alkalmazható megközelítések készlete, mely alapján az egyedi
vállalati – ágazati, szervezeti és technológiai jellemzőkből
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fakadó sajátosságok által determinált – energiahatékonyság
tetten érhető.
Ezt
követően
ismertetésre
kerültek
az
energiahatékonysági erőfeszítések által elérhető – üzleti,
kommunikációs, energetikai és környezetvédelmi előnyökkel
reprezentált – külső lehetőségek, valamint a pénzügyekkel, a
szervezettel és az emberi erőforrásokkal összefüggő erősségek
köré csoportosítható belső előnyök. Ezen mozgatórugók
stratégiai kontextusban és a szervezetközi kapcsolatokban is
értelmezésre kerültek.
Ebből levezethető lett a gyakorlatban foganatosított
hatékonyságfokozó
innovációk
eszköztára,
az
egyes
innovációs típusok mentén a jellemzők is kidolgozhatóvá
váltak. Az innovációs eszköztár tipologizálása és jellemzése a
későbbiekben a felvázolt további ismérvek felhasználásával
mélyíthető. Ezt követően az energiahatékonysági erőfeszítések
gátjai kerültek lajstromozásra és sor került a legnagyobb hatású
tényezők taglalására.
Összességében a KKV-k vállalakozói, műszaki és
adminisztratív tevékenysége során napjainkban egyre
lényegesebb az erőforrás-hasznosítás, köztük az energiafelhasználás hatékonyságának javítása, a környezettudatos
működés meghonosítása, mert a proaktív energiastratégiát
folytató vállalatok a passzív energetikai magatartást
tanúsítókkal
szemben
képesek
értékes,
termelékeny,
versenyképest pozícióba kiépíteni és fenntartani.
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A globalizáció és a szegénység mérése: magyar és
nemzetközi tapasztalatok
Absztrakt
A szakirodalomban megoszlik a vélemény arról, hogy a
globalizáció hozzájárul-e a szegénység és a jövedelmi
egyenlőtlenség növekedéséhez, avagy ellenkezőleg, csökkenti
azt, illetve van-e egyáltalán hatása rá. Írásunkban több modell
segítségével vizsgáljuk meg a globalizáció és a szegénység
közötti kapcsolatot a világ országaira nézve. A kiindulópontot
Neutel
és
Heshmati
(2006)
tanulmánya
jelentette.
Dolgozatunkban megnéztük, hogy a kiinduló elemzés óta eltelt
időszakban hogyan változott a globalizáció és a szegénység,
illetve jövedelem-egyenlőtlenség közötti kapcsolat. Függő
változóként a Gini-koefficienst, független változóként pedig a
KOF globalizációs indexet használtuk. Lineáris regressziós
modellünk magyarázóereje alacsony (18%), ennek oka többek
között az alacsony minta elemszám. Nemlineáris regresszió
használatával 29%-ra emelkedett az R2 értéke, vagyis javult a
modell illeszkedése. Az eredmények alapján kijelenthető, hogy
nem tudjuk igazolni a Neutel – Heshmati szerzőpáros
vizsgálatának eredményét, amelyben 33%-os magyarázóerőt
találtak hasonló egyenlet esetén. Idősorelemzéssel kapott
előrejelzésünk alapján, melyben az ARIMA (3,1,3) modell
illeszkedett legjobban, a globalizációs index várhatóan a
jövőben is emelkedni fog, de a trendben lassulás látható.
Kulcsszó: globalizáció,
egyenlőtlenség

index,
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jövedelem,

szegénység,

Bevezetés
A szakirodalomban megoszlik a vélemény arról, hogy a
globalizáció hozzájárul-e a szegénység növekedéséhez, avagy
ellenkezőleg, csökkenti azt, illetve van-e egyáltalán hatása a
szegénységre, vagy a jövedelmi egyenlőtlenségre. Az irodalom
rövid áttekintése után a szegénység mérésének módszereivel
foglalkozunk röviden. A globalizációs index megmutatja a világ
országainak teljesítményét, illetve azt, hogy mennyire
integrálódott az adott gazdaság a világgazdaságba.
Tanulmányunkban a 2002-ben létrehozott svájci KOF
globalizációs indexet használjuk fel. Az index a globalizáció
három dimenzióját méri: gazdasági (pl.: kereskedelem,
tőkeáramlás), politikai (pl.: nagykövetségek száma az adott
országban,
nemzetközi
szervezetekben
való
tagság),
társadalmi (pl.: információáramlás, turizmus). (Dreher et al.
2012).
A szegénység mérése – szakirodalmi áttekintés
A Lorenz-görbe és a Gini-koefficiens segítségével a
jövedelemkoncentrációt tudjuk illusztrálni. A kumulált relatív
gyakoriságok függvényében ábrázoljuk a kumulált relatív
értékösszeget. Amennyiben a görbe négyzet átlójával esik
egybe, akkor teljes jövedelmi egyenlőség van, nincs
egyenlőtlenség (Lásd bővebben Pintér – Rappai 2006, illetve
Chotikapanich 2008).
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1. ábra, forrás: Németh – Simon (é. n.)
A Lorenz-görbéhez szorosan kapcsolódik a Giniegyüttható, amely egy szóródási mutató és leginkább a
jövedelemegyenlőtlenségek mérésére használják. A koefficiens
0 és 1 közötti értékeket vehet fel. Tökéletes egyenlőség esetén
0 az értéke, ilyenkor tehát mindenki ugyanakkora jövedelmet
kap. 1-es értéket abban az esetben vesz fel, amikor teljes
egyenlőtlenség áll fenn, vagyis minden jövedelemmel
egyetlen ember rendelkezik (Németh – Simon é. n.).
Maio
(2007) írásában további szegénységi és
jövedelemegyenlőtlenséghez kapcsolódó mutatók és indexek
találhatóak, mint pl.: az Atkinson-index, az általánosított
entrópia, Kakwani progresszivitási index, a Robin Hood-index és
a Sen-index.
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A globalizációs
összefüggés

index

és

a

szegénységi

index

közötti

Ebben a fejezetben több modell segítségével vizsgáljuk
meg a globalizáció és a szegénység közötti kapcsolatot a világ
országaira nézve. Az adatok forrásai a Világbank, Eurostat és a
KOF globalizációs index. Az első részben EViews ökonometriai
szoftver segítségével Neutel és Heshmati (2006) tanulmányát
követve lineáris regresszió és másodfokú nemlineáris regressziót
használtunk. A modellek segítségével megvizsgálható a
szegénység,
illetve
jövedelemegyenlőtlenség
és
a
globalizációs index közötti kapcsolat.
A szerzőpáros öt regressziós egyenletet állított fel,
mindegyik esetében a Kearney-féle globalizációs indexet
használták magyarázó változónak, függő változóként kétféle
szegénységi küszöböt, a Kuznets-hányadost és a Ginikoefficienst alkalmazták. Dolgozatunkban megnéztük, hogy a
kiinduló elemzés óta eltelt időszakban hogyan változott a
globalizáció
és
a
szegénység,
illetve
jövedelemegyenlőtlenség közötti kapcsolat. A rendelkezésre álló adatok
szűkössége miatt a Kuznets-hányadost nem használtuk, a
Kearney-index megkonstruálása helyett pedig a KOF indexet
vettük igénybe.
Írásunkban a szegénység és jövedelem egyenlőtlenségi
indexek: 1.5 $-os létminimum, 2 $-os létminimum, nemzeti
létminimum és jövedelemegyenlőtlenség szempontjából a Gini
koefficiens. A 4 modellben 2008-as adatok szerepelnek.
Természetesen a létminimum értékeinek is megvan a
maguk korlátja, hiszen a küszöb bármilyen kicsi megváltozása
esetén jelentős mértékben növekszik a szegények száma. A
megoldást egy rugalmas határok között mozgó (-tól -ig)
mutató jelentené (Wade 2004).
A második részben, mivel kíváncsiak vagyunk
Magyarország helyzetére, és mivel hazánk már nincs benne a
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Világbank szegénységi indexében, ezért a szegénységi arányt
és a társadalmi kirekesztődést, mint a szegénység indikátorát
használjuk, az adatok az Eurostatból származnak. A
globalizációs index mellett gazdasági, politikai és társadalmi
globalizációs indexeket is használtunk az elemzés során. A két
indexre rendelkezésre álló adatok alapján longitudinális
grafikus ábrát használtunk az elemzés során, melyben
Magyarországot hasonlítottuk össze az EU és az eurozóna
országaival.
Mivel kevés adat áll rendelkezésre a szegénységi és
globalizációs indexekről, ezért csak 45 megfigyelést tartalmazó
mintával dolgoztunk. A mintán futtatott klaszteranalízis alapján
3 klaszterre tudjuk bontani az adatainkat, amikben az adat
homogénebb, mint az eredeti mintában. Tanulmányunkban
csak a legnagyobb, országokra vonatkozó klasztert használjuk,
amelyek nagy része nem tagja az EU-nak. A klasztert alkotó
államok az 1. táblázatban szerepelnek.
1

Albánia

14

Mauritánia

2

Argentína

15

Mexikó

3

Azerbajdzsán

16

Moldova

4

Costa Rica

17

Mozambik

5

Dominikai Köztársaság

18

Niger

6

Egyiptom

19

Orosz Föderáció

7

Elefántcsontpart

20

Örményország

8

Fehéroroszország

21

Pakisztán

9

Grúzia

22

Peru

10

Kambodzsa

23

El Salvador

11

Kazahsztán

24

Thaiföld

12

Kirgiz Köztársaság

25

Uruguay

13

Macedonia, FYR

26

Vietnam

1. táblázat, forrás: Világbank adatain végzett klaszterelemzés
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A Gini index és a jövedelmi egyenlőtlenség közti kapcsolat
az alábbi ábrán látható:

2. ábra, a Gini - koefficiens és a globalizációs index 2008-ra
vonatkozó értékei
Forrás: Világbank alapján saját szerkesztés

3. ábra, a Gini - koefficiens és a globalizációs indexre illesztett
egyenes
Forrás: saját számítás
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A 3. ábra alapján nem állapítható meg egyértelműen
lineáris kapcsolat a két változó között, de ezt még
megvizsgáljuk tanulmányunkban.
Az első modell a következő egyenlettel írható le:
GINI = C(1) + C(2)*I_GLOBALIZATION + C(3)*NRND, ahol a
függő változó a Gini faktor, a I_GLOBALIZATION független
változó reprezentálja a KOF globalizációs indexet minden
ország esetében és az “NRND” pedig a regressziós egyenlet
véletlen hibáját jelenti.
C(1) a tengelymetszet és C(2) a független változóhoz
tartozó paraméter, globalizációs koefficiens.
A lineáris (legkisebb négyzetek módszerével történő
becslést használó) futtatás során a fenti egyenlet esetén a
következő eredményeket kaptuk:

2. táblázat, forrás: saját számítás
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A fenti lineáris regressziós formulák segítségével
kapcsolatot találhatunk a globalizáció és a szegénység, mint
jövedelmi egyenlőtlenség között. A fenti táblázatból jól látszik,
hogy a p-érték alapján a globalizációs index statisztikailag
szignifikáns. A koefficiens alapján, ami –0,414, látható, hogy
negatív kapcsolat van a két index között. Ez azt jelenti, hogy a
globalizációs index egyszázalékos növekedése esetén a
szegénység (jövedelemegyenlőtlenség) 4.14%-kal csökken.
Sajnos a modell magyarázóerejét jelentő R2 értéke a
globalizációs index esetén csak 18%, ami nagyon alacsonynak
számít a jövedelmi egyenlőtlenség magyarázatára. Továbbá
az F-statisztika értéke azt mutatja, hogy a modell nem létezik
5%-os szignifikanciaszint mellett. Csak 90%-os konfidencia
intervallumon létezik a modell, ami az elfogadhatóság határa.
A második modell a 1.5$-os létminimumot használja, a
harmadik modell a 2$-os létminimumot, és a negyedik modell
a nemzeti létminimumot. Minden modell eredményei
összhangban
vannak
a
Gini
modellből
levonható
következtetésekkel.
Ezek az eredmények azt mutatják, hogy nem tudjuk
igazolni a Neutel – Heshmati szerzőpáros vizsgálatának
eredményét, amelyben 33%-os magyarázóerőt találtak
hasonló egyenlet esetén. Az okok között találjuk többek között
a mintában levő megfigyelésszám alacsony voltát, emellett
más magyarázó változók modellbe történő bevonásával
növelni lehetne a magyarázóerőt, azonban az egy főre jutó
GDP bevonása elhanyagolható hatást gyakorolt az
eredményekre. További vizsgálatok szükségesek annak
kiderítésére, hogy az éves növekedés és az egy főre jutó GDP
milyen kapcsolatban állnak egymással. Dummy változó
beépítésével a régiók is vizsgálhatóak lennének a modellben.
Következő lépésben nemlineáris regresszió segítségével nézzük
meg, hogy a változók között négyzetes összefüggés van-e.
A következő
regresszió során:

egyenletet

285

használtuk

a

nemlineáris

GINI = C(1) + C(2)*I_GLOBALIZATION + C(3)*I_GLOBALIZATION 2
+ C(4)*RANDOM
A
jelölések
hasonlóak
az
előző
egyenletnél
alkalmazotthoz, azonban a hibatagot most “RANDOM” jelöli.
Lineáris esetben 4 modellt becsültünk, a Gini indexet
használó modell alul található.

3. táblázat, forrás: saját számítás
Nemlineáris regressziós becslésünk esetén az R 2 értéke
18%-ról 29%-ra emelkedett és az F-statisztika p-értéke alapján
létezik a modell. Azonban egyik magyarázóváltozó sem
szignifikáns 95%-os konfidenciaintervallumon.
Magyarország: globalizáció és szegénység
A szegénység mérésének egyik alternatívájaként az
Eurostat oldaláról származó szegénységi arány és kirekesztési
indikátort használtuk az európai országok esetén. Az a szándék,
hogy idősorelemzést használjunk, sajnos nem volt lehetséges
ezen indikátor esetén, mert az Eurostat adatbázisában a
szegénységi arány idősorára csak 2004-től kezdődően állnak
rendelkezésre adatok, ezzel szemben a KOF globalizációs
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indexe jóval nagyobb időszakot fed le: 1970-től 2009-ig. Az
elmúlt 4 évben történt változásokat tehát nem tudtuk
megvizsgálni, de amint lesznek adatok, elemezhetővé válik
ennek az időszaknak a változása is.
Indikátor/év
Szegénységi arány EU (27
ország)
Szegénységi arány
Euróövezet
Szegénység arány
Magyarország

2005

2006

2007

2008

2009

24,6

24,3

23,4

22,3

21,8

20,4

20,9

20,7

20,0

19,8

30,7

29,9

28,3

27,1

27,9

4. táblázat, forrás: Eurostat alapján saját szerkesztés
A
következő
grafikon
mutatja
a
szegénység
veszélyeztetettségi arányt hazánkban az eurozóna átlaghoz
viszonyítva:
Risk of poverty EU (27 countries)
Risk of poverty Euro area
Risk of poverty Hungary
33,0
31,0
29,0
27,0
25,0
23,0
21,0
19,0
2005

2006

2007

2008

2009

4. ábra, forrás: Eurostat alapján saját szerkesztés
Az ábra alapján kijelenthető, hogy a szegénységi arány
hazánkban több mint másfélszer akkora, mint az euro
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övezethez tartozó országok esetén. 2005-ben, az EUcsatlakozás után egy évvel a szegénység aránya
Magyarországon 24%-kal volt magasabb az EU-átlagnál, ez az
érték 2008-ra 21%-ra csökkent. Ez részben magyarázható az
uniós csatlakozással járó előnyökkel. 2009-ben a csökkenés
megállt és növekvő trend alakult ki, ami 28%-on érte el a
maximumot a vizsgált időszakban. Ugyanebben az évben az
EU-átlag csökkent, vagyis Magyarország és az Európai Unió
közötti eltérés nőtt a szegénység és társadalmi kirekesztődés
vonatkozásában. Hazánkat tehát az eurozóna országainál
jobban sújtotta a válság.
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Magyarország globalizációs indexe

5. táblázat, forrás: KOF
Az
5.
táblázatban
látható,
hogy
2011-ben
Magyarországot a 8. helyen rangsorolták a világ országai
között, ezzel is bizonyítva az ország kereskedelmi nyitottságát és
integráltságát a globális világ felé. Ez az előkelő helyezés
felülmúlja az olyan fejlett országok eredményét, mint
Németország, az Egyesült Királyság, vagy az Amerikai Egyesült
Államok és a környező országokénál is jobb. Annak érdekében,
hogy a magyar globalizációs indexet összehasonlíthassuk a
szegénységgel, ugyanarra az intervallumra gyűjtöttünk
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adatokat. A gazdasági globalizáció esetén Magyarország a 7.,
a társadalmi globalizáció esetén viszont csak a 18. helyezést
érte el.
Mélyebb betekintés nyerünk hazánk globalizációs
fejlődésébe, ha idősorelemzés segítségét vesszük igénybe a
magyar globalizációs indexnél. Előrejelzésünket EViews szoftver
segítségével végeztük az 1972 és 2009 közötti időszak
adatainak felhasználásával.
Első lépésben az idősor grafikus ábrájának segítségével
nézzük meg, hogy stacionárius-e vagy sem a vizsgált
periódusban.
GLOBALIZATION
90

80

70

60

50

40
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

5. ábra, a globalizáció folyamatának időbeli alakulása
forrás: saját szerkesztés KOF index alapján
Az 5. ábra azt mutatja, hogy az idősor nem stacionárius,
1987-88 körül nagy emelkedés látható, vagyis közvetlenül a
rendszerváltás előtti időszakra vonatkozóan, ez strukturális
törésre utal. A kiterjesztett Dickey-Fuller (ADF) egységgyök teszt
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szintén megerősíti, amit az ábra is jelez, vagyis nem stacionárius
az idősorunk.
A minta korlátozásával, tehát, ha 1988-tól kezdődik,
akkor a differenciálással kapott idősorban már nem lesz
egységgyök folyamat, ahogy az alábbi eredményeken is
látható:

6. táblázat, forrás: saját számítás
Vagyis folytathatjuk a globalizációs indexet legjobban
magyarázó, legjobban illeszkedő ARIMA modell megtalálására
vonatkozó vizsgálatunkat.
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Az iterációk során ARIMA (x,1,y) modelleket néztünk
meg, ahol x, y = 0,1,2,3. A következő modelleket illesztettük:
Model 1: D(GLOBALIZATION) C AR(1) AR(2) AR(3) MA(1) MA(2)
MA(3)
Model 2: D(GLOBALIZATION) AR(1) AR(2) AR(3) MA(1) MA(2)
MA(3)
Model 3: D(GLOBALIZATION) AR(1) MA(1)

Model

R-Squared
0.70

Durbin-Watson
stat
2.318279

Schwarz
criterion
3.644308

Model 1
Model 2

0,42

1.634984

4.458514

Model 3

0.15

1.089410

4.139534

7. táblázat, forrás: saját számítás
A 7. táblázat alapján a Model 1 rendelkezik a
legnagyobb magyarázó erővel, a Durbin-Watson statisztika itt
van legközelebb az ideális 2-höz, a Schwarz-féle információs
kritérium értéke is itt a legalacsonyabb, vagyis ez a modell
illeszkedik a legjobban. A reziduumokra futtatott minden teszt
kedvező eredményt hozott: normális eloszlást követnek a
maradéktagok, homoszkedasztikusak és autokorreláció sincs
jelen.
A Model 1 alapján harmadrendű autoregresszív és
harmadrendű mozgóátlag folyamat bizonyult a legjobbnak,
vagyis a három évvel ezelőtt történt események is hatással
vannak a mai eredményekre.
Magas fokú egyezést mutat az előrejelzett és a
megfigyelt érték között az alábbi, 6. ábra, amely a Model 1hez kapcsolódik:
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6. ábra
forrás: saját számítás
Az átlagos négyzetes hiba 0.9, ami elég alacsony, ezért
elfogadhatjuk. A fenti ábráról egyértelműen látszik, hogy az
első modellünk magyarázó ereje nagyon magas, az ábrán
látható, hogy az előrejelzés görbéje (GLOBALIZAT_FORECAST)
mennyire követi a tényleges adatokat tartalmazó görbét
(GLOBALIZATION). A magyarországi globalizációs index
folyamatosan növekedik, de a trend lassul.

293

Annak érdekében, hogy azonos intervallumok legyenek
a szegénység és a globalizáció esetében, a következő
adatokat használtuk:
2005
2006
85,29 86,57
88,52 89,55
78,27 80,29
90,81 91,37
8. táblázat
forrás: KOF index

Indikátor/év
Globalizációs index
Gazdasági globalizáció
Társadalmi globalizáció
Politikai globalizáció

2007
86,91
89,71
80,67
91,90

2008
86,91
88,68
81,15
92,65

2009
87,38
90,50
80,59
92,71

Ahogy a 7. ábrán is látszik, a magyar index a 86-os érték
körül van, vagyis változatlan emelkedő trend látszik, 2005 és
2009 között 2.4 %-os növekedés figyelhető meg. Ez a változás
abszolút értékben kisebb a fent elemzett szegénységi indexnél.
A grafikonon látható többi index alkotja a globalizációs
indexet. A hazánkra vonatkozó gazdasági, társadalmi és a
politikai globalizációs index határozott növekedést mutat. 2005
és 2007 között a globalizációs index mindhárom alindexe
növekedett. A gazdasági globalizáció trendjében 2008-ban
csökkenés történt, azonban ez csak átmeneti visszaesésnek
bizonyult 2009-ben ismét növekedésnek indult az érték. A
társadalmi globalizáció esetében enyhe csökkenés látható
2008 és 2009 között, valószínűsíthetően 2009 nem fordulópontot
jelent, hanem csak kivételt.
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Globalization index

Economic globalization

Social globalization

Political globalization

95,00
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7. ábra
forrás: KOF index
A
mélyebb
elemzés
érdekében
idősorelemzést
használtunk a magyar globalizációs index esetén.
Magyarország esete: globalizáció és a szegénységi arány
közti összefüggés
Az egyik legfontosabb kérdés, amire ebben a részben
keressük a választ, az, hogy van-e közvetlen vagy közvetett
kapcsolat a szegénység és a globalizáció foka között
Magyarországon? A kutatások alapján (Harrison, 2007) a
globalizáció által létrejövő magas fokú integráció az országok
jelentős részénél a szegénység csökkenéséhez vezethet. Vajon
hazánk esetében is ez a helyzet? Az erre való válaszhoz
elemeztük az Európai Unió statisztikai hivatalától, az Eurostattól
származó magyarországi szegénységi veszélyeztetettségi ráta
(risk of poverty) és a KOF globalizációs index közötti
összefüggést.
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Az alábbi grafikonon (8. ábra) egyszerű lineáris
regressziót használtunk a 2005 és 2009 közötti periódusra. A két
mutató közötti lineáris függőségre engednek következtetni a
kapott eredmények, a magyarországi globalizáció mértéke
növekedett, miközben a szegénységi arány csökkent 2005 és
2008 között, utóbbi 2009-ben növekedésnek indult, ahogy
korábban említettük a globális gazdasági válság miatt.
A jövőbeli vizsgálat felfedheti, hogy a globalizáció és a
szegénység között tényleg lineáris kapcsolat van-e, és, hogy a
csökkenő görbe által mutatott trend megmarad-e a következő
időszakban vagy sem.

Poverty

Globalization vs Risk of poverty
31,5
31,0
30,5
30,0
29,5
29,0
28,5
28,0
27,5
27,0
26,5

globalization vs Risk
of poverty

Lineáris
(globalization vs Risk
of poverty)

y = -1,5554x + 163,5
R² = 0,6903

85,00

86,00

87,00

88,00

Globalization
8. ábra
forrás: saját számítás, Eurostat és KOF index adatai alapján
Összefoglalás
Tanulmányunkban a szegénység és a globalizáció közötti
kapcsolatot vizsgáltuk meg több modell segítségével. A
kiindulópontot Neutel és Heshmati (2006) tanulmánya
jelentette. Lineáris regressziós modellünk magyarázóereje
alacsony (18%), ennek oka többek között az alacsony
mintaelemszám.
Az
elemszám
növelése,
több
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magyarázóváltozó bevonása és dummy változó segítségével
javítható
a
magyarázóerő.
Nemlineáris
regresszió
használatával 29%-ra emelkedett az R2 értéke, vagyis javult a
modell illeszkedése. Hazánkban a szegényégi arány
másfélszerese az uniós átlagnak, ez az érték a válság hatására
nőtt hazánkban, az Unióban ezzel szemben csökkent, ennek
oka, hogy a válság jobban sújtotta Magyarországot az EU-nál.
Hazánk az előkelő 8. helyen áll a KOF globalizációs indexében,
a gazdasági globalizációt tekintve szintén az élbolyhoz
tartozunk (7. hely), a társadalmi globalizáció tekintetében
viszont nem állunk jól (18. hely). Idősorelemzéssel kapott
előrejelzésünk alapján, melyben az ARIMA (3,1,3) modell
illeszkedett legjobban, a globalizációs index várhatóan a
jövőben is emelkedni fog, de a trendben lassulás látható.
Természetesen a probléma még további kutatást igényel a
szegénységi index és a globalizáció közötti mélyebb
összefüggések feltárása érdekében.
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Kecskés Petra1
A közelség értelmezésének lehetőségei ipari parkok esetén
Széchenyi István Egyetem,
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola,
Győr
Absztrakt
Globális világunkban a távolságok újraértelmezését,
továbbá az időtényező, az információ, és a tudás szerepének
felértékelődését tapasztaljuk az élet minden területén.
A regionális tudomány kiemelkedő kutatási területét
képezi a távolság-közelség vizsgálata, melyet a hazai és a
nemzetközi szakirodalom is széles körben és számtalan
nézőpontból tanulmányoz. Mit jelent azonban a közelség?
A közel lét valamihez (személyhez, objektumhoz, helyhez,
stb.) hatással van a „résztvevőkre” – legyen szó pozitív, vagy
negatív, illetve tudatos vagy nem tudatos hatásról (externáliák,
agglomerációs előnyök – Brueckner 2011).
A „legrövidebb út” napjainkban nem csupán a földrajzi
távolságot foglalja magában, hanem pontosan a fent említett
folyamatoknak köszönhetően, más tényezők alapján is
értelmezhetővé vált. Jelen tanulmányban áttekintésre kerülnek
a
hazai
és
nemzetközi
irodalomban
fellelhető
közelségkutatások és következtetéseik, különös tekintettel
azokra a közelség dimenziókra, melyek ipari parkok esetében is
értelmezhetőek és relevánsak.
Kulcsszavak: közelség, közelség dimenziók, ipari park

1

SZE-RGDI PhD-hallgató, kecskes.petra@sze.hu
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Bevezetés
A modern társadalmat az információ társadalmának
tartjuk, és gyakran találkozunk azzal a megjegyzéssel, hogy a
világ egy nagy falu. Globális világunkban a távolságok
újraértelmezését, továbbá az időtényező, az információ, és a
tudás szerepének felértékelődését tapasztaljuk az élet minden
területén. Az internet, a távközlési hálózatok és a legújabb
közlekedési eszközök segítségével a hagyományos értelemben
vett távolság és idő könnyen áthidalhatóvá vált.
Mindez a gazdasági életben is érezteti hatását, a
különféle gazdasági egységek között egyre kevésbé
találkozunk olyan szervezetekkel, melyek „szigetként”, más
szervezetektől
elszeparálódva
működnének.
Az
együttműködésnek és a vállalatok térbeli koncentrációjának
számos felfogása terjedt el világszerte, Porter tanulmányában
a klaszterek szerepét emeli ki, melyeket „egymáshoz
kapcsolódó, egyazon iparágba tartozó vállalatok és
intézmények földrajzi koncentrációjaként” (Porter 1998, 78)
határoz meg. A Marshall által felvázolt iparági körzetek
újragondolása jelent meg az olasz iparági körzetek
elemzésekor (Armstrong and Taylor 2004). A hálózatokban való
gondolkodás is releváns napjainkban, mely a részek
kapcsolódására hívja fel a figyelmet – legyen szó emberi
sejtekről, vagy éppen vállalatokról (Barabási-A. 2008).
Az egymástól fizikai valójukban távol elhelyezkedő
objektumok, tárgyak, személyek, vállalatok, stb. a távolság
más dimenzióit alapul véve már jóval közelebb lehetnek
egymáshoz. A tanulmányban áttekintésre kerülnek a hazai és
nemzetközi irodalomban fellelhető közelségkutatások és
következtetéseik, különös tekintettel azokra a közelség
dimenziókra,
melyek
az
ipari
parkok
esetében
is
értelmezhetőek és relevánsak.
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Az ipari parkok
Az oly gyakran használt kifejezés egy nehezen
meghatározható gyűjtőfogalmat takar (Markó 1999, 4), amely
az 1970-es évektől futótűzszerűen terjedt el a szakirodalomban
és a köztudatban. Hazánkban az 1990-es évek elejétől vettek
kezdetét az ipari parkok alapítási „hulláma”. A rendszerváltás
előtt is léteztek már ipari hasznosítású területek, azok távol
álltak a mai értelemben vett ipari parkoktól.
Az ipari parkokat gyűjtőfogalomként kezelhetjük, így
leginkább a közös jellegzetességeket lehet kiemelni, vagyis
minden esetben ipari tevékenységek térbeli koncentrációjáról
van szó (Lengyel, Kosztopulosz és Imreh 2002, 55). A
létrehozásuk hátterében fellelhető gazdaságfejlesztési célok
különbözősége, az adott térség fejlettsége és gazdasági,
társadalmi adottságai, továbbá a területek alapfunkciói
közötti eltérések végett számos ipari park elnevezés látott
napvilágot.
Mivel jelen tanulmánynak nem elsődleges célja az ipari
parkok csoportosításának és a fogalom rendszerezésének
leírása, így csupán néhány, a hazai és nemzetközi forrásokban
megtalálható megfogalmazást és tipizálást említek. Benko
technológiai parkokról, pólusokról és technopoliszokról ír,
amelyekben az innovációk elsődlegessége jelenik meg (Benko
1992). Az Európai Unió is megpróbálta szintetizálni a
fogalmakat, a területeken folyó magtevékenységeket alapul
véve megkülönbözteti például a tudományos, a kutató, a
technológiai, az üzleti parkokat, továbbá az innovációs és az
üzleti inkubátor központokat (Scandizzo 2001, 30-32).
Magyarországon az ipari parkokról szóló 23/2013 (II. 1.)
kormányrendelet határozza meg azokat a kritériumokat és
ismérveket, melyek alapján egy ipari terület viselheti az ipari
park címet. A kormányrendelet értelmében az ipari park
„általános
iparés
területfejlesztéssel
foglalkozó,
infrastruktúrával ellátott területtel rendelkező, fejlesztő, termelő
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és szolgáltató tevékenységet folytató működésre és
innovációra törekvő, „Ipari Park” címmel rendelkező szervezet”.
A
tudás
és
az
információ
felértékelődésével
párhuzamosan, a tudományos parkok és az inkubáció
különféle intézményei egyre magasabb arányt képviselnek a
fejlett gazdaságokban, melyek elsődleges célja a tudás és a
különféle erőforrások megosztásának biztosítása (Nurutdinova
2012). A tudományos parkok az ipari parkok nagyon sajátos
típusai, ám e parkok esetében az ipari termelőtevékenység
háttérbe szorul, és helyette a tudás agglomerációja kerül
előtérbe. A már említett kormányrendelet szerint tudományos
és technológiai park „az az ipari park, mely elsődlegesen
tudásintenzív,
technológiai
innovációval
foglalkozó
vállalkozások fejlődésének elősegítésére jött létre vagy
ilyenként működik” (23/2013 (II. 1.) Korm. rendelet).
Az áttekintett szakirodalmi megfogalmazások alapján
arra a következtetésre jutottam, hogy a Magyarországon, 2013
februárjában megjelent kormányrendelet által definiált ipari
park fogalom tartalmazza azokat a jelentéstartalmi elemeket,
amelyek napjaink ipari parkjait leginkább jellemzik. Ebből
kifolyólag a távolság további tanulmányozása tekintetében ezt
a megfogalmazást veszem alapul.
A közelség-távolság értelmezése
A regionális tudomány egyik kiemelkedő kutatási
területét képezi a távolság-közelség vizsgálata, melyet a hazai
és a nemzetközi szakirodalom is széles körben és számtalan
nézőpontból tanulmányoz. Az alábbiakban a távolság
fogalma és annak értelmezési lehetőségei kerülnek
ismertetésre.
Ha a hétköznapi értelmében használjuk a szót, akkor a
tér két pontja közötti legrövidebb út hosszát jelenti (Lengyel és
Rechnitzer 2004). Tudományos megfogalmazás szerint a
távolság nem más, mint két hely (vagy két alakzat) térbeli
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eltérésének mértéke (Nemes Nagy 1998, 168) – vagyis
valamennyi esetben viszonyításról van szó, két hely egymáshoz
való térbeli viszonyításáról.
Fontos megjegyezni, hogy vannak kutatók, akik a
távolságot elemzik és ezt a kifejezést preferálják (pl. Erdősi
2013; Nemes Nagy 1998) és vannak, akik a közelség fogalmát
és jelenségét veszik górcső alá (lásd következő fejezet).
Matuschewski pedig a távolságot és ellentétpárját, a
közelséget is analizálja, és tipizálja is azokat (Matuschewski
2012).
A terminológiát tekintve a közelség kifejezés az
elsődlegesen használt, melynek elterjedésében E. T. Hall
antropológusnak kiemelkedő szerepe volt (Hall 1990). Ő volt az
a kutató, aki az emberek közötti interakciók területi
dimenzióját,
és
ennek
különbségeit
vizsgálta
eltérő
kultúrákban, ezt a tudományterületet nevezik proxemikának. A
közel lét valamihez (személyhez, objektumhoz, helyhez, stb.)
hatással van a „résztvevőkre” – legyen szó pozitív, vagy
negatív, illetve tudatos vagy nem tudatos hatásról (externáliák,
agglomerációs előnyök – Brueckner 2011).
A közelség dimenziói
A „legrövidebb út” napjainkban nem csupán a földrajzi
közelséget foglalja magában, hanem más tényezők alapján is
értelmezhetővé vált. E tanulmány keretein belül azokra a
közelség típusokra térek ki, melyek egy ipari park – vagyis az
ipari tevékenységek térbeli koncentrációja – esetében
definiálhatóak.
Az ipari parkok vállalatoknak adnak otthont, amelyek e
parkba
tömörülve
számos
előnyt
élvezhetnek
és
kihasználhatják
a
„szomszéd”
vállalatok,
szervezetek
közelségét. Tehát a leghagyományosabb értelemben vett
közelség fogalom és típus, a földrajzi közelség egyfajta
adottságként jelenik meg a parkok esetében.
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Ha gazdasági egységekről van szó, akkor az üzleti
döntések során értelemszerűen figyelembe veszik a következő
távolság/közelségtípusokat:
 közlekedéshálózati közelség: melyet a tényleges
közúti, vasúti útvonalon mérünk,
 időközelség: mely megmutatja, hogy mennyi
idő szükséges az adott szállításhoz,
 gazdasági/költség közelség: a szállítás költségét
adja meg (Lengyel és Rechnitzer 2004, 120).
A fizikai közelség fontosságát számos kutatásban
megkérdőjelezik, illetve felhívják a figyelmet arra, hogy
felgyorsult és a különféle infokommunikációs eszközök által
behálózott és vezérelt világunkban gyakran másféle közelség
az elsődleges (Gallaud and Torre 2004; Basile et al. 2011; Bönte
2008). Különösen a tudás szerepének felértékelődésével
kerültek fókuszba e felfogások.
Az ún. francia iskola, a Proximity Dynamics Group
képviselői, tagjai (többek között Gilly, Torre) a hagyományos
földrajzi (geographical proximity) és a szervezeti közelség
(organizational proximity) között tesznek különbséget.
Megpróbálják kinyitni a közelség fekete dobozát, a
tudástúlcsordulás jelenségét is bevonták vizsgálataikba,
valamint azt is tanulmányozták, hogy e két közelség dimenzió
között milyen relációk mutathatóak ki és hogyan jelennek meg
ezek az innovatív miliőkben. A földrajzi közelség két, térben
elkülönülő objektum közötti távolságot fejez ki, melynek
mértéke objektív módon megadható. Ezzel szemben a
szervezeti közelség a szervezet közössége közötti interakciók
létrejöttének előmozdításában játszik szerepet. Kétféle logikára
épül, az odatartozás logikája szerint egy szervezeten belül a
tagok jóval könnyebben alakítanak ki kapcsolatokat és
működnek együtt, mert ugyanazon kapcsolati térhez (pl.
vállalathoz) tartoznak. A hasonlóság logikája szerint pedig
azért értik meg egymást könnyebben, mert egyazon nyelvet
beszélik, hasonló értékeket (pl. vállalati kultúrát) vallanak. E
leírásból is következtethetünk arra, hogy a szervezeti közelség
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mérése jóval komplexebb, nincs egyértelmű mértékegysége
(Torre and Gilly 1999).
Lagendijk és Lorentzen a francia iskola által felvázolt
közelség dimenziókból indulnak ki, vizsgálatuk során a földrajzi
(és nem gazdasági) értelemben vett perifériák (pl. NagyBritannia, Norvégia) esetében analizálják a közelséget. Arra a
következtetésre jutnak, hogy a tudás megszerzésében és
átadásában a fizikai távolságot legyőzve a virtuális, a kognitív,
a szervezeti, az intézményi, az ideiglenes valamint a gazdasági
közelség kerül előtérbe (Lagendijk and Lorentzen 2007).
A közelség tanulmányozásának kiemelt figyelmet
szentelnek az ún. evolúciós közgazdaságtan képviselői is. A
leghíresebb és legtöbbet idézett kutató Ron Boschma, aki a
közelséget az innovációkkal összefüggésben elemzi, és azt
mondja, hogy a közelség a lokális innovatív miliő, a pozitív
externáliák kialakulásában és fenntartásában játszik elsődleges
szerepet (Broekel and Boschma 2012). A fő hatások az
innovációk kidolgozása és adaptálása során megjelenő
bizonytalanság csökkentésében, valamint az együttműködési
problémák megoldásában érhetőek tetten. „Lehámozza” a
szervezeti közelség rétegeit és öt közelség dimenziót határoz
meg (Boschma 2005).
A földrajzi közelség ez esetben is a fizikai közel létet
jelenti, melynek pozitív hatásai az agglomerációs előnyök
érvényesülésében, a tudástúlcsordulásban, a tacit tudás és
alacsonyabb kockázatú információcserében öltenek testet. A
szervezeti közelség egyrészt a szervezeteken belüli, másrészt
szervezetek közötti relációk közelségét, szorosságát foglalja
magában. Minél szorosabb a kapocs, annál nagyobb a
valószínűsége a tudás megosztásának, az innovációk
létrejöttének.
Az intézményi közelség szintén két szintet foglal magába,
a formális (pl. jogszabályok) és az informális (pl. közös nyelv)
intézményi háttér megteremti azt az üzleti környezetet, amely
megkönnyíti a kooperációk létrejöttét a homogenitásra
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alapozva. A kognitív közelség esetében a vállalatok
hasonlóságára, pontosabban arra az érzetre épít, mely szerint
a másik vállalat hozzám hasonló, tehát hozzám közel áll. Mivel
„egy nyelvet beszélnek”, könnyebben megértik egymást és
ezáltal rövidebb és egyszerűbb az információ- és tudásáramlás
folyamata is. Végül a társadalmi közelség, amely az
individuumok, valamint a szervezetek mikroszinten tetten
érhető társadalmi beágyazottságára utal, melyben a
bizalomnak kiemelt szerep jut.
Basile és szerzőtársai (Basile et al. 2011) a régiók közötti
tudásátcsordulás és gazdasági növekedés esetében kezdték
el tanulmányozni a közelség szerepét, a térbeli és a kapcsolati
közelség együttes hatását. A kapcsolati közelség a résztvevők
közötti interakciókat jelöli, amely befolyásolja a tanulási
folyamatot, és amelyet a régiók közötti bizalom relatív
különbségeiben definiálnak.
Az időtényező felértékelődésével bizonyos vállalatok
esetében megjelent az időalapú verseny. A beszállítókhoz
illetve a vevőkhöz közel levés e típusú versenyben fontos, így a
partnerek közelsége kiemelt jelentőségű, amely magában
foglalja a földrajzi és a szervezeti közelséget egyaránt
(Demeter 2013).
A számítógépek és az internet világában a kibertér,
valamint a virtuális közelség fogalma is egyre gyakrabban
használatos, melyhez kapcsolódóan sokan a földrajz illetve a
távolság haláláról beszélnek. Tranos és Nijkamp 2011-ben írt
munkájukban ezt a kérdéskört járják körül, azt vizsgálják, hogy
a kibertér megjelenésével párhuzamosan megfigyelhető-e a
fizikai közelség, a földrajzi tér háttérbe szorulása. A korábban
már felvázolt közelség dimenziókból és a gazdaságföldrajzból
kiindulva az internetet térbeli dimenzió alapján elemzik és a
tanulmányozásakor arra a következtetésre jutnak, hogy a
földrajznak napjainkban is fontos szerep jut, még a kibertérben
is (Tranos and Nijkamp 2011).
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2006-ban egy szerzőpáros kísérletet tett arra, hogy az
addig napvilágot látott közelség dimenziókat és felfogásokat
szintetizálja és próbálja kiszűrni az átfedéseket közöttük
(Knoben and Oerlemans 2006). Azokat a közelség dimenziókat
vonják be vizsgálatukba, melyek a szervezetek közötti
együttműködésekben relevánsak lehetnek – így háromra
szűkítik a kört, a földrajzi, a szervezeti és a technológiai
közelségre fókuszálnak. E három fogalom közül a technológiai
közelség tekinthető „újdonságnak”, amely a megosztott
technológiai tapasztalatokon és tudáson alapul (Knoben and
Oerlemans 2006, 77) és szoros kapcsolatban áll a szervezetek
abszorptív képességével.
Lengyel 2008-as tanulmányában két, egymással
ellentétes irányú folyamatra hívja fel a figyelmet, melyet a
közelség elemzésekor szem előtt kell tartanunk (Lengyel 2008).
A hagyományos termelő gazdasági tevékenységek esetében
továbbra is fontos szerepe van a földrajzi közelségnek. A
tudásalapú tevékenységek esetében azonban a térbeli
közelség mellett, a közelség egyéb típusai is (pl. szervezeti)
döntő szerepet játszanak.
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Összegzésképpen
Az 1. számú ábrában összesítem a
szakirodalmakban említett közelség dimenziókat.

feldolgozott

Közlekedéshálózati
közelség (Lengyel és
Rechnitzer 2004)

Időközelség (Lengyel
és Rechnitzer 2004)

Gazdasági/költség
közelség (Lengyel és
Rechnitzer 2004;
Lagendijk and
Lorentzen 2007)

Földrajzi közelség
(Torre and Gilly 1999;
Gallaud and Torre
2004; Boschma 2005;
Basile et al. 2011;
Tranos and Nijkamp
2011; Knoben and
Oerlemans 2006)

Szervezeti közelség
(Torre and Gilly 1999;
Gallaud and Torre
2004; Boschma 2005;
Knoben and
Oerlemans 2006;
Lagendijk and
Lorentzen 2007)

Kapcsolati közelség
(Basile et al. 2011)

Intézményi közelség
(Boschma 2005;
Lagendijk and
Lorentzen 2007)

Partnerközelség
(Demeter 2013)

Társadalmi közelség
(Boschma 2005)

Virtuális közelség
(Lagendijk and
Lorentzen 2007;
Tranos and Nijkamp
2011)

Kognitív közelség
(Boschma 2005;
Lagendijk and
Lorentzen 2007)

Technológiai
közelség (Knoben
and Oerlemans 2006)

1. ábra A közelség jelen tanulmányban elemzett dimenziói
Forrás: Saját szerkesztés, 2014
A tanulmányban a közelség került az elemzés fókuszába,
kiemelve azokat a közelség fogalmakat, melyeket ipari parkok
vizsgálatakor figyelembe venni érdemes. Személy szerint a
Knoben és Oerlemans (2006) által szintetizált közelség
dimenziókat, azaz a földrajzi, a szervezeti és a technológiai
közelség fogalmát tartom leginkább helytállónak, kiegészítve
Lengyel
(2008)
javaslatával,
miszerint
a
gazdasági
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tevékenységek típusát szem előtt tartva kell meghatározni a
figyelembe veendő közelség típusokat.
E munka áttekintést nyújt a legfőbb hazai és külföldi
szerzők kutatásairól és írásairól, továbbá a tervezett primer
kutatások elméleti alapját és irányát jelenti.
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Kovács Áron
A dél-dunántúli megyeszékhelyek (Pécs, Kaposvár, Szekszárd)
közúti elérhetőségének vizsgálata1
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar,
Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola,
Pécs
Absztrakt
A régiók külső helyekről való elérhetőségét elsősorban a
nagy nemzetközi folyosók és országos jelentőségű korridorok
biztosítják, ezek a vizsgálatok Magyarországon is megtörténtek,
de a régiók belső területeinek elérhetőségére és annak
fejlesztésére kevés figyelmet szentelnek. A tanulmány célja,
hogy a Dél-Dunántúl megyeszékhelyének közúton való
elérhetőségét elemezze, az elérhetőség gyenge pontjaira a
nehezen elérhető településeik kimutatásával rávilágítson,
feltárja a megyeszékhelyek különböző helyzetpotenciálját,
továbbá feltérképezze a menetrendszerinti buszjáratok
rendszerében azokat az összekötő településeket, amelyek
átszállást biztosítanak a saját megyeszékhely elérésében a
direkt kapcsolattal nem rendelkezőknek. A régió közúti
közlekedését számos természeti akadály befolyásolja. A
tanulmány ezeket az akadályokat és a feloldásukat célzó
eszközöket kívánja bemutatni.
Kulcsszavak:
Dél-Dunántúl,
autópálya, helyzetpotenciál

közlekedés,

elérhetőség,

„A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást
biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című
kiemelt projekt keretében zajlott.
1
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Bevezető
A régiók külső helyekről való elérhetőségét elsősorban a
nagy nemzetközi folyosók és országos jelentőségű korridorok
biztosítják, ezek a vizsgálatok Magyarországon is megtörténtek,
de a régiók belső területeinek elérhetőségére és annak
fejlesztésére kevés figyelmet szentelnek. A tanulmány a DélDunántúl helyi-kistérségi és regionális elérhetőséget vizsgálja.
Fontos, hogy a régiónak ne csak az országos és a nemzetközi
kapcsolatai legyenek előtérben bizonyos elérhetőség javító
intézkedések meghozatalánál, hanem a régió belső
kapcsolathálózatát is értelmezzük. Az elérhetőségvizsgálat
célja, hogy a közlekedés mellett a térbeli, az időbeli és a
személyre szabott összetevőire is rámutasson (Fleischer 2007).
Az elérhetőség vizsgálatánál nem szakadhatunk el a Krugmanféle centrum periféria modelltől. A gazdasági tevékenységek
intenzitása részben magyarázható a központoktól (a
tanulmányban
a
megyeszékhelyek)
számított,
mért
távolságtól. Ám az elérhetőség eloszlása már nem koncentrikus
körökbe rendeződik, hanem a helyi adottságok, sajátosságok,
illetve potenciál következtében torzul. Fujita et al (1999) szerint
ezek a torzulások az agglomerációs előnyökből származnak
(Fujita-Krugman-Venebles
1999).
Az
agglomerációs
folyamatokban a szállítás költsége (elérhetőség minősége)
fontos szerepet játszik. Ezért egy régió elérhetősége (külső és
belső elérhetősége) kihat annak fejlődésére, de nem csak a
fizikai kapcsolat a jelentős, hanem annál komplexebb
társadalmi folyamatok is szerepet játszanak. Régebben fontos
volt, hogy a térség minél közelebb legyen a nyersanyaghoz és
a megtermelt termék értékesítési piachoz. (Linner 1997). Ma a
globalizált világban, a jól megszervezett logisztikának
köszönhetően ez már nem olyan fontos tényező, de az biztos,
hogy a közlekedési infrastruktúra mennyiségi és minőségi
mutatói és az egy főre jutó GDP között pozitív korreláció áll
fenn (Biehl 1986, Keeble-Offord-Walker 1988). A fejlett nyugati
országokban, ahol a sugaras közlekedési hálózat mellett
kiépültek a transzverzális összekötő autópályák is, ott a további
beruházások a régió számára már csak marginális hasznot
hoznak, illetve csak akkor segítik a fejlődést, ha a forgalom szűk
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keresztmetszetének megszűntetését eredményezik (Blum 1982,
Biehl 1986, 1991). A fejletlen régiókban a közlekedés
korszerűsítésének sok esetben a kis- és közepes vállalkozók a
haszonélvezői, akik nem kizárólag a közlekedési folyosókban
(TEN-T – korridorok) érdekeltek, hanem a jól kiépített regionális
közlekedési rendszerben (Erdősi 2000).
A
tanulmány
célja,
hogy
Dél-Dunántúl
megyeszékhelyének közúton való elérhetőségét elemezze, az
elérhetőség gyenge pontjaira a nehezen elérhető települések
kimutatásával rávilágítson, feltárja a megyeszékhelyek
különböző helyzetpotenciálját továbbá feltérképezze a
menetrendszerinti buszjáratok rendszerében azokat az
összekötő településeket, amelyek átszállást biztosítanak a saját
megyeszékhely elérésében a direkt kapcsolattal nem
rendelkezőknek. A régió közúti közlekedését számos természeti
akadály befolyásolja. A tanulmány ezeket az akadályokat és a
feloldásukat célzó eszközöket kívánja bemutatni.
Dél-Dunántúl megyeszékhelyeinek megközelíthetősége
gépjárművel
Az elérhetőség fogalma magában foglalja azokat a
lehetőségeket, melyeket az egyik térségben elhelyezkedő
egyén vagy vállalkozás számára megszerezni képes,
amennyiben egy olyan másik térségbe utazik, ahol a számára
fontos tevékenységet végezheti (Linneker, Spence 1992, Tóth–
Kincses 2007). Miután a munkahelyek többsége központokban
(esetünkben megyeszékhelyeken) és agglomerációikban
összpontosul, ezért az autópályáknak nem csak a főváros
elérhetőségét
kellene
erősíteniük,
hanem
a
megyeszékhelyekét is. Perifériának tekinthetők azok a
területek, ahonnan az agglomeráció centruma három óra
oda-vissza utazással nem érhető el (Erdősi 2000). Ezt az
elérhetőség időkorlátot csak a régiók közötti utazási időnek
fogadjuk el, a régió megyeszékhelyek megyéjükből való
elérhetősége esetében az egy órán belül (gépjárművel vagy
tömegközlekedés igénybevételével) történő utazás lehet
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mértékadó. Vizsgálódásom során láthatóvá vált, hogy
mindhárom megyében találhatunk olyan településeket,
ahonnan a megyeszékhely egy órán belül nem elérhető,
legszembetűnőbb ez Somogy megyében (településeinek
37,5%–ból), és Tolna északi településeinél (településeinek
25,5%–ból), míg legkedvezőbb Baranyában (településeinek
csak 4,3%–ból nem elérhetők) (1. ábra)2
1. ábra: A megyeszékhelyek (Kaposvár,
Szekszárd) megközelíthetősége gépjárművel

Pécs

és

Forrás: szerző saját szerkesztése, a google útvonaltervező
segítségével a világhálóról 2013.04.02–10 közötti időszakban
elérhető adatok alapján

A közúti elérhetőség vizsgálathoz szükséges megyék elérhetőségi adatait a
google maps (https://maps.google.com/) útvonaltervezőt vettünk igénybe. Az
útvonaltervező figyelembe veszi a településeken a megengedett legnagyobb
sebességet, illetve a leggyorsabb útvonalat, így pontos és naprakész
adatokkal számoltunk.
2
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A dél-dunántúli települések egy része nem a saját
megyeszékhelyükhöz gravitál. A megyehatárokon lévő
települések (az 1. ábrán fekete ponttal jelölve) a főbb
szolgáltatásokat
a
más
megyében
közelebb
lévő
központokban
veszik
igénybe
és
nem
a
saját
megyeszékhelyükön.
Ezért
ezek
a
települések
csak
közigazgatásilag tartoznak az adott
megyéhez, de
funkciójukban elszakadnak tőlük. Ebből adódóan érdemes
lenne a belső határokat felülvizsgálni.
A régiók elérhetőségében az autópályák fontos szerepet
töltenek be. Dél-Dunántúlon a megyeszékhely elérhetőségénél
az autópálya (M6–os és M7–es) igénybevételével jelentkező
időbeli előny csak néhány településnél mutatkozik (10 percen
felüli előnnyel rendelkező települések növekvő sorrendben:
Homorúd, Balatonszabadi, Siófok, Vörs, Balatonberény,
Balatonszentgyörgy, Hollád, Németkér, Ordacsehi, Tikos és
Szegerdő).
2. ábra: Dél–Dunántúl autópályái igénybevételével keletkező
időbeli előny a megyeszékhelyek elérhetőségében (percben)

Forrás: szerző saját szerkesztése, a google útvonaltervező
segítségével a világhálóról 2013.04.02–10 közötti időszakban
elérhető adatok alapján
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Bár a Dél–Dunántúli régió 2007–2013 közötti Operatív
programjában jelentős prioritásként kezelik a régió belső
vonzáscentrumai
(mikro–,
és
kistérségi
központok,
nagyvárosok) elérhetőségének javítását, mégis az látszik (2. és
5. ábra), hogy a Dél–Dunántúl autópályái nem a
megyeközpontok elérését, hanem az ország sugaras
közlekedés struktúrájából fakadóan a Budapestre, továbbá a
nyugat–európai központokba való eljutást szolgálják.
Dél-Dunántúl megyeszékhelyeinek megközelíthetősége
menetrendszerinti buszjáratokkal
A régió településeiből közel a feléből 3 (309 település)
nem indul közvetlen autóbuszjárat a megyeszékhelyeikbe,
hanem egy vagy két átszállással tudják csak elérni. DélDunántúlon 107 olyan település van, amelyek lakója a saját
megyeszékhelyét két óra buszos utazással tudja megközelíteni,
és
néhány
településről
(Porrog,
Porrogszentpál,
Somogybükkösd, Somogyaracs, Csurgónagymarton) az
utazónak két átszállást kell megtennie a megyeszékhelyig való
eljutásáig. Ezeket az elképesztően rossz elérhetőségi
viszonyokat és egyben a régió legnagyobb problémáját is a
zsáktelepülések nagy száma (Baranyában 87, Somogyban 61
és Tolnában 22) okozza. A zsáktelepülésen élők nagy
hátrányba kerülnek, mert a munkahelyeket csak 20-30 km
kerülővel tudják elérni, és ez az ott élőket már elfogadhatatlan
költségekkel és idői ráfordítással terheli (Buday-Sántha 2013).

A megyeszékhelyek menetrendszerinti buszjárattal való elérhetőségét a
Volán
online
menetrendtervező
(http://ujmenetrend.cdata.hu/uj_menetrend/volan/talalatok.php)
által
nyújtott adatokból nyertük, a lekérdezés 2012 tavasza történt. A lekérdezés
során törekedtünk a reális elérhetőségi adatok összegyűjtésére, ezért a
hajnalban, illetve késő éjjel induló járatok menetidejét nem vettük figyelembe,
hanem csak azokét (6-22óra között) amelyek tükrözték a megyeszékhely
elérhetőségét.
3
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3. ábra: A megyeszékhelyek (Kaposvár, Pécs és Szekszárd)
megközelíthetősége menetrendszerű autóbusszal (2012)

Forrás: szerző saját szerkesztése, a Volán online-menetrend
adatai alapján
Dél-Dunántúlon az elmúlt 20 évben a közösségi
közlekedés terén jelentős visszaesés tapasztalható. A helyi és
távolsági autóbusz közlekedésben együttesen 1990-hez képest
a szállított utasok száma 2010-ig több mint 45%-kal csökkent; a
helyi járatok terén még drasztikusabban alakult a helyzet, mert
a visszaesés 55%-nál is erősebb volt (Buday-Sántha 2013). Az
adatok
egyben
híven
tükrözik
a
régióban
folyó
közlekedésfejlesztések mértékét is. A csökkenéshez hozzájárult
a menetjegyárak, tarifák folyamatos növekedése, a
személygépjárművek számának emelkedése, illetve a
munkahelyek számának és különösképp a fiatal lakosság
lélekszámának a csökkenése.
A 4. ábrán azok a regionális központok láthatók, amelyek
a megyeszékhelyek elérhetőségében kulcsszerepet töltenek
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be. Baranyában Szigetvárnak és Mohácsnak, Somogyban
Marcalinak és Barcsnak, Tolnában pedig Dombóvárnak és
Bonyhádnak van jelentős szerepe a megyeszékhelyek
elérhetőségében, mert a zsáktelepülésekből induló járatok
ezek a központokon keresztül tudják megyeszékhelyüket elérni.
1. táblázat: A Dél-Dunántúl megyeszékhelyeinek
menetrendszerinti buszjáratokkal való elérhetőségében
szerepet játszó átszállóhelyek, amely 3-nál több
zsáktelepülést szolgálnak ki
Átszállóhely

Összekötött
Összekötött
zsáktelepülés Átszállóhely zsáktelepülés
száma (db.)
száma (db.)

Bóly

4

Böhönye

8

Iregszemcse

4

Nagyatád

8

Kapoly

4

Siófok

8

Nagykanizsa

4

Tab

8

Paks

4

Sásd

9

Nagypeterd

5

Harkány

10

Pécsvárad

5

Marcali

10

Sellye

5

Vajszló

10

Balatonszentgyörgy

6

Dombóvár

11

Csurgó

6

Barcs

13

Gyönk

6

Bonyhád

13

Oroszló

6

Siklós

14

Lábod

7

Mohács

17

Tamási
7
Szigetvár
32
Forrás: saját szerkesztés a Volán online menetrendje alapján,
lekérdezés 2012 tavasza
Ezek a központok kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be
a munkahelyteremtésben, a közszolgáltatások racionális
ellátásában (Gulyás 2013). A kiszolgáló központok összekötik a
régión belüli centrum és periféria területeket, így javítva a régió
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versenyképességét. E központok elérhetőségének javításával a
peremterületeken gazdasági és társadalmi lemaradás is
csökkenthető.
4. ábra: A Dél-Dunántúl megyeszékhelyeinek menetrendszerinti
buszjáratokkal
való
elérhetőségében
szerepet
játszó
átszállóhelyek, amely 7-nél több zsáktelepülést szolgálnak ki

Forrás: saját szerkesztés a Volán online menetrendje alapján,
lekérdezés 2012 tavasza
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A régió területi potenciálja az elérhetőség függvényében
Az egyszerűsített elérhetőségi vizsgálat rámutatott a
régió szélsőséges pontjaira, de a területi potenciálról nem nyújt
információt.
A gravitációs modelleket több területen is
alkalmazzák, például az Egyesült Államokban, elsősorban a
nagyvárosok
légi
közlekedési
vonzáskörzetének
meghatározásakor (Erdősi 2000b). A Hansen–féle gravitációs
modellt (Hansen 1959) – mint „helyzetpotenciál mutatót” az
ismert newtoni fizika alapján a regionális kutatások is átvették,
mert két terület között létezik egyfajta vonzási erő, amelynek
erőssége függ a két terület között lévő földrajzi távolságtól és a
kibocsájtás nagyságától (népesség, GDP, jövedelem, stb.).
A kapcsolatot a következő képlettel lehet leírni:

P 
i

B
d

j

2

ij

ahol:
Pi az adott település helyzetpotenciálja;
Bj az elérhető célok tömegei, munkavállalók száma, stb.
dij az i és j települések közötti távolság percben.
A gravitációs modell két település között lévő távolság és
elérhető tömeg (esetünkben népesség) közötti fordított
arányát fejezi ki. Minél nagyobb népességgel rendelkezik a
megyeszékhely és minél közelebb található a település, annál
nagyobb lesz a település függősége a megyeszékhelyétől. A Bj
változónak a megyeszékhelyek (2011–es) népesség adatai
alkalmazásával a vonzás intenzitása a 1. ábrához képest
megváltozik. Pécs, mint megyeközpont, szinte az egész
Baranya megye területét vonzza és kiterjed az M6–os és M60–
as nyomvonala felé, míg Kaposvár helyzetpotenciálja csak
agglomerációjára gyakorol hatást, ahogyan Szekszárd
esetében is (5. ábra).
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5. ábra: Dél–Dunántúl megyeszékhelyeinek helyzetpotenciálja
a Hansen–féle gravitációs modell alapján (a potenciál étéke
1–1000 között mozog)

Forrás: szerző saját szerkesztése a KSH 2011–es Megyei Évkönyv
adatai és google maps útvonaltervező elérhetőségi adatai
alapján
A megyeszékhelyek potenciálkülönbségét valamilyen
formában kezelni kellene gazdasági intézkedésekkel vagy
közlekedésfejlesztéssel. A potenciálkülönbséget nem a
megyeszékhelyek egymásközti rivalizálásával kell harmonizálni,
hanem a megyeszékhelyek sajátosságaiból fakadóan vannak
olyan területeik ahol sikeresebb, mint a másik régióbéli
megyeszékhelyek, ez által az egymás potenciálját nem
csökkentik, hanem ellenkezőleg erősíteni képesek és köztük
egy fajta kiegyenlítődés megindul. Á bár Pécs önmagában is
egyre
jobban
veszti
vonzóerejéből
(külföldi
tőke,
szolgáltatások, ipari teljesítmény terén), de nem a többi
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megyeszékhely javára, hanem Budapest és Nyugat-Dunántúl
előnyére. Ezért fontos hogy a közlekedéstervezésnél,
fejlesztésnél a térségi potenciált figyelembe vegyük. Kaposvár
és Szekszárd helyzetpotenciálja akkor erősödne, ha a köztük
lévő közúti elérhetőség javulna az M9 megépítésével és a régió
belső területei jobban feltárulnának.
Összefoglalás
A Dél-Dunántúl megyeszékhelyeinek elérhetősége
nagyon kedvezőtlen, gépjárművel és menetrendszerinti
buszjárattal
egyaránt.
Mindkét
közlekedési
eszköz
használatával számolva vannak olyan települések, amelyek 1,5
órán túl tudják a saját megyeszékhelyüket elérni. Ezek az
adatok
rámutatnak a
régió
közlekedésfejlesztésének,
ellátottságának szélsőségeire, illetve a régión belüli rossz
irányba tartó társadalmi, gazdasági folyamatokra. A régiót a
magas munkanélküliség, emellett a külföldi tőkeberuházás és
az ipari teljesítmény alacsony szintje jellemzi. Ez abból is adódik,
hogy Dél-Dunántúlon 171 zsáktelepülés van, melyek hátrányos
helyzetét fokozza az is, hogy a munkahelyüket csak 20-30 km
kerülővel tudják elérni. Még a megyeszékhelyek között sem
épült ki gyorsforgalmi kapcsolat (kivéve Pécs és Szekszárd
között az M6-os autópálya által). Menetrendszerinti
buszjáratokkal a régió településeinek fele nem tudja
megyeszékhelyét közvetlen járattal megközelíteni. Ezért a
forgalom összegyűjtő térségi központoknak jelentős szerepük
van nem csak a közlekedés kialakításában, hanem a
munkahelyteremtésben
és
a
lakosság
számára
a
közszolgáltatások elérésében és megszervezésében.
Elvárható lenne, hogy az autópályák segíthessék a
megyeszékhelyek elérését, de Dél-Dunántúlon az M6-os és M7es autópályák a régió peremén haladnak keresztül és csak
néhány település számára nyújtanak időbeli előnyt a
megyeszékhely elérésében. Az autópályák inkább Budapest és
távolabbi nyugat-európai központok elérését szolgálják (Bali L.
– Kolutácz A. 2006).
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A régión belüli elérhetőség gyengesége mellett több
természeti akadály is befolyásolja szomszédos térségekből a
Dél-Dunántúl megyeszékhelyeinek elérhetőségét. Akadályt
keletről a Duna, délről a Dráva és észak-nyugatról a Balaton
képez. A határt képező nagy vizek leküzdéséhez és
átjárhatóbbá tételéhez a mohácsi és a révfalui híd járulna
hozzá, melyek egyben elősegítenék a térség jó irányú
gazdasági és társadalmi változását (Bali 2012).
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Völgyi Katalin
Az ASEAN Gazdasági Közösség sikere a közvetlen külföldi
befektetések beáramlásának tükrében
MTA KRTK Világgazdasági Intézet,
Budapest
Absztrakt
A tanulmány fő célja a regionális integráció és a
közvetlen külföldi befektetések (KKB) beáramlása közötti
kapcsolat vizsgálata Délkelet-Ázsiában. Elsősorban arra a
kérdésre keresem a választ, hogy az ASEAN Gazdasági
Közösség (AEC) kialakítása hozzájárult-e a régióba irányuló
közvetlen külföldi befektetések növeléséhez. Az ASEAN
tagállamok többsége által alkalmazott, közvetlen külföldi
befektetésekre nagymértékben támaszkodó, exportorientált
iparosítási stratégiának számos kihívással kellett szembe nézni
az 1990-es években, amely arra ösztönözte a délkelet-ázsiai
országokat, hogy a regionális integráció fokozásával tegyék
vonzóvá a régiót a külföldi befektetők számára. A tanulmány
áttekinti az ASEAN Gazdasági Közösség legfontosabb
pillérének, az egységes piac és termelési bázis kialakításának
folyamatát, valamint annak az ASEAN-ba irányuló közvetlen
külföldi befektetésekre gyakorolt hatását. A vizsgálat arra
enged következtetni, hogy az egységes piac és termelési bázis
kialakítása az 1997-1998-as ázsiai pénzügyi válság alatt, illetve
az azt követő néhány évben felgyorsult, amely bizonyosan
szerepet játszott a délkelet-ázsiai régióba irányuló közvetlen
külföldi beruházások 2003 utáni dinamikus bővülésében. 2011ben az ASEAN régióba érkező közvetlen külföldi befektetések
rekordszintet értek el. Napjainkban az ASEAN már közel annyi
közvetlen külföldi befektetést tud magához vonzani, mint Kína.
Kulcsszavak: ASEAN, közvetlen külföldi befektetések (KKB),
regionális integráció
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Bevezetés – A gazdasági együttműködés szerepe az ASEANban
A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségét (ASEAN), 1967ben öt ország – Szingapúr, Malajzia, Thaiföld, Indonézia és a
Fülöp-szigetek – hozta létre. A Szövetség megalapítását
elsősorban politikai és biztonsági érdekek motiválták. A
többségében
gyarmati
uralom
alól
felszabaduló
országok1egyrészt meg akarták akadályozni – a dekolonizáció
nyomán fellépő hatalmi vákuum következtében – egy újabb
külső hatalom esetleges fellépését a régióban, másrészt a
regionális összefogástól saját érdekeik nemzetközi színtéren
való hatékonyabb érvényesítését remélték, harmadrészt így
egységesen léphettek fel a kommunizmus terjedésének
megakadályozása érdekében. A Szövetséget elsősorban ezek
a közös biztonsági és politikai érdekek tartották össze a
hidegháború végéig. Az ASEAN működését ténylegesen csak
1976-ban kezdte meg, amikor megrendezésre került az első
ASEAN kormány- és államfői találkozó és a tagországok
létrehozták a regionális együttműködést koordináló ASEAN
Titkárságot. Az 1970-es évek második felétől, a biztonsági és
politikai együttműködés mellett megjelentek az első regionális
gazdasági
kezdeményezések
is.
A korai
gazdasági
kezdeményezések 2 a nehéz- és vegyiparban, regionális
importhelyettesítő
iparosítási
stratégia
megvalósítására
irányultak (Shimizu 1998). Ezek a korai kezdeményezések
azonban jelentős eredményt nem hoztak. Yam és szerzőtársai
(1992) a sikertelenséget elsősorban a hatékony és támogató
intézményi keret hiányával, a bürokratikus, elhúzódó államközi
tárgyalásokkal, a kezdeményezések versenyt kizáró jellegével
magyarázták. De ezenkívül nem lehet figyelmen kívül hagyni
Malajzia, Szingapúr brit, Indonézia holland és a Fülöp-szigetek spanyol, majd
később amerikai uralom alatt állt. Az ASEAN-hoz később csatlakozó országok
közül Brunei, Mianmar brit, Laosz, Kambodzsa és Vietnám francia gyarmat volt.
Thaiföldet sohasem gyarmatosították.
2 Az ENSZ keretében készült ún. Kansu Jelentés (United Nations 1974) ajánlotta
ezeket a korai regionális együttműködési formákat (pl. ASEAN Ipari Projektek,
ASEAN Preferenciális Kereskedelmi Egyezmény, ASEAN Ipari Kiegészítés) az
ASEAN országok számára.
1
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azt a tényt sem, hogy az egyes ASEAN országok számára a
saját nemzetállam/gazdaság fejlesztése élvezett elsődleges
prioritást. A hagyományosan ipari és mezőgazdasági
nyersanyagokat exportáló országok az 1970-es évekig
jellemzően importhelyettesítő iparpolitikát folytattak és az
egymás közötti gazdasági kapcsolataik nem voltak erősek. A
fő kereskedelmi partnereik a régión kívüli fejlett országok
voltak, ugyanakkor a közvetlen külföldi befektetéseket pedig
3
jelentősen
korlátozták.
Az
ASEAN
országok
gazdaságfejlesztésében azonban az 1980-as évek közepétől
stratégiaváltás történt. Az importhelyettesítő helyett az
exportorientált iparosításra helyezték a hangsúlyt, amelynek
megvalósításában jelentős szerepet szántak a közvetlen
külföldi befektetéseknek. A stratégiaváltásra nyilvánvaló
magyarázatként szolgálhat az ipari és mezőgazdasági árak
1982 és 1986 közötti gyors zuhanása, és az általa kiváltott
recesszió, valamint az 1960-as évektől exportorientált
iparfejlesztést végrehajtó ázsiai országok (pl. Dél-Korea, Tajvan,
Hongkong, Szingapúr) példaértékű dinamikus gazdasági
növekedése. Az 1980-as évek második felétől az ASEAN
országok jelentős liberalizációt, deregulációt és reformokat
indítottak el, amely egybeesett a régióba irányuló közvetlen
külföldi beruházások gyors ütemű bővülésével. Az ASEAN
országok
esete
azonban
nem
egyedi,
hiszen
a
világgazdaságban ekkor kezdtek a nemzetközi termelési
hálózatok kiépülni, amely egyet jelentett a fejlett és fejlődő
országok közötti termelésmegosztás kibontakozásával. Az
északkelet-ázsiai (pl. japán, hongkongi, tajvani, dél-koreai),
európai és amerikai transznacionális vállalatok befektetései
által kiépülő termelési hálózatok indították el a délkelet-ázsiai
országok gazdasági integrációját és teremtették meg az
alapot a további regionális gazdasági együttműködéshez,
amely a hidegháború és így a kommunista fenyegetettség
megszűnésével meghatározónak bizonyult az ASEAN jövőbeli
fejlődése szempontjából. Természetesen ez nem azt jelenti,
Szingapúr kivételnek számított, mivel ekkorra már jelentősen liberalizálta a
külkereskedelmi és KKB-rezsimjét, és exportorientált iparosítási stratégiát
alkalmazott.
3
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hogy egyáltalán nem voltak közös biztonsági és politikai
érdekek – például Kína növekvő katonai erejének korlátozása
érdekében történő együttes fellépés vagy a korábban
kommunista blokkhoz tartozó délkelet-ázsiai országok,
Vietnám,
Laosz,
Kambodzsa,
valamint
Mianmar
integrálása/felvétele a Szövetségbe – mindazonáltal a
regionális gazdasági együttműködés sokkal nagyobb szerepet
kapott az ASEAN célkitűzései között. Kiváltképp az 1990-es
években, amikor az ASEAN országok által alkalmazott, KKB-ra
nagymértékben
támaszkodó
exportorientált
iparosítási
stratégia számos kihívással kényszerült szembe nézni. Egyrészt
más fejlődő országok (pl. Kína és India) is hasonló
gazdaságfejlesztési útra léptek, mintegy konkurenciát
támasztva a délkelet-ázsiai országok számára a KKB
vonzásában, másrészt a regionalizmus erősödésében (pl.
NAFTA, EU) az ASEAN országok a KKB elterelődésének veszélyét
látták, harmadrészt az 1997-1998-as ázsiai pénzügyi válság 4
hatására átmenetileg megrendült a befektetői bizalom a régió
iránt. Ezért az ASEAN országok az 1990-es évektől, a regionális
gazdasági
együttműködést
(a
regionális
integrációs
egyezményeket) arra használják fel, hogy ezekre a kihívásokra
válaszoljanak. A regionális integrációs egyezmények által
kívánják az egyes gazdaságok közötti akadályokat lebontani,
a piacot kiterjeszteni, és a régiót még vonzóbbá tenni a külföldi
Az 1997-1998-as ázsiai pénzügyi válságot alapvetően a külföldi tőke gyors és
nagymértékű
beáramlása, illetve
a
trend
hirtelen
megfordulása
eredményezte. A pénzügyi válság valutaválság, adósságválság és
bankszektort érintő válság volt egyben. Az ázsiai pénzügyi válság kiváltó okairól
– általánosan – kétféle nézet terjedt el. Az egyik szerint a kezdeti pénzügyi
zűrzavart a piaci várakozásokban és bizalomban bekövetkező hirtelen
változások (vagyis a pénzügyi pánik) okozták. A helyi és külföldi befektetők
pánikja mellett az IMF elhibázott szakpolitikai válaszai is hozzájárultak a válság
kiterjedéséhez és elmélyüléséhez. A másik nézet szerint strukturális tényezők
felelősek a válság kialakulásáért. A növekvő makrogazdasági problémák (pl.
külső egyensúlytalanság (deficites folyó fizetési mérleg, növekvő rövid lejáratú
külföldi adósságállomány), a pénzügyi szektor gyengeségei és a gazdasági
szakpolitikákban tapasztalt torzulások (erkölcsi kockázat a vállalat-bankkormány kapcsolatokban) jelentették a válság gyökerét (Chowdhury 1999,
Corsetti et al. 1998). Az ázsiai pénzügyi válság legnagyobb mértékben
Thaiföldet, Dél-Koreát, Malajziát, Indonéziát és a Fülöp-szigeteket érintette.
4
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befektetők számára, és a már kiépült termelési hálózatok
hatékonyabb működését elősegíteni. A délkelet-ázsiai
országok ezen egyezményekre támaszkodva, 2015-re tervezik
kialakítani az ún. ASEAN Gazdasági Közösséget, amely
elsősorban olyan egységes piac és termelési bázis létrehozását
jelenti, ahol az áruk, szolgáltatások, befektetések, a képzett
munkaerő szabadon, a tőke pedig szabadabban áramlik. A
tanulmányban elsősorban arra keresem a választ, hogy hozzá
tudtak-e járulni az ASEAN regionális egyezményei a régió KKB
vonzásához az elmúlt két és fél évtizedben.
Az ASEAN gazdaságok fő jellemzői
A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségét tíz ország alkotja.
Az öt alapító tagországhoz (Szingapúr, Malajzia, Indonézia,
Thaiföld, Fülöp-szigetek), 1984-ben Brunei, a hidegháború
lezárását követően pedig, 1995-ben Vietnám, 1997-ben Laosz
és Mianmar, 1999-ben pedig Kambodzsa csatlakozott. Az
ASEAN országok az egy főre jutó jövedelmi szint, a gazdasági
struktúra és a népesség tekintetében jelentős eltérést mutatnak
(1. táblázat).
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1. táblázat: Az ASEAN országok egy főre jutó jövedelme
és népessége
egy főre jutó GNI (USA dollár, 2012)

népesség (millió fő,
2012)

Szingapúr

47210

5,312

Brunei

31510

0,412

Malajzia

9820

29,27

Thaiföld

5210

66,79

Indonézia

3420

246,9

Fülöpszigetek

2500

96,71

Vietnám

1550

88,77

Laosz

1270

6,646

Mianmar⃰

1057

52,4

Kambodzsa

880

14,86

Forrás: World Bank, World Development Indicators
⃰ UNESCAP Statistical Database (Mianmar egy főre jutó GNI
2011-es adat)
A Világbank által használt jövedelmi besorolások szerint
Szingapúr és Brunei a magas jövedelmű/fejlett, a többi ASEAN
tagállam pedig a közepes vagy alacsony jövedelmű/fejlődő
országok közé tartozik. Malajzia és Thaiföld közepesen magas,
Indonézia, Vietnám és a Fülöp-szigetek közepesen alacsony,
Laosz, Mianmar és Kambodzsa pedig alacsony jövedelmű
országok. Az ASEAN országok a népesség tekintetében is
jelentősen különböznek egymástól. Indonézia a maga 246,9
millió fős lakosságával a világ negyedik legnépesebb
országának számít, miközben Brunei népessége nem éri el a fél
millió főt. Relatíve nagy népességű országnak számítanak az 50
millió főt meghaladó lakossággal rendelkező Mianmar,
Thaiföld, Vietnám és a Fülöp-szigetek. Miközben relatíve kis
népességű országoknak tekinthetjük a városállam Szingapúrt,
Laoszt és Kambodzsát. 2012-ben, a délkelet-ázsiai régióban
összesen 608 millió fő élt.
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2. táblázat: A reál GDP növekedése (%)
1990-2000 2000-2010 2011 2012 2013
Szingapúr

7,2

5,98

6

1,9

4,1

Brunei

2,08

1,23

3,4

0,9

-1,4

Malajzia

7,01

4,95

5,1

5,6

4,7

Thaiföld

4,23

4,59

0,1

6,5

2,9

Indonézia

4,19

n.a.

6,5

6,3

5,8

Fülöp-szigetek

3,25

4,91

3,6

6,8

7,2

Vietnám

7,91

7,46

5,9

5,2

5,4

Laosz

6,4

7,25

7,8

7,9

7,6

Mianmar

6,94

12,35

5,9

7,3

7,5

Kambodzsa

6,39

8,68

7,1

7,3

7,2

ASEAN

5,02

5,36

4,8

5,7

5

Forrás: ADB, Asian Development Outlook 2014: Fiscal policy for
inclusive growth (2011 és 2013 közötti adatok),
UNCTADSTAT (1990-2000, 2000-2010 átlag adatai), ⃰ a McKinsey
Global Institute javított GDP adatokból számolta ki az 1990 és
2010 közötti GDP növekedést, amely jóval alacsonyabb, mint a
nemzetközi szervezetek statisztikáiban szereplő adatok
Az export-orientált és közvetlen külföldi befektetésekre
nagymértékben támaszkodó iparosítást végrehajtó ASEAN
országok többsége rendkívül gyors gazdasági fejlődést ért el az
elmúlt évtizedekben. 1993-ban a Világbank által megjelentett
„The East Asian Miracle: Economic growth and public policy”
című kiadvány is felhívta a figyelmet – többek között – Thaiföld,
Malajzia, Indonézia és Szingapúr egyedülállóan gyors
gazdasági növekedésére. A Fülöp-szigetek is igyekezett az
export-orientált iparosítási stratégiát megvalósítani, de kevésbé
bizonyult sikeresnek az előbb említett országokhoz képest.
Laosz, Kambodzsa és Vietnám az 1980-as illetve az 1990-es
években elindították a tervgazdaságról a piacgazdaságra
történő átváltást, amely jelentősen hozzájárult a növekedési
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rátájuk emelkedéséhez. Az ASEAN-hoz és a WTO-hoz való
csatlakozásukhoz köthető liberalizációs intézkedések szintén
segítették
a
gazdasági
fejlődésüket,
világgazdasági
integrációjukat. Mianmar a gazdasági transzformációt (és a
gazdasági növekedést) illetően elmaradt az előbb említett
három országtól. Egészen 2011-ig a világ egyik politikailag és
gazdaságilag legizoláltabb állama volt. A nemrég bevezetett
piacgazdasági (és politikai) reformok a jövőben várhatóan
gyorsabb gazdasági növekedést eredményeznek majd
Mianmarban is. A délkelet-ázsiai régióról összességében
megállapítható, hogy az elmúlt két és fél évtizedben
világátlagot meghaladó ütemben bővült, miközben ebben az
időszakban két válsággal (1997-1998-as ázsiai pénzügyi válság,
2008-ban kirobbant globális gazdasági válság) is meg kellett
küzdenie.
A gyorsan növekvő délkelet-ázsiai országok jelentős
gazdasági struktúraváltáson mentek keresztül. Ahogyan arra
már utalás történt, a gazdasági struktúra tekintetében is
eltérést mutatnak az egyes ASEAN tagállamok, amely egyben
rámutat a fejlettségi szintben meglévő különbségekre és a
relatív természeti erőforrás ellátottságra. A leggazdagabb
országban, Szingapúrban a GDP domináns részét (73%) a
szolgáltató szektor állítja elő. Az apró szultanátus, Brunei
gazdasága nagyrészt a kőolaj- és földgázkitermelésre épül. Az
elmúlt néhány évtizedben, a közepes jövedelmű ASEAN
országokban a mezőgazdaság GDP-n belüli aránya csökkent,
miközben az iparosítási törekvéseknek köszönhetően az ipar és
azonbelül a feldolgozóipar aránya megnőtt. Ezutóbbi legalább
a GDP egynegyedét tesz ki Thaiföldön, Malajziában és
Indonéziában. Az előző három országhoz képest a Fülöpszigetek kevésbé volt sikeres erős feldolgozóipari bázis
kialakításában, így a szolgáltató szektor relatíve fontosabb
szerepet játszik a gazdaságban. A három legszegényebb
délkelet-ázsiai ország (Laosz, Kambodzsa, Mianmar) továbbra
is agrárgazdaságoknak számítanak, mivel a mezőgazdaság –
a csökkenő súlya ellenére - a GDP-nek még mindig legalább
egyharmadát adja. Vietnám a fejlettebb ASEAN országok
iparfejlesztési mintáját követi. Mezőgazdaságának GDP-n belüli
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aránya folyamatosan csökken, már nem éri el a 20 százalékot,
miközben a feldolgozóipar GDP-n belüli aránya növekszik, és
lassan megközelíti a 20 százalékot.
Az ASEAN országok többsége által alkalmazott
exportorientált iparosítás eredményei tükröződnek az egyes
országok
exportstruktúrájában
és
exportjuk
GDP-hez
viszonyított arányában. Kiemelkedően magas az export GDP-n
belüli arány Szingapúr (157%), Malajzia (75%), Vietnám (74%),
Thaiföld (58%) és Kambodzsa (42,9%) esetében. A több
évtizeddel ezelőtt még jellemzően mezőgazdasági és ipari
nyersanyag exportőrök a gazdasági struktúraváltásnak
köszönhetően – több termék esetében, globálisan is
meghatározó – feldolgozóipari exportőrökké váltak. 2012-ben
a feldolgozott iparcikkek az ASEAN teljes exportjának 62
százalékát tették ki, és azon belül a gépek és járművek alkották
a domináns árucsoportot. A világ 15 legjelentősebb exportőrei
között találhatunk egy vagy több ASEAN országot a következő
iparcikkek
esetében:
telekommunikációs
eszközök,
hangfelvevő berendezések, irodai gépek, adatfeldolgozóberendezések és ezek alkatrészei, mikroáramkörök, diódák,
tranzisztorok, motorbicikli, hajó stb. Ugyanakkor az ASEAN
tagállamok
egyes
hagyományosnak
tekinthető
exportcikkeikkel (pl. rizs, cukor grafit, ón (cin), gumi stb.) is fel
tudnak kerülni a legjelentősebb kivitellel rendelkező országok
listájára.
A több évtizedes, gyors gazdasági növekedés
eredményeként az ASEAN fejlődő országainak sikerült
jelentősen csökkenteniük a szegénységet, miközben a
népesség folyamatosan nőtt. 1990 és 2012 között a délkeletázsiai régió népessége 443 millió főről 608 millió főre
emelkedett.
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3. táblázat: A szegénységi küszöb alatt élők aránya a
népességen belül (%)
napi 1,25 USA dollárnál (PPP)
kevesebből élők aránya

nemzeti szegénységi
küszöb alatt élők aránya

Malajzia

1,6 (1992)

0 (2009)

12,4 (1992)

1,7 (2012)

Thaiföld

11,6 (1990)

0,4 (2010)

58,1 (1990)

13,2 (2011)

Indonézia

54,3 (1990)

16,2 (2011)

17,6 (1996)

11,4 (2013)

Fülöpszigetek

30,7 (1991)

18,4 (2009)

33,1 (1991)

25,2 (2012)

Vietnám

63,7 (1993)

16,9 (2008)

n.a.

17,2 (2012)

Laosz

55,7 (1992)

33,9 (2008)

46 (1992)

27,6 (2008)

n.a.

n.a.

32,1 (2005)

25,6 (2010)

44,5 (1994)

18,6 (2009)

47 (1994)

20,5 (2011)

Mianmar
Kambodzs
a

Forrás: ADB, Key Indicators for Asia and the Pacific 2013, World
Bank, World Development Indicators
A szegénység mérséklésében különösen kitűnik Vietnám,
Indonézia és Kambodzsa teljesítménye. Az elért eredményeket
nem kisebbítendően mégis szükséges megjegyezni, hogy a
három legszegényebb ASEAN országban a nélkülözők aránya
a népességen belül még mindig magasnak számít. Továbbá a
Fülöp-szigetek – régiós összehasonlításban – kevésbé tekinthető
sikeresnek a szegénység felszámolásában. A szegénység
visszaszorításával párhuzamosan meg kell említeni DélkeletÁzsia gyorsan növekvő középosztályát. Az Ázsiai Fejlesztési Bank
(ADB) 2010-ben megjelent tanulmánya szerint az ázsiai fejlődő
országok középosztálya, amelyet a napi 2-20 USA dollárból élők
alkotják, relatíve gyorsabban nőtt – 1990 és 2008 között – más
régiók azonos jövedelemmel rendelkező rétegéhez képest. A
középosztály népességen belüli aránya 21 százalékról 56
százalékra emelkedett. Az ADB előbb említett tanulmányánál
valamivel frissebb adatokat tartalmazó 2013-as OECD jelentés
által közreadott statisztikák alapján, a délkelet-ázsiai fejlődő
országokban (Mianmar nélkül) a középosztály létszáma kb. 328
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millió főre tehető. 5 Mindezek után, összességében
megállapíthatjuk, hogy az ASEAN régió az utóbbi néhány
évtizedben
nem
csak
meghatározó
(exportorientált)
feldolgozóipari termelési bázissá, hanem fontos fogyasztói
piaccá is kezd válni. Az ASEAN országok gazdasági sikerének
egyik leglényegesebb elemének a közvetlen külföldi
befektetések számítanak. A következőkben azt vizsgálom,
hogy hogyan alakult a közvetlen külföldi befektetések
beáramlása a délkelet-ázsiai régióban, és milyen hatást tudtak
az ASEAN regionális integrációs egyezményei gyakorolni erre a
folyamatra.
Úton az ASEAN Gazdasági Közösség felé
Az ASEAN Gazdasági Közösség kialakításának tervét a
tagállamok legelőször 1997-ben, az ún. ASEAN 2020 Vízió
nyilatkozatban fogalmazták meg. Az ASEAN országok DélkeletÁzsiát olyan stabil, sikeres és versenyképes régióként képzelték
el, ahol az áruk, szolgáltatások, befektetések szabadon, a tőke
pedig szabadabban áramlik, ahol a szegénység és a
társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek csökkennek, ahol
mindenki számára méltányos gazdasági fejlődés megy végbe.
A nyilatkozat dátuma két okból kifolyólag is nagy jelentőséggel
bírt: egyrészt a regionális szervezet ebben az évben ünnepelte
fennállásának 30. évfordulóját, vagyis időszerűnek tűnt a
jövőbeli regionális célok meghatározása, másrészt az ázsiai
pénzügyi válság hatásainak (pl. a befektetői bizalom
megrendülésének) kezelése szintén a regionális gazdasági
együttműködés
magasabb
szintre
történő
helyezését
igényelte. Az ASEAN Gazdasági Közösség 2020-ig történő
kialakításáról a tényleges döntés 2003-ban, az ASEAN állam- és
kormányfők találkozóján született meg. Majd 2007-ben a
tagállamok a céldátumot 2020-ról 2015-re módosították, és
elfogadták az ASEAN Gazdasági Közösség 2008 és 2015 közötti
forgatókönyvét. A céldátum (2015) ellenére mindenképpen
szükséges azt hangsúlyozni, hogy az ASEAN Gazdasági
A hivatkozásokban szereplő 2013-as OECD tanulmány 9. oldalán lévő 1-es
számú ábra adataiból számoltam ki a középosztály létszámát.
5
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Közösség kialakítása egy több évtizede (1980-as évek végétől)
tartó integrációs folyamat, amelyet számos regionális
gazdasági egyezmény támogat/támogatott, és amely 2015
után is folytatódni fog. Vagyis a céldátum sokkal inkább egy
közbenső fejlődési állomásnak tekinthető. Először röviden
ismertetem az integráció szempontjából meghatározó
regionális egyezményeket, majd bemutatom az ASEAN
Gazdasági Közösség fő célkitűzéseit.
4. táblázat: A legfontosabb regionális
egyezmények/kezdeményezések

gazdasági

ASEAN
Befektetési
Garanciáról
szóló
Egyezmény
(IGA) (1987)

- célja olyan közös befektetés-védelemi szabályok kialakítása,
amelyek támogatják a fejlett technológiák, know-how és a
befektetések intraregionális áramlását,
- a befektetés-védelem következő területeivel foglalkozik:
kisajátítás, államosítás, kártalanítás, átruházás,
tőkerepatriálás, vitás ügyek rendezése stb.

MárkaMárka
Kiegészítés
(BBC) (1988)

- a japán Mitsubishi Motors kezdeményezte,
- meghatározott autómárka modellek alkatrészeinek két vagy
több ASEAN ország közötti kedvezményes (50 százalékos
vámkedvezmény) kereskedelmét biztosította,
- elsősorban japán autógyártók használták ki,
- az autóipari befektetéseket támogatta az ASEAN régióban,
- 1995-ben szűnt meg

ASEAN
Szabadkeres
kedel-mi
Övezet
(AFTA)
(1992)

- létrehozásában szerepet játszottak a japán transznacionális
vállalatok,
- a termelési hálózatokon belüli kereskedelem
lebonyolításához kapcsolódó tranzakciós költségeket
kívánta csökkenteni,
- a tagállamok az egymás közötti vámok leépítésének ütemét
többször módosították (általában előbbre hozták a
határidőket), az 1997-1998-as ázsiai válság alatt illetve az azt
követő néhány évben felgyorsították,
- 2003-ban bizonyos termékek (pl. elektronikai termékek,
ruhák, textíliák, gépjárművek, fa és gumi alapú termékek
stb.) esetében felgyorsították a liberalizációt,
- Malajzia, Indonézia, Thaiföld, Brunei, Fülöp-szigetek és
Szingapúr 2010-re, a vámtarifasorok 99 százalékánál
megszüntette a vámokat,
- Kambodzsa, Laosz, Mianmar és Vietnám 2017-re vállalták,
hogy a vámtarifasorok 98 százalékánál megszüntetik a
vámokat,
- rendkívül széleskörű szabadkereskedelmi egyezmény, a
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ASEAN
Szolgáltatás
okról szóló
Keretszerződ
és (AFAS)
(1995)

-

-

ASEAN Ipari
Együttműköd
és (AICO)
(1996)

-

ASEAN
Befektetési
Övezetről
(AIA) szóló
keretszerződ
és (1998)

-

-

tagállamok – átlagosan – csak húsz agrártermék esetében
nem vállalták a vámok teljes leépítését
intraregionális szolgáltatás-kereskedelem liberalizációja, a
korlátok nagy részének lebontása 2015-ig,
a szabad piacra lépés és a szolgáltatók (természetes
személyek) mozgásának és egyenlő nemzeti elbánásban
való részesítésének biztosítása, a szolgáltató ágazatokban
történő intraregionális befektetések liberalizálása,
2003-ban bevezetésre került az ASEAN-X formula, amely
lehetővé tette a gyorsabb liberalizációt az arra kész
tagállamok számára
néhány ágazatban (pl. logisztika, turizmus, légi közlekedés,
egészségügy stb.) gyorsabban megy végbe a liberalizáció
a BBC-t váltotta fel, ténylegesen csak 1998-ban indult el,
elindításában a japán transznacionális vállalatok fontos
szerepet játszottak,
megelőlegezte az AFTA által elérni kívánt vámkedvezményt
két vagy több ASEAN országban működő feldolgozóipari
vállalatok közötti kereskedelemben,
elsősorban japán vállalatok éltek vele,
általában autóipari, elektronikai és élelmiszeripari
transznacionális vállalatok használt ki a kedvezményt,
elősegítette az autóipari termelési hálózatok kialakulását
Délkelet-Ázsiában
2011-ben szűnt meg
az intra- és interregionális KKB növelésére irányul,
eredeti célkitűzése: az ASEAN alapító tagországai és Brunei
2010-re, Vietnám 2013-ra, Laosz és Mianmar (később
Kambodzsa) 2015-re vállalták, hogy nemzeti elbánásban
részesítik az ASEAN befektetőket, és minden feldolgozóipari
ágazatot (néhány kivétellel) megnyitnak előttük. Az ASEAN
országok ugyanezt vállalták 2020-ra, a nem ASEAN
befektetőkkel szemben,
2001-ben a tagállamok gyorsítottak a liberalizációs
intézkedések végrehajtásán, növelték a liberalizációba
bevont ágazatok körét (pl. mezőgazdaság, halászat,
erdőgazdálkodás, bányászat és a hozzájuk és a
feldolgozóiparhoz kapcsolódó szolgáltatások), az ASEAN
alapító tagországai, Brunei és Mianmar 2003-ra, Vietnám,
Kambodzsa, Laosz 2010-re vállalták a feldolgozóipari
ágazatok megnyitását az ASEAN befektetők előtt,
Szintén 2001-ben, az ASEAN alapító tagországai és Brunei
2010-re, Mianmar, Kambodzsa, Laosz és Vietnám 2015-re
vállalta, hogy megnyitja a feldolgozóiparát és a
liberalizációba bevont többi ágazatot a nem ASEAN
befektetők előtt.
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ASEAN
Árukeresked
elmi
Egyezmény
(ATIGA)
(2009)
ASEAN
Átfogó
Befektetési
Egyezmény
(ACIA)
(2009)

Természetes
Személyek
Mozgásáról
(MNP) szóló
egyezmény
(2012)

- az AFTA-ra épül,
- az árukereskedelem liberalizációjának szinte minden
területét átfogja (pl. vámleépítés, nem tarifális korlátok
lebontása, vámeljárások egyszerűsítése, egységes
vámnómenklatúra kialakítása stb.)
- az IGA és az AIA integrációjából jött létre,
- kiterjed a befektetések liberalizációjára, védelmére és
ösztönzésére,
- fő célja az ASEAN-t egységes, liberalizált befektetési
övezetté alakítani, még vonzóbbá tenni a közvetlen külföldi
befektetések számára, a transznacionális vállalatok
hálózatosodását támogatni, és ösztönözni a fejlettebb
ASEAN országok befektetéseit a szegényebb indokínai
tagországokban
- olyan természetes személyek határozott idejű tartózkodását
szabályozza, akik tevékenysége határon átnyúló (áru- és
szolgáltatás-) kereskedelemhez vagy befektetésekhez
kapcsolódik (pl. üzleti látogatás céljából érkező
magánszemélyek, szolgáltatás elvégzésére leszerződtetett
magánszemélyek, vállalati kiküldetésben szolgáltatást végző
magánszemélyek stb.)
- az AFAS-ban foglalt vállalásokhoz képest nem hozott
újdonságot,
- nem teszi lehetővé a munkaerő szabad áramlását, viszont
megkönnyíti és felgyorsítja a vízum- és munkavállalási
engedély kiadását

Forrás: saját szerkesztés
A 4. táblázatban összefoglalt regionális gazdasági
egyezmények az ASEAN országok áru/szolgáltatások és
termelési tényezők piacainak integrációjára irányulnak. A
regionális integráció célja – általánosan – az országok közötti
akadályok
lebontása,
a
piac
kiterjesztése,
a
méretgazdaságosság elérése, és az ebből származó haszon
realizálása a jövedelmek növekedése által. A tényleges
motiváció ellenére, a regionális integráció megvalósítása
Délkelet-Ázsiában viszonylag nehézkes és hosszan elnyúló
folyamatnak bizonyult, amelyre több magyarázat is adható.
Egyrészt az 1980-as évek végén a közel azonos fejlettségű
ASEAN tagállamok intraregionális gazdasági kapcsolatai
gyengék voltak, és szinte mindegyik ország az exportorientált
iparosítási stratégiája révén a régión kívüli fejlett országokkal
erősítette meg a gazdasági kapcsolatait, és a tagállamok sok
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esetben versenytársai is voltak egymásnak, így féltek a
regionális piaci nyitástól, amely végül csak lassan bontakozott
ki. Másrészt az ASEAN az 1990-es években bővült ki az alacsony
jövedelmű
indokínai
országokkal
(Vietnám,
Mianmar,
Kambodzsa, Laosz), amelyek ugyan csatlakoztak a regionális
egyezményekhez, de fejlettségbeli hátrányuk miatt és nemzeti
piacaik védelme érdekében kedvezményeket kaptak,
amelyek lassították, illetve meghosszabbították az regionális
integrációs folyamatot. Az ASEAN országok esetében a
regionális integrációról azt mondhatjuk el, hogy áttételesen
irányul a jövedelmek emelésére, és az elsődleges célja a
(régión kívülről származó) közvetlen külföldi befektetések
növelése. Az ASEAN tagállamok a nemzeti szinten alkalmazott,
exportra és KKB-ra épülő fejlesztési stratégiájukat regionális
szinten kívánták megerősíteni az 1990-es években jelentkező
kihívásokkal szemben. A regionális integráció – a fentebb
említett okok miatt – lassan bontakozott ki, ugyanakkor jól
láthatóan felgyorsult az 1997-1998-as ázsiai pénzügyi válság
alatt és az azt követő néhány évben. A 2008-ban kitört globális
gazdasági válság alatt szintén újabb integrációs egyezmények
születtek. Összességében megállapíthatjuk, hogy az elmúlt két
és fél évtized regionális gazdasági egyezményei az ASEAN
országokat olyan egységes piaccá és termelési bázissá
kívánták/ják formálni, amely vonzó a transznacionális
vállalatok számára, elősegíti azok hálózatosodását illetve a
már kiépült termelési hálózatok hatékonyabb működését.
Az egységes piac és termelési bázis kialakítása az ASEAN
Gazdasági Közösség legfontosabb célkitűzése/pillére. A
délkelet-ázsiai egységes piac azonban nem teljesen felel meg
az egységes piac kritériumainak, mivel nincs szó az áruk, a
szolgáltatások, a tőke és a munkaerő teljesen szabad
áramlásáról, a fizikai korlátok (határok) és a vámunió
hiányában a vámellenőrzések is fennmaradnak az egyes
ASEAN országok között, valamint a fiskális és technikai korlátok
lebontásának mértéke is kétséges. Mindezek ellenére, a
regionális egyezményekbe foglalt vállalásokat tekintve mégis
ambiciózus integrációs törekvésekről beszélhetünk az ASEAN
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esetében. Az egységes piac és termelési bázis létrehozásán
kívül az ASEAN Gazdasági Közösségnek még további három
célkitűzése van, amelyek szintén Délkelet-Ázsia befektetési
célrégió szerepének erősítésére irányulnak: (1) versenyképes
gazdasági régió kialakítása: ez a célkitűzés foglalkozik – többek
között – a versenypolitikában, a fogyasztóvédelemben és a
szellemi tulajdonjogok szabályozásában közös irányelvek
kidolgozásával, a kettős adózás elkerülésével, az intraregionális
infrastruktúra fejlesztésével stb., (2) méltányos gazdasági
fejlődés megteremtése: ez a célkitűzés alapvetően az 1990-es
években csatlakozott, legszegényebb tagállamok gazdasági
felzárkózását támogatja, (3) világgazdasági integráció
erősítése: az ASEAN – tagállamainak többsége által
alkalmazott, exportra és KKB-ra épülő fejlesztési stratégiának
köszönhetően – gazdaságilag erőteljesebben kötődik a régión
kívüli (elsősorban fejlett) országokhoz, és hogy ezeket az
interregionális kapcsolatokat továbberősítse több országgal
(pl. USA, Japán, Kína, Dél-Korea, Ausztrália/Új-Zéland stb.)
kötött
szabadkereskedelmi/egyéb
gazdasági
megállapodásokat. Az AEC forgatókönyvéről összességében
elmondható, hogy fő célkitűzései az ASEAN régió kifelé
orientáltságát erősítik meg, és a belső integrációs törekvések
(egységes piac és termelési bázis kialakítása) elsősorban
Délkelet-Ázsia világgazdasági beágyazottságának elmélyítését
(termelési hálózatokba való bekapcsolódását) szolgálják. 6 A
tanulmány következő részében azt vizsgálom, hogyan
alakultak a külföldi közvetlen befektetések az ASEAN régióban
és mennyiben tudott ténylegesen ezekre hatást gyakorolni az
egységes piac és termelési bázis kialakítása.

Ugyan az elmúlt két évtizedben az intraregionális külkereskedelem és KKB
aránya nőtt, de az ASEAN még így is külkereskedelmének háromnegyedét a
régión kívül országokkal bonyolítja, és a Délkelet-Ázsiába irányuló KKB több
mint 80 százalék a régión kívülről származik.
6
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A közvetlen külföldi beruházások az ASEAN régióban
1985 és 1997 között a közvetlen külföldi beruházások
beáramlásának éves szintje 3,2 milliárd dollárról 43 milliárd
dollárra nőtt. Majd az 1997-1998-as ázsiai pénzügyi válság
idején és azt követő néhány évben visszaesett és stagnált.
2003 és 2007 között a KKB beáramlás éves szintje – rendkívül
dinamikus ütemben – 30,8 milliárd dollárról 80,2 milliárd dollárra
nőtt. 2008-ban és 2009-ben a globális gazdasági válság csak
átmeneti
visszaesést
okozott
a
közvetlen
külföldi
beruházásokban. 2010-ben a KKB beáramlásának mértéke
már valamivel meghaladta a globális válság előtti szintet.
2011-ben az ASEAN-ba irányuló közvetlen külföldi beruházások
értéke rekord szintet, 84,1 milliárd dollárt ért el (1. ábra). 2012ben a globális KKB növekedése megtorpant, de az ASEAN így
is 82 milliárd dollárt tudott magához vonzani.
2003 után az ASEAN régió globális (folyó áron számított)
KKB beáramlásból való részesedése (a globális válság
időszakát leszámítva) folyamatosan nőtt. 2012-re az ASEAN
globális KKB-beáramlásból való részesedése visszatért az 19971998-as ázsiai pénzügyi válságot megelőző szintre. Vagyis az
elmúlt évtizedben az ASEAN vonzóbb befektetési célponttá
vált a transznacionális vállalatok számára.
1. ábra: Az ASEAN-ba és Kínába irányuló közvetlen külföldi
beruházások reálértéken (bázisév: 2005, millió dollár)
120000
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Forrás: UNCTADSTAT adatai alapján saját számítás
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Az ASEAN régió legjelentősebb befektetőjének Japán
számít. (Az 1995-2001-es átlag adatból nem látszik, hogy a
japán befektetések csak a pénzügyi válság idején estek vissza,
és így tudott az USA – 1999 és 2001 között – a legnagyobb
befektető lenni.) Az EU csak az egyes tagállamok befektetéseit
kumulálva lehet az első számú befektető az ASEAN régióban.
Japán és az EU mellett az Egyesült Államok számít még jelentős
befektetőnek. Valamint az utóbbi években az intraregionális
KKB jelentősége is nőtt (5. táblázat).
5. táblázat: Az ASEAN-ba irányuló közvetlen külföldi
beruházások 10 legjelentősebb forrásország szerinti
megoszlása (%)
199520022001
2009
2010
2011
2012
Japán
15,7
14,3
11
11,8
21
EU
25,9
23,9
19,5
26
21,1
USA
17,2
8,4
11,1
7
6,4
Dél-Korea
1,6
2,7
3,7
2,3
1,9
Hongkong
3,6
2,2
1,4
3,8
4,5
Tajvan
3
1,5
1
1,9
2,6
Kína
0,6
2,3
2,6
6,7
3,9
India
0,2
1,1
3,4
-1,5
2,4
Ausztrália
-1
1,3
4
1
1,7
ASEAN
10,8
13,6
15,6
16,4
18,3
Szingapúr
2
8,5
8,7
n.a.
n.a.
Malajzia
1,7
2,9
3,1
n.a.
n.a.
Indonézia
0,009
1,1
1,6
n.a.
n.a.
Thaiföld
2,8
0,6
1,3
n.a.
n.a.
Forrás: ASEAN Statistical Yearbook 2003, 2010, ASEAN FDI
Statistics Database
Az 1980-as évek második felétől ugrásszerűn emelkedtek
a közvetlen külföldi befektetések az ASEAN-ban. Az északkeletázsiai (japán, dél-koreai, tajvani), amerikai és európai
feldolgozóipari vállalatok termelési hálózatokat (pl. elektronikai
ipar, autóipar, textil- és ruhaipar) kezdtek kialakítani a délkelet-
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ázsiai régióban, amely a relatíve alacsony termelési
költségeivel elsősorban az export-orientált hatékonyság-kereső
befektetések számára volt vonzó, de kisebb mértékben
piackereső befektetéseket is nyert (ez utóbbi befektetések
szerepe az ASEAN országok gazdasági fejlődéssel együtt nőtt).
Az ASEAN régióban a termelési hálózatokat kialakító
transznacionális vállalatok indították el a gazdasági
integrációt. Az 1990-es évektől a délkelet-ázsiai országok a
regionális gazdasági integrációt különböző egyezmények és
kezdeményezésekkel is elősegítették, amelyek a fő integráló
erőt jelentő közvetlen külföldi beruházások vonzására
irányultak. Sok esetben, a regionális egyezmények,
kezdeményezések (pl. BBC, AFTA, AICO) létrejöttében az
ASEAN
legnagyobb
befektetőink
számító
japán
transznacionális vállalatok proaktív szerepet játszottak.
Miközben a tagállamok igyekeztek – saját piacuk védelme
érdekében – a regionális egyezmények és kezdeményezések
többségének kidolgozását és megvalósítását lassítani. Ez az
attitűd nagymértékben megváltozott annak köszönhetően,
hogy az 1990-es években a közvetlen külföldi beruházások
megszerzéséért folyó globális verseny kiéleződött, és az 19971998-as ázsiai pénzügyi válság miatt az ASEAN régióba irányuló
befektetések jelentősen visszaestek. Így nem véletlen, hogy az
ASEAN regionális egyezményeinek és kezdeményezéseinek
(AFTA, AFAS, AICO, AIA) megszületése és/vagy a bennük
megfogalmazott célok megvalósításának felgyorsítása az 1997
és 2003 közötti időszakhoz köthetők. 2003-tól felgyorsult az
ASEAN Gazdasági Közösség alapját jelentő egységes piac és
termelési bázis kialakítása. Az ASEAN országok a globális válság
idején fogadták el az AFTA és az IGA és AIA egyezményeket
megújító ATIGA-t és ACIA-t, amelyekkel újabb és szélesebb
körű kötelezettségeket vállaltak az ASEAN Gazdasági Közösség
2015-re történő megvalósítása érdekében. Az ezredfordulót
követően azonban nem csak az intraregionális, hanem az
interregionális gazdasági liberalizáció is az előtérbe került. Az
ASEAN számos dialógus partnerével (pl. Kína, Japán, DélKorea, India, Ausztrália, Új-Zéland) kötött szabadkereskedelmi
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megállapodást,
amelyek
az
AFTA
kiterjesztéseként
értelmezhetők. Mindez nem meglepő, hiszen az ASEAN-ban
kiépült termelési hálózatok nem kizárólagosan a régióra
korlátozódnak, vagyis az AFTA által kínált tranzakciós költségek
csökkentése nagyobb gazdasági területen is érvényesíthető.
Az ASEAN regionális egyezményei és kezdeményezései a
hatékonyság-kereső és a piackereső közvetlen külföldi
beruházásoknak egyaránt kedveznek. A különböző korlátok
fokozatos lebontásával (pl. vámtarifák, nem vám jellegű
korlátok) létrejövő 608 millió fős (egységes) regionális piac, az
egy főre jutó jövedelem gyors növekedésével együtt rendkívül
vonzó a piackereső (feldolgozóipari és szolgáltatóipari) KKB
számára. Az ASEAN egyezmények jelentős része által kínált
kedvezmények a termelési hálózatok kialakítását és hatékony
működését támogatják. A hatékonyság-kereső közvetlen
külföldi beruházások az ASEAN országok eltérő lokációs
előnyeit kombinálva hozhatják létre a termelési hálózatokat. Az
ACIA-ban meghatározott liberalizált regionális befektetési
övezet fokozatos megvalósítása általánosan vonzó környezetet
biztosít az intra- és interregionális befektető számára egyaránt.
Az ASEAN országokba irányuló közvetlen külföldi
beruházások alakulását számos tényező befolyásolja, amelyek
közül jelen tanulmány a regionális integráció és annak hatásait
vizsgálja. Megállapíthatjuk, hogy a különböző regionális
egyezmények
és
kezdeményezések
fontos
szerepet
játszottak/játszanak az ASEAN-ba irányuló KKB 2003 utáni
dinamikus bővülésében. 2007-ben már valamivel több KKB
érkezett az ASEAN-ba, mint Kínába. A globális gazdasági
válság során, 2008-ban és 2009-ben a közvetlen külföldi
beruházások átmenetileg visszaestek az ASEAN régióban. A
gazdasági válságot követően az ASEAN globális KKBbeáramlásból való részesedése azonban újra megközelítette
Kínáét (1. ábra). Vagyis az ASEAN legalább annyira vonzó a
külföldi befektetők számára, mint Kína.
A következő években is különösen fontos lesz az ASEAN
országok számára, hogy továbbfolytassák egységes piacuk és
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termelési bázisuk kialakítását. Az ASEAN országok külön-külön
nem, de együtt, kb. 608 millió fős (növekvő) fogyasztói piaccal,
világátlagot meghaladó gazdasági növekedéssel és a több
évtizede tartó intraregionális liberalizációs intézkedések
segítségével lehetnek vonzó befektetési alternatívák olyan
nagy népességű és növekvő, több milliós középosztállyal
rendelkező fejlődő országokkal szemben, mint Kína, India és
Brazília, amelyek mind globálisan, mind a fejlődő országok
között a legjelentősebb KKB befogadó országoknak
számítanak. Mindezt annak ismeretében érdemes szem előtt
tartani, hogy a globális közvetlen külföldi befektetések –
növekvő arányban – a fejlődő országok irányába terelődnek
(2012 volt az első olyan év, amikor több közvetlen külföldi
befektetés áramlott a fejlődő országokba, mint a fejlett
országokba), és a külföldi tőke számára – az olcsó termelési
hely biztosítása mellett – a fejlődő országok fogyasztói piacai
még inkább felértékelődnek. Ez utóbbira mutatottak rá az A. T.
Kearney (2012) több száz felsővezetővel készített interjúi is,
amelyekből kiderül, hogy a felmérést megelőző két évben
(2011-ben és 2010-ben) a transznacionális vállalatok
elsősorban a fogyasztói piacok mérete és a gyors gazdasági
növekedés miatt növelték a beruházásaikat a fejlődő
országokban, és a költségek csökkentésének tradicionális
motivációja - a válaszadók szerint - csak mérsékeltebb
szerepet játszott.
Következtetések
Az ASEAN tagállamok többsége által alkalmazott,
közvetlen külföldi befektetésekre nagymértékben támaszkodó,
exportorientált iparosítási stratégiának számos kihívással kellett
szembe nézni az 1990-es években, amely arra ösztönözte a
délkelet-ázsiai országokat, hogy a regionális integráció
fokozásával tegyék vonzóvá a régiót a külföldi befektetők
számára. A regionális kezdeményezések és egyezmények
(AFTA, AFAS, AICO, AIA) többségének megszületése és/vagy a
bennük megfogalmazott célok (vagyis a liberalizált regionális
piac) megvalósításának felgyorsítása az 1997 és 2003 közötti
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időszakhoz köthetők, amikor az ázsiai pénzügyi válság miatt az
ASEAN-ba irányuló közvetlen külföldi beruházások visszaestek,
illetve stagnáltak. Az ASEAN országok 2003-ban döntöttek az
ún. ASEAN Gazdasági Közösség kialakításáról, amelynek az
alapját a korábbi egyezmények és kezdeményezések adták.
Az elmúlt évtizedben az ASEAN régió – egységes piaccá és
termelési bázissá formálódva – a globális közvetlen külföldi
beruházások egyre nagyobb arányát tudta magához vonzani.
2008-ban és 2009-ben, a globális gazdasági válság alatt a
közvetlen külföldi beruházások csak átmenetileg estek vissza az
ASEAN régióban. Az újabb válságidőszakot az ASEAN országok
arra használták fel, hogy az AFTA-t és az IGA-t és AIA-t megújító
egyezményeket (ATIGA, ACIA) fogadtak el, hogy még
vonzóbbá tegyék a régiót a közvetlen külföldi beruházások
számára. 2011-ben az ASEAN-ba irányuló közvetlen külföldi
befektetések rekordszintre emelkedtek. Ma már az ASEAN
országok együttesen közel annyi KKB-t tudnak magukhoz
vonzani, mint Kína. Összességében megállapíthatjuk, hogy
Délkelet-Ázsiában a gazdasági regionalizmus – főleg az elmúlt
évtizedben – nagymértékben hozzájárult a közvetlen külföldi
beruházások gyors ütemű bővüléséhez.
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