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„Tudomány és költészet. Egyik azzal foglalkozik, amit még nem ismer a másik azzal, amit már ismer."
Karinthy Frigyes
Kedves Olvasó!
A Doktoranduszok Országos Szövetségének (DOSz) Közgazdaságtudományi Osztálya (KTO) 2013 júniusában alakult meg. Célja a
közgazdaságtan és a kapcsolódó tudományágak doktoranduszainak
összefogása, melyet olyan szakmai és közösségi rendezvények
szervezésével igyekszik megvalósítani, mint kerekasztal beszélgetések,
workshopok, tanulmányi kirándulások, illetve publikálási lehetőséget
nyújtó konferenciák.
A szervezet 2014 januárjában rendezte meg első konferenciáját a
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. A második
konferenciára 2015 januárjában a győri Széchenyi István Egyetemen
került sor, több mint 80 résztvevővel. A hagyományteremtő céllal
szervezett konferencia az Osztály egy további célkitűzéséről árulkodik,
hiszen szervezetünk küldetése a doktoranduszok tudományos
életének élénkítése. 2016 januárjában megrendezésre került a
harmadik konferncia kisebb létszámban, ám ennek előnyét élvezve,
hiszen a résztvevők előadása után lehetőség volt részletesen
megvitatni a kutatást, javaslatokat tenni és vitába bocsátkozni a
témában. Ezek nemcsak a publikálandó tanulmányok minőségének
emelését, hanem új közös kutatások elindítását is lehetővé tették.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Edutus Főiskolának a
helyszín biztosításáért, a szekcióelnököknek a szakmai munkájukért,
valamint a tanulmánykötet lektorainak az áldozatos munkájukért.
Budapest, 2016. március 31.
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Az etika érvénye a gazdaságban
Balassa Bernadett1
Széchenyi István Egyetem, Győr
Absztrakt
A CSR 2 tevékenységek népszerűsége sokak szerint elhozta a
felelősségteljes vállalkozások szép új világát. Az elmélet – és üzleti gyakorlat
– képviselői úgy gondolják, hogy etikusan cselekedni nem csupán jó dolog,
de hasznos is lehet, a vállalatoknak pedig pontosan ezt a gyakorlatot kell
kialakítaniuk.
Az elmúlt időszakban – bár alternatív irányzatként – de egyre több
közgazdász figyelme terelődik gazdaságetikai kérdések felé. 2016 januári
cikkében a The Economist is felhívja a figyelmet egy új jelenségre, miszerint
a közgazdász szakmán belül is sokan szorgalmazzák egy etikai kódex
felállítását és a szakmát képviselők felelősségének megújítását.
Megítélésem szerint ez a belső kezdeményezés kifelé, az üzleti gyakorlatra is
hatással bír, hiszen rendkívül sokan az akadémiai szféra mellett vállalati
tanácsadóként tevékenykednek.
A „Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok III. Téli Konferenciája”
rendezvényen az etika gazdaságban betöltött szerepét vizsgálom, különös
tekintettel annak elméleti kérdésköreire. A tanulmányban kitérek az etika
mint önálló diszciplína meghatározására és osztályozására, valamint az
üzleti etika mint határdiszciplína mibenlétére. Dolgozatomban azt
szeretném megvilágítani, miért is fontos az etikai nézőpont előtérbe
kerülése a közgazdasági gondolkodásban, és hogyan testesül meg az
elmélet a vállalati gyakorlatban.
Kulcszavak:
etika,
szkepticizmus

közgazdaságtan,

perszonalizmus,

utilitarizmus,

Bevezetés
Egyre jobban szaporodnak a vállalatokat felelős jelzővel ellátó
különböző címkézések: Üzleti Etika Díj, Társadalmi Befektetetések Díj,
Vállalati
Önkéntes Program Díj, Legjobb Női Munkahely és
Fogyatékosságbarát Munkahely, hogy csak néhányat említsek.
Mindeközben több és több vállalat készíti el éves CSR jelentését és állít ki
saját etikai kódexet, a társadalom nagy örömét és elismerését élvezve.
Most, hogy a vállalati felelősség kérdését egyre népszerűbbnek látjuk,
időszerűnek tartjuk az üzlet és az etika kapcsolatának körüljárását.

A Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola hallgatója. Elérhetőség:
balassa.bernadett@sze.hu
2 Corporate Social Responsibility (CSR) – magyarul Vállalatok Társadalmi Felelősségvállalása (VTF)
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Az etikától a közgazdaságtanig
Amikor egy gyermeknek azt mondjuk, hogy ezt és ezt ne csináld,
általában valamilyen fenyítést, büntetést is kilátásba helyezünk, arra az
esetre, ha kérésünket mégis megszegné. A jó cselekedeteket, kiváló iskolai
osztályzatokat sok esetben jutalmazzuk, ez a gyerekek nevelésének
működő és bevált módszere. Később, amikor már kialakul a fiatal
személyisége, felnőtté érik, akkor már tudjuk, hogy ez nem vezetne
eredményre, és elvárjuk a fiatal felnőttől, hogy saját belátása szerint – külső
kényszer vagy jutalmazás nélkül is – képes legyen a jó döntések
meghozatalára. Az etika – mint a mások és önmagunk életére hatást
gyakorló cselekedeteket vizsgáló tudomány – Immanuel Kant [1788]
nyomán ezt a kétféle magatartást külön jelzőkkel illeti: heteronóm és
autonóm erkölcsiségnek nevezi. Heteronóm, vagyis mástörvényű egy illető
erkölcsi magatartása, amennyiben nem a saját belső motivációjából,
hanem külső kényszerből, félelemből vagy jutalmazás reményében
cselekszik jót. A gyermekeknél ez teljesen természetes viselkedés, hiszen az
ő normaviláguk ennek hatására alakul, igénylik a tanítást és fejlődnek
annak hatására. Kant fogalmi rendszerében azonban a felnőttektől már
elvárható, hogy autonóm, vagyis saját törvényű etikával rendelkezzenek,
és ennek nyomán belülről vezérelve, helyes értékítélet szerint éljenek.
Utóbbi esetben döntő szerepe van az ember szabad akaratának, és hogy
saját meggyőződésből – a körülményektől függetlenül, akár azok dacára –
cselekedjen jót: Kant ezt az erkölcsiséget magasabb rendűnek tartotta a
gyermeki erkölcsnél.
Egy másik lényeges szempont, szintén az etikaelmélet irányából
közelítve, a következmény- és szándéketika megkülönböztetése
[Anzenbacher, 2001]. A következményetika lényege, ahogy nevében is
benne van, hogy a cselekedetek hatásai, következményei alapján
értékeljük a magatartást erkölcsösnek vagy éppen erkölcstelennek. Az
értékelés fő szempontja a hasznosság, eszerint ha hasznos az adott
cselekedet az egyén és/vagy a társadalom számára, úgy erkölcsösnek
ítélhetjük és mások számára is követendőnek tartjuk. Egyik fő képviselője,
Jeremy Bentham szerint az emberi cselekedetek alapvető motivációja az
élvezetek növelése és a fájdalom csökkentése, ezt az etikai alapállást
szélsőségesen utilitarista felfogásnak tekinthetjük. A másik oldalon a
szándék- vagy kötelességetika képviselői állnak. Szerintük egy cselekedet
akkor erkölcsös, ha egy rögzített szabály alapján, kötelességtudatból
hajtják azt végre (deontológiai megalapozottság). Ez az érvelési irányzat
tehát a cselekedet motivációja, mozgatórugója alapján ítéli meg annak
erkölcsösségét, igazságtartalmát. Kant például azt feltételezte, hogy az
erkölcsi törvények létezése független annak gyakorlati megismerésétől, és
egy cselekedet akkor nevezhető morálisnak, ha nemcsak eleget tesz az
adott normának, hanem a törvény szeretetéből, tiszteletéből fakad.
Láthatjuk, hogy ez utóbbi etikai érvelés már nélkülözi azt az álláspontot,
miszerint a cselekedetnek az egyén vagy a társadalom számára hasznot
kell hajtania, és inkább önmagáért, a normák tükrében értékeli a
viselkedést. A szándéketika tehát nem követeli meg a cselekedet
hasznosságát, inkább annak jogosságát, igazságtartalmát kéri számon. Ez
a fajta etika az ember kulturális, antropológiai és ontológiai alapjait is
figyelembe veszi, így deontologikusnak nevezhető.
3

Említettük a hasznosságot, de természetesen az sem mindegy, kinek a
szempontjából vizsgáljuk ezt. Itt is két állásponttal találkozunk, ha úgy tetszik
egy szemüveg két lencséjével, melyek közül az egyik az egyén, az
individuum érdekét tartja szem előtt, míg a másik a társadalom hasznára
összpontosít. Az elsőt az individualizmus filozófiai irányzatán keresztül
individualista etikának nevezhetjük, míg a másodikat kollektivistának. A két
nézőpont közti alapvető különbség tehát a cui prodest kérdésében áll
(kinek az érdeke?), az első egyéni hasznosságra, a második közjóra
törekszik az érdekek összeütközésekor. Az előzőeket egy kissé árnyalja, a két
fókuszt egyesíti a perszonalista etika. Ennek a zsidó-keresztény kulturális
gyökerekből fakadó irányzatnak a lényege, hogy az ember olyan személy,
akinek az egyénisége csak a társadalmi interakciók keretében teljesedik ki.
Fő képviselői Emmanuel Mounier, Jacques Maritain és Martin Buber [Szabó,
2001].
Korunk uralkodó közgazdaságtudományi felfogása – és az erre épülő
globálkapitalista gyakorlat – az úgynevezett utilitarista etika alapjain áll,
amely megnevezéssel sok tudományos publikációban találkozunk, de
szükségesnek tartom a fogalom pontos behatárolását, a gazdasági
gondolkodás értékrendjének megismerését. A fenti fogalmi körök
ismeretében három dolgot állapíthatunk meg az utilitarista etikáról:
alapvetően individualista, következményetikán alapuló és megítélésem
szerint heteronóm. Legegyszerűbben a következményetikai forrás
mutatható ki, hiszen az elmélet szerint a gazdasági döntéshozó racionális,
és a nagyobb haszonnal járó opciót választja, alapvető motivációja a
haszonmaximalizálás. Kérdés lehet, hogy kinek a hasznát maximalizálja?
Természetesen a sajátját, a tulajdonosokét, ahogy Milton Friedman sokat
emlegetett idézete3 is ezt támasztja alá, ennélfogva a modern értelemben
használatos 4 utilitarista etikát individualistának tekintjük. Nyíri azonban
felhívja a figyelmet ennek korlátaira: „Mindennemű „individualista”
etikának megvannak a maga belső határai. Ha valamely erkölcsi
meggyőződés igényt tart az egyetemességre (az individualista „etika” is ezt
teszi), nem tévesztendő össze az amoralizmussal. Ha valaki az önkényt
választja alapelvül, akkor tudomásul kell vennie mások önkényét is” [Nyíri
1994, 45. o.]. A felszólítás megszívlelendő, és rávilágít az üzleti
farkastörvények kialakulására.
Kiskorú vállalatok
Megállapítottuk, hogy az uralkodó gazdasági gondolkodás etikai
alapállása utilitarista, ezen belül individualista és következményetikára
épül. A harmadik fontos szempont az autonóm-heteronóm ellentétpár

„Ha a ’társadalmi felelősség’ elvét komolyan vesszük, kiterjesztjük a politikai mechanizmusokat
minden emberi tevékenységre… Ez egy alapvetően felforgató elmélet egy szabad társadalomban,
ahol a vállalatoknak egy társadalmi felelősségük (azaz feladatuk) van: a profit növelésére irányuló
tevékenységet végezni és erre használni erőforrásaikat, egészen addig, amíg betartják a
játékszabályokat, azaz csalás és megtévesztés nélkül vesznek részt a nyílt és szabad versenyben.”
(Tóth Gergely (2007): A valóban felelős vállalat. Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület,
Budapest, 2007. 13. o.)
4 A haszonelvűség talajáról induló utilitarizmus eredeti alapja a társadalmiság volt, ahogy ezt később
John Stuart Mill etikai alapállásánál láthatjuk. Amennyiben azonban az utilitarista etikát korunk
mainstream etikai alapállásának tartjuk, úgy egy következményközpontú, hedonista és individualista
hozzáállásról beszélhetünk [Sedláček, 2012].
4
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megítélése, üzleti életre vonatkoztatása. Empirikus tapasztalatok igazolják,5
hogy a legtöbb vállalat alapvetően imázs-célokra használja a társadalmi
felelősségvállalást. Jól átgondolják, milyen CSR célokat valósítanak meg,
melyik alapítvány/ egyesület támogatása szolgálná leginkább a presztízsük
növekedését, és kőkemény racionális érvelésen keresztül hajlandóak
valamely környezeti/ társadalmi ügy mellett elkötelezni magukat. Nem
állítom, hogy valamennyi vállalat így működik – személyesen is ismerek
olyan vállalatot, amely a skandináv gyökereknek köszönhetően evidens
kötelességének tartja valamely ügy támogatását – de a legtöbb vállalat
az alapján hozza meg döntését, hogy a megfelelő fogyasztói szegmens
szívéhez ezáltal közelebb férkőzhessen. A fenti érvelés mellett azt
feltételezem, hogy a vállalatok többsége heteronóm (mástörvényű) etika
alapján cselekszik, hiszen a „fogyasztói jutalmazás” függvényében vagy
éppen az általuk előállított negatív externáliák elkendőzése érdekében
voksolnak valamelyik CSR ügy támogatása mellett.
Mi a probléma ezzel? Az elmúlt években láthattuk, hogy egyre több
vállalat döntött így társadalmi felelősségvállalásuk megújítása mellett, és
feltételezhetően nagyobb anyagi támogatást kapnak így a különböző
nonprofit szervezetek, projektek. Hasznossági szempontból mondhatnánk,
hogy semmi probléma ezzel az új tendenciával, hiszen a közjót szolgáló
ügyek is nagyobb nyilvánosságot, támogatást kaptak, és mindez még a
vállalatok számára is hasznos volt, ez tehát egy pozitív összegű játék.
Morális szempontból nézve azonban már lehetnek aggályaink. Mielőtt erre
a kérdésre térünk, szükséges megkérdőjeleznünk, hogy a vállalatnak
egyáltalán van-e felelőssége, nehogy valami olyasmit kérjünk rajta számon,
ami nem tartozik a saját hatáskörébe.
A vállalati felelősségről röviden
A
kérdésfeltevés
szempontjából
kulcsfontosságú
válaszokat
Goodpaster és Matthews [1982] cikkében találhatunk. Ebben kifejtik, hogy
amennyiben személyiséggel ruházzuk fel bizonyos gazdasági célból társuló
egyének szervezetét (jogi személy), úgy az egyének felelőssége is
kiterjeszthető ezekre az egyesülésekre.
Mitévők legyünk ezzel a
felismeréssel? Ez egy kulcsmomentum, hiszen a személyiségre és annak
lelkiismeretére, mint középponti elemre való tekintettel – saját meglátásom
szerint – érdemleges eredményre jutnánk, amennyiben perszonalista etikát
terjesztenénk ki a vállalatokra és gazdasági cselekedeteiket aszerint
értékelnénk. A perszonalizmus fenti alaptételére hivatkozva egy gazdasági
szervezet (jogi személy) sem képes kibontakozni önmagában – egy
lakatlan szigetre zárva – hanem csakis a társadalmi interakciók révén
válhat prosperálóvá, eredményessé. Ez utóbbihoz nyilvánvalóan szükség
van a folyamatos munkaerő-utánpótlásra, a versenytársak megtűrésére és
a hozzájuk való korrekt viszonyulásra, a társadalmi reputációra. Nem
adhatunk tehát érvényt a tisztán individualista etikai hozzáállásnak, a
vállalatok nem szolgálhatják szemellenzős módon csak a tulajdonosok
profitérdekét.
Dr. Győri Zsuzsanna közgazdász a Követ Egyesület tagjaként a CSR Piac katalógus 2013 című
kiadvány szerkesztője, aki számos vállalat CSR minősítésével foglalkozott. Kutatói bázisán alapuló
állítása alátámasztja a fenti, általánosnak vélhető tendenciát: „A legtöbb vállalat tehát sajnálatos
módon nem az etikai felelősség szükségszerűségének felismerése miatt, hanem a jobb imázsért,
reputációért foglalkozik a felelősségvállalással.” [Győri 2012, 60. o.]
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Visszatérve a haszonalapú felelősségvállalás morális problémáihoz,
ezzel az a legnagyobb gond, hogy az üzleti etika független döntési
kritériumként megszűnik, ehelyett a profitszerzés eszközévé válik. „Azért
veszélyes univerzális igazságként hangsúlyozni, hogy az etika kifizetődő,
mert ezzel elaltatjuk saját gyanakvásunkat, és elfelejtjük kialakítani és
kikényszeríteni a szükséges feltételeket, ezzel még az eddiginél is szélesebb
utat engedve a mások kárára való önérdekkövetésnek” [Győri 2012, 61].
Ha pedig megszüntetjük az etikus magatartás saját törvényű, kötelességből
fakadó folytatását, úgy a gyermeki állapot (heteronóm etika) nemcsak a
vállalatok pillanatnyi helyzetét mutatja, hanem masszívan ebben a
kiskorúságban tartjuk a gazdaságot.
A klasszikusok gazdaságetikája
Miután behatároltuk a mainstream gazdaságtan etikai alapállását, és
a vállalati gyakorlatra is reflektáltam, tanulságosnak tartom a klasszikus
közgazdászok elveinek megismerését.
Adam Smith hagyatéka
A XVIII. század derekán alkotó Adam Smith a Glasgow-i Egyetem
morálfilozófia professzoraként foglalkozott a gazdaság etikai kérdéseivel,
ma úgy tartjuk számon, mint a klasszikus közgazdaságtan atyját. Fő
művében [Smith 1776] filozófiai alapálláson tárgyalja a nemzeti és egyéni
vagyon keletkezésének és növekedésének pályáját, sok esetben etikai
aggályait is kifejezi. Etikai szempontból mégis másik nagy műve tekinthető
mérvadónak [Smith 1759], melynek morálfilozófiával foglalkozó fejezete
három etikai alapállást különböztet meg, melyek közül csak egyet vall a
szerző magáénak.
Az etika osztályozása során Smith elkülöníti a körültekintésből, a
korrektségből és a jóakaratból fakadó erkölcsiséget.6 A körültekintés vagy
megfontoltság etikájában az emberek egyéni érdekeiket, boldogulásukat
célozzák, és ebben saját józan belátásukra, önző vágyaikra támaszkodnak.
A korrektség etikája már mentes minden önző indulattól, viszont az egyén
itt is szubjektív etikát követ, amely erkölcsös és erkölcstelen cselekedetekbe
egyaránt torkollhat. Végül a jóakarat etikáját fogalmazza meg, ami
egyértelműen kollektivista, mások érdekeit helyezi előtérbe. Smith szerint az
erkölcsös karakter minden cselekedetét ez az önzetlen jóakarat motiválja.
Mill erkölcsi szemüvege
John Stuart Mill [1863] igazándiból azt ismerte fel, hogy az ember
legfőbb hajtóereje, hogy valamiféle hasznosságot, eredményességet érjen
el, és úgy gondolta, hogy ennek kiaknázásával növelhető az általános jólét
is. Az utilitarista közgazdaságtan egyik alapító tagjának tekintik őt, de nagy
hibát követnénk el, ha a modern (fent részletezett) terminológusban az
utilitarista etika képviselőjének tartanánk Mill-t.
A Mill által képviselt haszonelvűség nem a személyes hasznosság
maximalizálását tekinti legfőbb jónak, hanem az általános jólét, az egész
Az angol megfelelők alapján rendre ’prudence’, ’propriety’ és ’benevolence’ csoportokba sorolja
az etikai nézőpontokat.
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rendszer hasznosságát maximalizálná. Az egyéni érdekek feláldozását
viszont csak akkor tartja célravezetőnek, ha azzal a társadalom haszna
jelentősen növelhető, máskülönben elfecsérelt áldozatnak tartja az
aszkézist [Mill 1863, 16-17.o.]. Mill haszonelvűsége és a mainstream
gazdaságtan utilitarizmusa közti különbségre Sedláček is felhívja a
figyelmet: „a modern gazdasági irányzatok átvették Mill haszonelvűségét,
de nem követték legfőbb, a személyes erkölcsiségről és a pártatlan
szemlélőről szóló elvét” [Sedláček 2012, 337. o.]. Mill etikája tehát még
valamelyest deontologikus volt, de a belső kötelesség mellé a
következmények, a haszon motivációját is beemelte.
Serdülőkori problémák – Mandeville etikája
A gyermeki normakövető magatartás után egy átmeneti időszak – ha
úgy tetszik a serdülőkor – következik, melyben már megjelenik az önálló
értékítéletre való törekvés, de eleinte nagyon visszás módon: a korábbi
normák megkérdőjelezésével, esetenként tagadásával [Anzenbacher
2001]. A „tagadás tombolása”, ahogy Hegel említi, pontosan felfedezhető
az előzőek mellett meghatározó gondolkodó, Mandeville kételkedésében.
Az erkölcsi szkepticizmus lényege az etikai elvek tagadása, létezésük és
forrásuk megkérdőjelezése. Az irányzat egyik fő képviselője Mandeville
[1705], aki Machiavelli elvét (a cél szentesíti az eszközt) gazdasági
nyelvezetre fordította, újra kiadott művének alcímét is így adta meg:
„magánvétkek szülik a közjót”. Ez az álláspont még az utilitarizmuson is
továbbmegy, és azt állítja, hogy nem is a cselekedetek következménye
számít, a lényeg az, hogy semmi sem számít, sőt a rosszra való törekvés
általában nagyobb hasznosságot eredményez.
Összegzés
Írásomban elsőként az etika főbb irányzatait, nézőpontjait különítettem
el egymástól – nem öncélúan, hanem – az uralkodó gazdaságtan etikai
gondolkodásának megismerését célozva. Utóbbiról úgy találtam, hogy
következményközpontúnak, haszonelvűnek és individualistának (önérdek
maximalizáló) tekinthető. Megállapításom szerint a fentiek mellett a
modern vállalatok többsége még heteronóm etikát követ, vagyis az
önérdekkövetés eszközeként alkalmazzák a különböző környezeti és
társadalmi akciókat, jótékonykodást (CSR politika).
Sok szülő számára terhes gyermeke serdülőkora, amikor a már
említett szkepticizmus és tagadás jellemző a fiatalokra, így várják annak
elmúltát, a nyugodtabb felnőtt éveket. Mikorra várhatjuk a gazdasági
szemlélet felnőtté válását, a „fészekből való kirepülést”? Látszólag
elindultunk ezen az úton, hisz a huszadik század második felére jellemző
értéksemleges, tisztán profitmaximalizáló felfogásból (ez lehetett a
gazdaság serdülőkora) sokan kitörtek és újra beszélünk a vállalatok
felelősségvállalásáról. Félő azonban, hogy a mostani állapot inkább egy
infantilis, gyermeki normakövetésbe hajló állapot, és a valódi
felelősségvállalás, a felnőttévek még időben távol állnak tőlünk.
Hogy mégis pozitív üzenettel zárhassuk a tanulmányt, Anzenbachert
idézem, aki már a valóban etikus gazdálkodásra mutat rá: „nem kellene
mindent létrehoznunk-elkészítetünk, amire képesek vagyunk, hanem csak
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azt kellene megtennünk, amiért felelősséget is tudunk vállalni; a műszaki
embereknek és a termelőknek tehát nemcsak létrehozniuk-készíteniük kell
valamit, hanem ugyanakkor (felelősséggel) cselekedniük is kell.”
[Anzenbacher 2001, 296. o.]. Valahogy így képzelem el azt a gazdaságot,
amely már „kirepült a fészekből”.
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Introduction to CSR (or further questions about CSR)
Csongor Harsányi
(PhD student, Kaposvár University)
Abstract
As it can be seen through the reports and articles Corporate Social
Responsibility has been getting into focus both at the companies and at
the society. Besides supporting the appearing needs there can be further
side effects induced by these activities and the limited sources of
companies. The goal of the article is to gather questions about these
potential effects on companies and on the society.
Keywords: Corporate social responsibility, appraisal, tendency, welfare,
economics
Introduction
Researching the field of Corporate Social Responsibility (Corporate
Social Responsibility will be mentioned as CSR) we can find several
definitions and approaches. For instance we can see description of CSR as
„Corporate social responsibility (CSR) refers to companies taking
responsibility for their impact on society. The European Commission
believes that CSR is important for the sustainability, competitiveness, and
innovation of EU enterprises and the EU economy. It brings benefits for risk
management, cost savings, access to capital, customer relationships, and
human
resource
management.”
cited
from:
http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-socialresponsibility/index_en.htm. We can see another interpretation for CSR as
“The Commission has defined CSR as the responsibility of enterprises for
their impact on society. CSR should be company led. Public authorities can
play a supporting role through a smart mix of voluntary policy measures
and, where necessary, complementary regulation. Companies can
become socially responsible by: following the law; integrating social,
environmental, ethical, consumer, and human rights concerns into their
business
strategy
and
operations.”
as
a
citation
from
http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-socialresponsibility/index_en.htm. Besides these two interpretations and
approaches we can see other definitions of CSR too. The high number of
definitions shall be explained with the evolution and development of CSR.
Number of definitions
As one of the remarks in term of the CSR can be expressed with the
high number of definitions themselves meaning the activities carried out
within this frame are not approached the same way. The different
approaches can be experienced at the same time and also through the
decades when CSR was discussed. If the most typical and common
characters CSR are gathered further questions can be raised to get a
better understanding about the actions and the way they are realized.
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Goal of the article
Taking the most typical characters of the CSR into consideration the
goal of this article is to define further questions in term of the companies’
responsibility. Whereas the interpretations vary both at the same time and
in time too, the gathering of the characters has to be taken from wide
range both in different fields at the same time and in time as well. Through
the analysis of these sorts of characters the companies can be appraised if
they are operating and running their daily actions towards the welfare of
the people in the society too.
The CSR in details
As it can be seen through the different approaches and interpretations
of CSR the characters can be seen as voluntary based actions carried out
towards the welfare of the people. This represents direct way to improve
the welfare of the people. The CSR is also taken as a marketing tool in
order to improve the company’s image. If we take the CSR as a marketing
tool it can be seen as an indirect way to improve the welfare of the
people.
Summarizing the most typical characters of CSR from the different
definitions we can see basically voluntary based activities in wide range.
These actions are towards mainly environment protection, fighting against
all kinds of discriminations, and running the business according to the laws
and ethics. The actions are carried out both to support the society and or
the employees of the companies both short- and long-term.
Why now?
According to the tendencies the number of CSR reports has been
increasing through the past decades. This increase refers to the higher
willingness of the companies to take part in such kinds of activities and at
the same time expectation of the society shall also show increase. Whereas
the tendencies are clearly visible it is topical to get a better understanding
of the CSR actions through defining questions towards further details based
on the results of my research in CSR.
Method of CSR measuring
The research I carried out in year 2014 was focusing on the CSR
activities realized by food industrial companies operating in the South
Transdanubian region of Hungary. For the interpretation of the CSR
activities basically Maslow’s need pyramid provided the basis to get an
accurate picture about the actions carried out by the interviewed
companies to support directly or indirectly the welfare of the people.
Structured questions were discussed both within interviews with
representatives of the companies and through questionnaires. The
willingness to answer was low compared the numbers of the interviews,
questionnaire with the number of companies I tried to involve into the
research. There were 20 companies that either took part in the interviews or
filled the questionnaire.
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Measuring the intensity of the CSR
In order to exclude the potential effects provided by the size and
financial potentials of the researched companies the research focused
mainly on the number of the projects, actions carried out at different need
levels according to Maslow’s need pyramid. Together with the numbers of
the CSR actions, projects were also described in details. Referring to the
need levels defined by Maslow we can see the intensity of the actions
carried out at different levels. Through the answers and descriptions about
the CSR actions a clear picture became visible about the number and way
of projects carried out to support the basic needs in and out of the
company. Numbers of projects were also clearly stated with examples to
support the need for safety, connection building and even prestige.
Amounts spent by the interviewed companies on different CSR actions
were also mentioned but it was not reported at all the cases.
Measuring the consciousness of the CSR
In order to accurate the CSR activities questions about the goals
generated by the CSR activities were discussed to see if there were positive
economic expectations on the company itself or on the industry or on the
society. The duration of the projects were also inquired within the research
to see the numbers, proportions of the ad-hoc way of projects and regular
activities. Through the questions regarding the consciousness answers were
given about the readiness towards the proactive and reactive actions too.
The consciousness at the field of CSR was also expressed in the level of
“follow up of the projects”.
Present and past in CSR
The reported increase in the intensity of CSR activity and other studies
at biology gave the inspiration to see - if these are called CSR – the way of
these actions were carried out in the past. A company that finished its
operations several years ago provided clear picture about the intensity
and the consciousness how these sorts of actions had been done in the
1970’s and 1980’s. The activities were extremely intensive and the
consciousness was really outstanding. It was useful to compare the results
achieved by the food industrial companies working in the present in SouthTransdanubian region and this special company in the past.
Further questions about CSR
In order to get a better understanding about the activity and the
position of the CSR in the whole economy I am confirmed about that
further research can be done. Out of the CSR there are several actors in
the economy playing extremely important roles in the economy to serve
and support the people at different need levels both short- and long-term.
The most important and influential actor in the field of responsibility is the
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government. The governments have the widest range of scope to see and
support the needs both in time and in term of need level.
Questions in details
Through the interviews and the filled questionnaires I received back it
got clear that high number of projects was to solve problems existing
already and lower number of projects was innovative type. The 83,3% of
the projects carried out by interviewed companies was appraised as
actions to solve problems. This result refers to low level of proactive attitude
of the companies. Only 25% of the companies reported innovative way of
operations. The level of focus on innovation shall refer to the scope and the
time horizon of the CSR planning. Talking about the goals and the planning
of the CSR actions the following questions can be raised:
-

Can the goals and results be measured with real economic
methods?

According to the definitions the answer is “yes” whereas the actions are
planned to be done towards the welfare of the people. It is confirmed
even in the cases when there are no clearly defined expected results by
the companies induced by supporting certain events or people. In those
cases companies perform these activities for the welfare of the people as
a part of the society. CSR is also taken as a marketing element in order to
improve the company’s position that means an indirect positive effect on
the society’s welfare. Through the questionnaires it was represented that
the highest number (141 projects) of the reported CSR projects were
carried out towards social connection buildings between the companies
and the society. The second highest intensity (43 projects) was
experienced within the company at the actions towards value protection.
-

What is the scope of the CSR?

As it was confirmed by the low level of innovative way of thinking and
the types of actions towards the society it is clear that CSR cannot foresee
all the major and significant economic and political events. As it can be
seen the reactive way of work may support the society as it is carried out
that should be well based and organized. It should be clarified who and
how will take part in the planned actions.
-

Who are involved in the CSR?

We talk about corporate social responsibility meaning that the
company itself acts in a responsible way. Through the interviews and
questionnaires it was confirmed by the interviewed companies that 61,5%
of the actions was performed by the employees in an ad-hoc way. If the
employees are ready to take part in the action basing on his or her
decision the CSR activity will be done. Typically not the company or any of
its dedicated people carry out these actions. It is difficult – if not impossible
– to manage projects without dedicated people. Turning to projects and
activities we can have another question regarding incorporation?
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-

How well CSR is incorporated into the daily activity of the
company?

According to Carroll’s pyramid (1981) we can see that the companies
are basically responsible to make profit. At the second responsibility level
we can see that the operations have to be done according to the laws.
The ethical actions towards the society are only at the higher levels. Talking
about projects it should be clear if they are well incorporated into the daily
business life of the company. If the expectations induced by the CSR
actions are clearly defined and they meet the goals of the company then
we shall appraise it as a well incorporated thing into the company’s daily
business life. It might be explained with the increasing need for the project
approach that 60,9% of the projects was followed up by the companies
meaning that they create value that is important for them. The 47,1% of the
projects’ duration was over 5 years, and 35,3% of the projects was
occasional type. It was difficult to find activities that were really well
incorporated into the daily activities. An example was found – of providing
free vaccine to suppliers against diseases – that had been done decades
ago by a company in the past. Basing on the positive examples regarding
the increasing intensity of CSR (Benn S., Bolton D. 2015) and from the past
the next question is obvious.
-

Is CSR spreading?

With other words this question can be expressed as: “Can we talk
about the spread of the CSR according to the reports or rather we should
talk about the lack of researches in the past?” An exact interview and
several other cases - for instance the way as guilds worked centuries ago provided confirmation about similar activities had been carried out in the
past too. It can be researched that if these activities can be evaluated as
it is done today. Besides the good examples that had been carried out, the
way can also be seen how the supporting activities were incorporated into
the daily business activity. Examples from the past shall be proper basis of
researches of the short- and long-term effects of CSR type activities in past.
-

Against discrimination?

Running the company without gender or any kind of discrimination is
listed among CSR activities. Referring to the definitions of the CSR actions
beyond the legal obligations can also be seen. There are clear laws and
rules that have to be implemented and followed by each market actor
against such kinds of discriminations. These types of questions can be
raised at multinational companies which work at countries where the
regulations are significantly different compared with the European or
American laws and these companies can have the right to pay less for
example than to European employees.
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-

Voluntary basis?

The voluntary basis of the CSR activities involves high level of flexibility
and short response time to the appearing demand either at the society or
at the employees of the company. This shall also raise further question
about how to avoid two extreme situations either to over support or to
under support certain demand. Interpreting such a kind of question a
further question can also be raised to see if a kind of harmonizing would be
needed.
Conclusions
Through the numerous reports that can be seen and the examples of
CSR activities received through the research carried out by the interviewed
food industrial companies in the South Transdanubian region of Hungary a
positive picture and increasing tendency can be seen about the CSR itself.
In order to get more accurate picture about the way how the different
types of supports get from the companies - as sources - to the areas where
the demand appears CSR can be evaluated as a channeling activity too.
Remembering that the sources are limited and these amounts spent on
these activities can be deducted from the tax basis potential harmonizing
of these CSR activities shall be revised. This type of harmonizing shall also be
revised because of the voluntary basis as well. As a conclusion of studying
CSR it can be seen that raising further questions or researching the shortand long-term effects both in the present and past shall provide more
accurate understanding about the activities themselves, the ways the
actions are done and the exact effects.
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Absztrakt
Cikkemben kutatásom - A Schengeni Információs Rendszer második
generációjának (SIS II) tájékoztatása Magyarországon - legfontosabb
részét, a magyar lakosság körében végzett kérdőíves felmérés kiértékelését
ismertetem. A kérdések kódolását követő összesítés végeredménye a
kutatás kezdeti szakaszában megfogalmazott hipotézisemet támasztja alá,
miszerint a lakosság tudása hiányos és többnyire pontatlan információkkal
rendelkezik a SIS II szerepéről. A cikk a kutatási tervet ismerteti és csak a
kérdőívek első körben kapott eredményeit ismerteteti.
Kulcsszavak: SIS II, kérdőíves felmérés
A kutatási terv
A vizsgálat megkezdése előtt kutatási tervet állítottam össze, ami
egyben időterv. Segítségemre volt, hogy a felállított határidők
figyelembevételével tudjak a rendelkezésemre álló időkeretben maradni.7
Ez nevezetesen a 2014. év második félévét jelenti.
A kutatás célja, ami a disszertációm egyik hipotézise. Az Európai
Parlament és a Tanács 1987/2006/EK rendelet 19. Cikkében (Tájékoztató
kampány) olvasható feladatot Magyarország végrehajtotta, de a
lakossághoz nem jutott el az üzenet tartalma és/vagy az nem jól rögzült.
Második pontként az alapsokaságot - ami magyar állampolgárok határoztam meg. Két feltételnek kellett megfelelni a mintába kerüléshez: 1.
nagykorú; 2. Magyarországon élő magyar állampolgár.
A minta nagyságát előzetesen 1 000 főben maximalizáltam, végül
összesen 600 embert kérdeztem meg személyesen, vagyis n=600.
Ezt követően kiválasztottam a mintavétel módját. Az egyszerű véletlen
mintavétel segítségével kerültek a mintába az emberek. Célom az volt,
hogy a kapott eredményekből a következtetéseket a célsokaságra
vonatkoztatva tudjam megfogalmazni.
Az ismert kutatási eljárások közül a kérdőíves felmérés módszerét
alkalmaztam, amit megelőzött a próbakérdezés. Megközelítőleg húsz
személyt kértem meg, hogy válaszoljanak a kérdésekre és ismertessék
észrevételeimekt. A próbakérdezéssel teszteltem az összeállított
kérdőívemet is.

„A kérdőívek beérkezésének lezárása fontos és kritikus döntés: utólag átadott, "szórvány" kérdőívek
beépítése az adatrendszerbe gyakorlatilag lehetetlen.” (Marketingkutatás - III. rész, 2005.10.26.)
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A kérdőívszerkesztés elvei
Nagy hangsúlyt kapott a kérdésstruktúra, a kérdőív szerkesztése, a
vizsgálat kimenetének zálogaként értelmeztem azt. A kérdőív
összeállításakor figyelembe vett elvek:
- Érthetőség: Kerültem a szakkifejezéseket.
- Egyszerűség: Rövid és egyszerű kérdéseket állítottam össze. Célom az volt,
hogy a megkérdezett biztosan megértse a feltett kérdést. Ezt elősegítendő
preferáltam a zárt kérdést. Másrészt köztudott, hogy a zárt kérdések
kódolása kevésbé energia- és időigényes. Additív célom a megkérdezett
sikerélménye volt, hogy hajlandó legyen folytatni a válaszadást.
- Nyitott kérdés: Ezzel a kérdésformával tudtam megvizsgálni, hogy „egy
bizonyos kategória mit tud elmondani a kutatás alapproblémájáról.”
(Langer, 2009. 38. o.) A nyitott kérdéssel a megkérdezett további
információt is közölhetett velem, megosztotta velem pl. a véleményét.
- Rövidség: Azt a feltételezésemet, hogy a megszólított emberek csak
röviden lesznek hajlandók válaszolni a kérdéseimre, a próbakérdőívezés
igazolta. Egy kérdőív maximum 5-8 percet vehetett igénybe.
- Méret: A kérdőívezést közterületen végeztem. A kérdőív nem volt
nagyobb, mint az A2 szabványos papírméret. Ez éppen elfért a kezemben,
állva is tudtam kezelni. A kérdőívezés során érzékeltem ennek azt a
járulékos előnyét, hogy a megkérdezett a kérdőív mérete láttán elhitte,
hogy gyorsan végzünk a kérdésekkel.
- Sugalmazó kérdések kerülése: Kerültem a sugalmazó kérdésformát.
Célom az volt, hogy a válaszadónak semmilyen információt ne adjak a
kérdőív témájával kapcsolatban, nem akartam befolyásolni a válaszadót.
- Tölcsértechnika: A kérdések helyét úgy határoztam meg nehézségi fokuk
szerint, hogy a kérdőív elején a könnyű kérdéseket helyeztem el. A kérdőív
indító kéréseiben általánosságokra kérdeztem rá, a válaszadó nem hátrált
meg a kérdezés első perceiben.
A kérdőív ismertetése
1.
2.

A végleges kérdőív három részből áll:
rész: Olyan személyes kérdéseket tartalmaz, mint nem, kor,
legmagasabb iskolai végzettség; állampolgárság8.
rész: Arra voltam kíváncsi, hogy a válaszadó ismeri-e a SIS II-t9 és ha
igen, honnan tud róla, pl. TV, rádió stb.;

8 A korábban leírt mintába kerülési követelménytől függetlenül a mintába nem kerültek be, de
végig kérdeztem a nem magyar állampolgárokat is, hogy amennyiben később végzek egy
nemzetközi összehasonlítást, úgy azokat felhasználhassam.
9 A SIS II-re vonatkozó kérdésnél annyi segítséget adtam a válaszadónak, hogy ismertettem vele mi
a rövidítés, azaz a SIS II a Schengeni Információs Rendszer második generációja. Ennél több járulékos
információt, segítséget nem adtam.
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3.

rész: A kérdőív legfontosabb részének tekintem, mert itt kérdeztem
rá a tényleges tudásra. Szándékosan alkalmaztam a nyitott kérdés
technikáját, amivel megadtam a válaszadónak azt lehetőséget,
hogy szabadon elmondja, mit tud a SIS II-ről és schengenről.
Másodsorban a 2. rész első kérdésének ellenőrző kérdés szerepét is
betölti.

A fenti elveket érvényesítve a kérdőív véglegesített formáját az 1. ábra
mutatja.

Nem: nő  férfi 
Kor: ………. éves
Állampolgárság: …………………..
Iskolai végzettség: ………………...
SIS II-ről hallott-e? igen 
nem 
Ha igen, hol?
TV
rádió
újság
Internet
ismerőstől
plakát
egyéb…………………
Mit tud róla?
………………………………………………………
…………………………………………………
Mit értünk „schengeni térség” alatt?
………………………………………………………
…………………………………………………

1.

rész

2.

rész

3.

rész

1. ábra: A lakossági kérdőív
Forrás: (saját szerkesztés, 2014.)
A lakossági kérdőívvel kapcsolatos észrevételek
A kérdőív felolvasása és a válaszadások időtartama a gyakorlatban
átlagosan csak 3-5 percet vett igénybe. Tapasztalataim szerint ennél
hosszabb időt a megkérdezettek nem szívesen szántak a válaszadásra.
Ebben az időkeretben még odafigyeltek a kérdésekre. Természetesen
előfordult, hogy a megkérdezett személy csalódott, amikor jeleztem
irányába, hogy nincs több kérdésem, ő pedig válaszolt volna még. Ilyen
esetekben nem zárkóztam el a kötetlen beszélgetéstől, nagyon sok olyan
információra tettem szert, amit a kérdőív kiértékelésénél figyelembe
vettem.
A megkérdezettek jellemzően nem zárkóztak el a válaszadástól.
Meglátásom szerint ez első sorban annak volt köszönhető, hogy minden
megkérdezésnél már az elején elmondtam, hogy mi a kérdőívezés célja és
jeleztem, hogy a kérdőívben nem kérdezek rá olyan személyes adatokra,
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mint név, telefonszám, e-mail cím stb. A válaszadóknak az anonimitás volt
a legfontosabb és egyben ezzel tudtam őket a leggyorsabban rábírni a
válaszadásra. Biztosak akartak lenni abban, hogy később nem
ellenőrizhető vissza az általuk adott válasz.
A kérdőívben nem szerepelt a válaszadó lakhelyére vonatkozó kérdés.
A kérdőív szerkesztésénél azzal a feltételezéssel éltem, hogy a válaszadó
nem lesz hajlandó nekem, mint magánszemélynek válaszolni egy ilyen
irányú kérdésre. A kérdőívezés végére ez a feltételezésem beigazolódott,
ugyanis számos olyan helyzet fordult elő, amikor a megkérdezett személy
még a korát se szívesen adta meg. A kérdőívek kiértékelését követően azt
a megállapítást teszem, hogy egy ilyen témájú kérdőívnél célszerű, sőt
javasolt a lakhelyre történő rákérdezés, de ebben az esetben biztosítani
kell a megkérdezett személyt arról, hogy a személyes adati nem kerülnek
felhasználásra.
A kérdésekre kapott válaszok rögzítése és kódolása
Ahogy korábban már említettem, a kérdőívben a kérdések két típusa
szerepelt, így az azokra kapott válaszok kódolása és rögzítése két,
egymástól eltérő módszer kidolgozását igényelte.
-

Zárt kérdés esetén a lehetséges válaszok közül csak az a
válasz kapott ’1’ megjelölést, amelyiket a válaszadó
választotta.
Nyitott kérdés esetén a válaszokat csoportokba soroltam be.
Amennyiben a válasz több csoportba is besorolható volt, úgy
minden érintett csoporthoz kapott egy ’1’ megjelölést.

A kérdőív első részének kérdései
(1.1) Nem - nő/férfi
Az a válasz kapott 1 megjelölést, amelyiket a válaszadó választotta, a
rögzítés nem igényel bővebb ismertetést.
(1.2.) Kor - … éves
A kor esetében ötévenkénti korcsoportokat határoztam meg, ahova a
megkérdezetteket besoroltam. Kezdő kor a 18 év volt. Az életkor
elemzéséhez és ábrázolásához létrehozott korcsoportok a következők: 182010, 21-25, 26-30, … A skála vége nyitott.
(1.3.) Iskolai végzettség
Egyes válaszadók ezt a kérdést nyitott kérdésként értelmezték és minden
végzettségüket felsorolták. Ilyen esetben csak a legmagasabb iskolai
végzettséget vettem figyelembe.
A válaszok rögzítésekor az alábbi megkötésekkel éltem: (1.) Amennyiben a
megkérdezett csak annyit közölt, hogy felsőfokú végzettsége van, én azt
főiskolai végezettségként rögzítettem, vagyis előfordulhat, hogy a
ténylegesnél alacsonyabb végzettséget kapott. (2.) Aki OKJ-s végzettséget
adott meg, középfokú végzettségként vittem fel a táblázatba.

10 Ötösével kívántam felállítani a korcsoportokat, ezért „csonka” csoport a skála elején található 1819 közöttiek csoportja.
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Ezzel a két szabállyal arra törekedtem, hogy olyan iskolai végzettség
szerepeljen a válaszadóknál, amivel biztosan rendelkeznek. Azonban
tisztában vagyok azzal, hogy ez a megkötés megkérdőjelezi, hogy a
válaszadók iskolai végzettsége mindenkinél a legmagasabbat jelöli.
Tekintettel arra, hogy egyesek nem kívánták közölni velem, hogy pl. a
diplomáját főiskolán vagy egyetemen szerezte, kénytelen voltam ezt a
kompromisszumot alkalmazni a válaszok rögzítésénél.
A kérdőív második részének kérdései
A második blokk kérdései már a tényleges kutatási témára kérdeznek
rá.
(2.1.) SIS II-ről hallott-e? – Igen / Nem
Ez a kérdés zárt kérdés, ennek rögzítése problémamentes volt.
Logikailag itt látom indokoltnak ismertetni a kérdőív 3. blokkjának első (3.1)
„Mit tud róla?” kérdését, ugyanis ez a kérdés a „SIS II-ről hallott-e?” kérdés
ellenőrző kérdése. A válaszadó könnyen lehet erre a kérdésre gondolkodás
nélkül azt válaszolta, hogy igen, de az ellenőrző kérdésnél, amikor arra
kérem, hogy fejtse ki és ossza meg velem a SIS II-vel kapcsolatos tudását,
már nem tudott válaszolni. Ezért a kérdés rögzítésénél azt a szabályt
állítottam fel, hogy ha a válaszadó a „SIS-ről hallott-e?” kérdésre igennel
válaszolt, de megválaszolatlan maradt a „Mit tud róla?” kérdés, akkor a
„SIS II-ről hallott-e?” kérdés igen válaszát automatikusan módosítottam
nem-re.
(2.2.) Ha igen, hol?
Amennyiben a megkérdezett az előző kérdésnél az igen választ jelölte
meg, úgy tudott válaszolni erre a kérdésre. Az ismert kérdéstípusok közül itt
a vegyes kérdés módszerét választottam, azaz a válaszokban szerepeltek
előre megadott válaszok és lehetőséget adtam más választ is adni,
melyeket a rögzítés során csoportokba tettem.
Az alábbi csoportokat hoztam létre: munkahely, házastárs, szakirodalom,
tanulmányok, általában.
A kérdőív harmadik részének kérdései
Mivel a kérdőív gerincét kettő nyitott kérdés adja, már annak
összeállításakor tisztában voltam azzal, hogy a kapott válaszokat
csoportokba kell szednem. A válaszok ilyen formájú rendszerezése előnyt,
de egyidejűleg kockázatot is rejt:
Előnynek tekintem azt, hogy ezzel kezelhetővé teszem a kapott
válaszokat és értékelhetők lesznek.
A kockázatot - ami a csoportosítás révén elvesző információ(k) számításba kell venni és kezelni is kell. Utóbbi kiküszöbölése
céljából a válaszokat csoportosító kategóriákat nagyobb
számban határoztam meg és a maximum kategória számot
húszban határoztam meg. A csoportosítás végén 12, illetve 16
válasz csoportot kaptam.
Előfordult, hogy a válaszok több csoportba is besorolhatóak volt.
Ha csak egy csoportba sorolom be az ilyen választ, az eredmény
torzul. Ezt elkerülendő az ilyen válaszokat részeire bontottam és
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több csoportba is besoroltam. Ezzel igyekeztem a lehetséges
információvesztést minimalizálni.
Azonban így is voltak olyan válaszok, amik egyik válaszkategóriába se voltak besorolhatók. Ezeket az egyéb
kategóriában tűntetem fel és ezeket külön vizsgáltam,
elemeztem.
A (3.1.) „Mit tud róla?” kérdésre kapott válaszok végleges kódszámát,
csoportosítását mutatja az 1. táblázat.
1. táblázat: „Mit tud róla?” kérdés válaszainak kódolása
Forrás: (saját szerkesztés, 2016.)
Kódolt válasz
1

Schengeni Információs Rendszer

2

Adatbázis, nyilvántartás, (ki)szűrés

3

Éppen csak hallott róla

4

Információcsere a schengeni tagállamok között

5

Schengeni Egyezmény

6

Európai Uniós tagság, az Európai Unió összterülete

7

Beutazási és tartózkodási tilalmak listája, körözési rendszer

8

Nincs határ

9

Szűrés, biztonsági kockázat mentén tárolt adatok

10

Találat esetén az érintett nem léphet be a térségbe

11

Vámmal kapcsolatos

12

Egyéb

A (3.2.) „Mit értünk „schengeni térség” alatt?” kérdésre kapott válaszok
végleges kódszámát, csoportosítását mutatja a 2. táblázat.
2. táblázat: Mit értünk „schengeni térség” alatt? kérdés válaszainak
kódolása
Forrás: (saját szerkesztés, 2016.)
Számozás
”1”
”2”
”3”
”4”
”5”
”6”
”7”
”8”
”9”
”10”
”11”
”12”
”13”
”14”
”15”
”16”

A válaszok csoportosítása
EU határ
Átjárható, egységes határ, nincs ellenőrzés
Schengeni térség összterülete földrajzi értelemben
Vámhatár, áruszabad áramlása, vámáru, vámmentes övezet
Schengeni Egyezmény
Nincs határ
Európa, Európai Unió, belső határ
Uniós intézmény, ami a szabad mozgást biztosítja
Szabad ország, szabad utazás
Több ország csoportja
Külső határ
Papírok nélkülisége
Határellenőrzési szabályzat
Vízummentesség
Csatlakozásra váró ország
Egyéb
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A kérdőívre kapott válaszok kiértékelése
A megkérdezettek 61 százaléka nő (368 fő) és 39 százaléka férfi (232 fő).
Kor szerinti megoszlásukat mutatja a 2. ábra, amiből jól látszik, hogy a
megkérdezettek többsége 20 és 45 éves kor között van. A minta közel 44
százaléka 40 év alatti, közülük is kiugrik a 20-25 közöttiek száma.

2. ábra: Megkérdezett „civilek” életkor szerinti megoszlása
Forrás: (saját szerkesztés, 2016.)
A minta tagjainak legmagasabb iskolai végzettsége (3. ábra)
összesítése eredményeként született ábra egy jobbra eltolódott
haranggörbét ábrázol. Az ábra láttán azt a következtetést lehet levonni,
hogy a megkérdezettek többsége középfokú végzettséggel rendelkeznek
és azt követi a főiskolai végzettség és az egyetemi diploma.

3. ábra: A megkérdezett ”civilek” megoszlása a legmagasabb iskolai
végzettségük szerint
Forrás: (saját szerkesztés, 2016.)
A kérdőív második blokkjának első kérdésének (2.1.) összesítése azt az
eredményt hozta, hogy a hatszáz emberből 211-en (35,17 százalékuk) igen
és 389-en (64,83 százalékuk) nem hallottak a SIS II-ről. Vagyis többségük
egyáltalán nem hallott a SIS II-ről és semmit nem tud róla. Ez a
megkérdezetteknek több mint a felére igaz, ami nagyon nagy arány.
Akik hallottak a SIS II-ről, azok válaszolhattak a kérdőív soron következő
kérdésére (2.2.). A válaszok összesítését mutatja a 4. ábra. Fontosnak
tartom megjegyezni, hogy a válaszokat emlékezetből adták, ezért
előfordulhat, hogy egy most megismétlésre kerülő, friss tájékoztatási
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kampány esetében ettől eltérő százalékok, arányszámok születnének. Az
ábrán feltűntette n=192 tehát azoknak a száma, akik tudtak válaszolni a
kérdőív (3.1) kérdésére. Továbbá ha ezt a számot összehasonlítjuk a teljes
mintával, akkor azt mondhatjuk, hogy a megkérdezetteknek mindösszesen
32 %-a, vagyis közel egyharmada rendelkezik információval a SIS II-ről.
Fontos tudni, hogy a 32 % se tekinthető pontos eredménynek, ugyanis
pontos százalékszámot akkor tudunk megadni, ha kielemezzük a kapott
válaszokat.11

4. ábra: Azok a megkérdezett ”civilek”, akik hallottak a SIS II-ről, hol
hallottak róla?
Forrás: (saját szerkesztés, 2016.)
A megkérdezettek közül, akik tudtak válaszolni a kérőív (3.1) kérdésére,
többnyire megfelelő választ adott, azaz helyes információval rendelkezik a
SIS II-ről. A pontos meghatározás után szereplő kategóriák jobbra haladva
egyre jobban felhígult tartalommal bírnak. Sajnos a válaszok közül nagyon
sokan az „Éppen hallott róla.” válasszal frappánsan kitértek a tényleges
válasz alól. Ez a kategória nem tekinthető érdemi válasznak, ezért nem
kívánom részletesebben elemezni. A grafikon a ”6”. kategóriája érdemel
említést, ami a „Nincs határ” választ tartalmazza. Habár nem tűnik túlzottan
magas százaléknak, jelzés értékű. Egyesek ténylegesen úgy vélik, hogy az
Európai Unióban felszámolták a határokat, azok nem léteznek. Ez azért
nagyon veszélyes, mert aki így tudja, az abban a tévhitben él, hogy
semmilyen személyi azonosság igazolására alkalmas dokumentum se kell
ahhoz, hogy az Európai Unió területén utazzon.

11

A cikk engedélyezett terjedelme miatt erre nem kerül sor.
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5. ábra: Azok a megkérdezett "civilek", akik hallottak a SIS II-ről, mit tudnak
róla?
Forrás: (saját szerkesztés, 2016.)
A kérdőív utolsó kérdésében bővítettem a témakört, így kérdeztem rá a
tudásukra Schengennel kapcsolatban. A válaszokat mutatja a 6. ábra.

6. ábra: Mit gondolnak a „civilek" a schengeni térségről?
Forrás: (saját szerkesztés, 2016.)
A válaszok összességeként létrejött válaszkategóriák azt mutatják, hogy
a megkérdezettek földrajzi vonatkozását tekintik fontosnak a schengeni
térséggel kapcsolatban és csak ezt követik az olyan válaszok, mint
határellenőrzés eltörlése a belső határokon. Az előző kérdésnél létrejött
válaszkategória, miszerint nincs határ ennél a kérdésnél is megjelenik, sőt
külön kategóriát kapott a válaszok száma miatt a „Papírok nélkülisége”
kategória.
Összegzés
A grafikon további elemzéséhez és érdemi következtetések
levonásához indokolt elvégezni a válaszok közötti kapcsolatok vizsgálatát
is, értem alatta pl. a korcsoportok vagy a legmagasabb iskolai végzettség
szerinti elemzést.
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Az eredmények első lépcsős vizsgálatából megállapítható, hogy a
megkérdezettek jelentős része nem tudja mi a SIS II, elképzelése sincs arról,
hogy annak mi a célja, feladta. A legtöbben földrajzi értelemben
gondolnak a schengeni térségre és az utazással kapcsolatban említették
meg. Az utazás kontextusában jelentős a félreinformáltságuk, többen úgy
gondolják, hogy az Európai Unió tagállamai között történő határellenőrzés
nélküli utazás a határok megszűnésének eredménye és tévhitben vannak,
amikor úgy vélik, úti okmányok nélkül utazhatnak.
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Elite sport from a different view
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Eurosport, Budapest, Hungary
Corvinus University of Budapest
Abstract
The sport often seen as an activity good for keeping the body healthy,
educate the young to behave in a right manner and producing role
models. Those are fundamental elements for society’s well-being. On the
other hand at the beginning of the last century there were some who
apprehensively looked at the progression of elite sport and other aspects
of life. The over-usage of natural resources, globalization, short-term
thinking and shortness of athletes’ active period lead to a situation where
the elite sport degrades to only a tool of making profit. Its long-term
sustainability blocked by serious hurdles. To identify those is key, and the first
step inthe process is to analyze how the people think about elite sport and
athletes whose profession is sport.
Keywords: sustainability, elite sport, athlete, well-being
What is elite sport?
The idea that sport is educational in a character-building or
dispositional sense has a long history, reaching back at least as far as the
public schools of England (Mangan, 2000).
The official definition of sport highlighting the physical, and the social
aspects of the activity:
"Sport" means all forms of physical activity which, through casual or
organized participation, aim at expressing or improving physical fitness and
mental well-being, forming social relationships or obtaining results in
competition at all levels.” (The European Sports Charter, 1992)
But when we are talking about sport as general, we are talking
intentionally or by coincidence about two clearly separable dimensions:
the elite (high-performance, professional) and leisure sport dimension. The
base for separation is coming from economic point of view: the subject of
exchange. According to Heinemann (1984), Dénes-Misovitz (1994) and
Nagy (1996), in elite sport the exchange factor is the entertainment and
the aim is to entertain others who are watching. While in leisure sport the
key word is participation. Other important differences are that in elite sport
athletes are professionals, getting money for their entertainment. Related
words are training, selection, peaking, workloads and so forth.
In leisure sport the aim is traditionally health prevention, related to
involvement, enjoyment, cooperation and fun.
Going further in this logic, high performance sports attract enormous
popular attention and affect relations that are global and local, cultural
and economic. Especially when speaking about sport-event such as
Olympic Games. The event has a long history, means the biggest
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competition and the highest goal for athletes. From popularity point of
view a recent Tarki-poll (2012) stated that it is watched by the two-third of
the population in Hungary. Traditional values associated with Olympics are
commitment, belief, win, fair-play and work-ethic symbolized by the
Olympic-circles.
The socio-economic aspect said that the purpose of Olympism is to
"place sport everywhere at the service of the harmonious development of
man, with a view to encouraging the establishment of a peaceful society
concerned with the reservation of human dignity". To encourage new
consumer habits, to play an even more active role in encouraging health
protection, to promote sports infrastructure which is even better adapted
to social needs, and further to improve the integration of development
and environment concepts into sports policies. (Agenda 21)
Research methods
Research question: How elite sport and professional athletes stands from
social point of view in Hungary?
For evaluation, first I choose to make semi-structured interviews with
athletes demonstrates the „peak of the iceberg”. As my hypothesis, elite
sport face several challenges in term of sustainability I would get „stronger”
answers if successful athletes identifies the issues. Main dimensions for the
selection was:
1. Success: The interviewees experienced the so called success,
which means that they hold records, were national champions
and participated at least one Olympic/Paralympic Games in their
career.
2. Non-active status: Closing the professional career gives a better
perspective and a rounder picture describing the life of a
professional sportsmen. It also gives a weakness as well, hence
the active years is in the past, so more talking about the past
twenty years of the sport-system then present, so some issues may
have been solved since.
3. Being a single-sport man/women. Single sport activities differ from
team sports. The success factors are more independent, and we
can say that own performance is more determinant of success.
There is no such interdependency like in team sports towards
teammates.
Based on above categories I picked up twelve athletes reaching
different success levels: Olympic/Paralympic champions, semi-finalist, and
participant as well.
I decided to make semi-structured interviews with open-ended
questions. The interviews ranged from 30 to 90 minutes. These interviews
were conducted by me, all in person. Respondents answered questions
connected with values, health, security and well-being for sustainability,
and the motives behind their involvement in sport activities. Each interview
was started on the seminal question of our research: ‘Why did you started
to pursuit sport?’ Then further questioned the interviewees concerning the
motives, which stakeholders placed expectations on them; and what
benefits and advantages sustainability-related efforts provide to their
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success. Participants were also encouraged to discuss the challenges and
barriers and issues that they perceived regarding sporting career. The
interviews allowed for an in-depth understanding of the participants’
perspectives concerning their involvement in sport. The interviews were
audio recorded, transcribed, and reviewed by me and sent to the
participants themselves to be reviewed for accuracy and clarity.
Based on the results of the interviews I created a questionnaire focusing
on the main related dimensions: future of athletes, success, sustainability,
well-being and ethic. The method was to use 23 statement regarding elite
sport and professional athletes and with the help ofLikert-scale I evaluated
the general attitude towards sport and athletes. 234 questionnaires were
filled in on-line from participants of the age of 10 to 75. 108 had only
recreational sport experience, 120 pursued sport in professional, or semiprofessional manner before, and 6 had never went in for sport or had no
answers.
The questionnaire was applicable on-line through a sport-news website
and facebook, and also sent out to mail-lists.
Results
Based on the predefined coding system and answers for the
statements the following concepts arose closely connected with elite sport.
Values and success
„In my life I will never be able to do anything close to be so loved and
honored by everyone again.”- Olympic participant long jumper
Results show that almost 90% agrees the Hungarians can be proud of
the results achieved in elite sport. (See Graph 1) More than that,
approximately 91% sees that professional athletes gain social appreciation
for what they are doing. Not that straightforward the opinion on how elite
sport success contribute to happiness and well-being, but still around 70%
think of sport having positive effect.
Success and elite sport
Sporting success contribute to the happiness and well-being of the
nation (N:228)
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Graph1: Success and elite sport
Sustainability
„Where elite sport starts, the health ends.”- Olympic participant track
runner
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Grossman said health capital differs from other forms of human capital.
He stated that ‘a person’s stock of knowledge affects his market and
nonmarket productivity; while his stock of health determines the total
amount of time he can spend producing money earnings and
commodities’. Furthermore, Grossman also indicated that an increase in
the stock of health can reduce lost time in the execution of these activities,
and the monetary value of this reduction is an index of the return on an
investment in health.
The whole society to work together to put the athletes’ social welfare
on the agenda and to learn from the good practice of other European
and North American countries to produce elite athletes as well as qualified
labor force after they retire. (Zhang Ling and Fan Hong, 2014)
From these previous researches health has an important role building a
sustainable system.
Sustainability and elite sport
The result orientation coming from the shortness of elite sport-carrier
does not lead to burn-out (N:219)
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The elite sport helps you keep your body healthy (N:231)
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Graph 2: Sustainability and elite sport
But the research indicate (Graph 2) that mental health can be seriously
tested by the demand going with elite sport. Burn-out (81%) and pressure
felt to perform (60%) seen as an issue to deal with. And also physical
problems (55%) can damage one’s health as a professional athlete.
Ethic in elite sport
„I have no relation to swimming any more, just hated at the end.”- Olympic
winner swimmer
When an athlete who succeed to achieve to reach the most important
prize can earn in elite sport, the Olympic winner prize says, she just hated at
the end, shows there can be factors threatening values associated with
sport in general. In Graph 3, the sports-betting growing popularity (78%),
doping (88%), and the role money play in (89%) mentioned as big threats.
Also the situation Hungarian athletes are in, seen as rather not good (62%).
Can be a general attitude toward situation of professional athletes, or
affected by local factors.
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Ethic in elite sport
Increasing betting scale is good for elite sport (N:203)
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Graph 3: Ethic in elite sport
Elite sport in the society
„I would not do anything differently. But hope my child not goes in the
same direction.”
Although athletes created a picture of themselves as a role model for
the young (66%, see Graph 4), participants see elite sport neither as a good
carrier opportunity (32%), nor as their child’s ideal carrier route (37%).
Elite sport in the society
The professional athletes are the role model for the youngs (N:227)

Elite sport means one of the strongest carrier-opportunity for the
youngs (N:226)
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Graph 4: Elite sport in the society
Conclusion
The paper’s goal is to enlighten what elite sport means for the society,
what effects it has for the well-being. During the research well-known
Olympians, and other professional athletes gave me their thoughts through
interviews, and others who love to watch sport or pursue it in leisure time
filled in the questionnaire. From those information evolves the current
picture of elite sport, where fundamental values and factors endangering
those, can be evaluated. Although athletes seen as role models, getting
social appreciation for their successes and sport in general treated as
activity enlarging society’s well-being, significant number of respondent
feel result orientation, the demand, doping, bettingcan result in physical
and mental health problems, hence not seeing it as athletes are in a good
situation in Hungary nor sport in general as an ideal carrier route, or the
profession liked for their children.
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A further research will examine if there is a significant difference
inthe society’s viewpoint depending on gender, qualifications or previous
sporting experience.
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Online fogyasztói szokások várható trendjei
Tari Katalin
Szent István Egyetem – Üzleti Tudományok Intézete, Gödöllő, Magyarország
Absztrakt
Napjaink gazdasági folyamataiban nem hagyhatjuk figyelmen kívül,
hogy az e-kereskedelem és a webshopok világa rengeteg lehetőséget rejt
mind a B2B, mind pedig a B2C szektor számára. A kereskedelem világába
újonnan belépő–, illetve régi résztvevőinek két, általam különösen
fontosnak tartott megfigyelésére világítok rá tanulmányomban. Ezek olyan,
kezdetben kiaknázatlan lehetőségek, amelyek évről évre nagyobb
ismertségnek örvendenek.
Kutatásomban egyik részről a fogyasztói szokások regionális szintű,
folyamatos változását, s jelenlegi állását szeretném bemutatni, amelyek az
új évben a várható trendek mozgatórugói lesznek.
Másrészről célom, hogy betekintést adjak mindazok számára, akik
kedvet éreznek egy webáruház indításához. Tanulmányom tartalmazza a
megfelelő stratégiai tippeket, valamint fogyasztói trendeket már meglévő
webáruház üzemeltetők számára is.
Rengeteg kiadvány készült ezzel kapcsolatban, melyek közül a
legjobbakat hivatott összefoglalni ez a tanulmány. Célom továbbá, hogy
mindezen – a virtuális piactérhez, s az e-marketinghez tartozó – fogalmakat
tisztázzam, valamint a e-kereskedelemben rejlő egyéb előnyöket
hangsúlyozzam az érdeklődő olvasók számára.
Kulcsszavak:
magatartás

e-kereskedelem,

online

trendek,

online

fogyasztói

Bevezetés
Korunk az empirikus módszertan alapjaira épülő eljárásmódok világát
éli, kiváltképp az online piacok tekintetében. Miáltal a virtuális piactér
fejlődése együtt jár a technológia innovációjával is, így elmondható, hogy
az e-kereskedelem iparágában az egyetlen állandó folyamat a változás,
valamint – az elkövetkezendő években még mindenképpen garantált –
prosperálás lesz. Mind a hazai–, mind a külföldi cégek konferenciáin és
kiadványaiban megtalálható az a tény, hogy azon vállalatok, akik nem
jelennek meg az online piactéren, azok hosszú távon nem lesznek élet–,
illetve versenyképesek sem. [Ries, U. – Mörgenthaler, T. 2011, Shoprenter.hu
Kft. 2013]
Több piackutatás is alátámasztja, hogy a 2014-es és a 2015-ös évek
legmagasabb értékű gazdasági bevételét az e-kereskedelmi forgalom
növekedése adja. Éppen ezek okok miatt tanulmányomban szó lesz a
magyar e-kereskedelem fejlődéstörténetén át a növekedésről, a várható
alakulásáról, a trendjeiről, valamint az irányadó stratégiákról is.
Kiemelt fogalmak az e-kereskedelmet illetően
Véleményem szerint tanulmányom elején lényeges szempont, hogy
röviden összefoglalva néhány alapfogalmat tisztázzak az adott témakörrel
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kapcsolatban,
illetve
bemutassam,
hogy
ki
foglalkozhat
ekereskedelemmel Magyarországon.
Elsőként kihangsúlyoznám az elektrónikus kereskedelem és az ekereskedelem közti különbségeket. Míg előbbit tekintve akár online
bankkártyás fizetésről is beszélhetünk, addig utóbbi az Interneten keresztül
biztosít vásárlási lehetőséget, tehát az e-business részének tekintik. Az ekereskedelem (e-commerce) tehát az elektrónikus kereskedelemmel
szemben jóval tágabb, és összetettebb fogalom. A teljesség igénye nélkül
részletezve, hozzátartozik többek közt az online marketing, az értékesítés, a
vevőtájékoztatás, a vállalati költségek kialakítása, a logisztika is, egy szóval
minden, ami kapcsolatba hozható az Internet világával és az azon
keresztül történő pénzszerzéssel.
Másodsorban a webáruház és a weboldal közti fogalomkülönbségekről
írnék pár szót, mivel ezen két fogalmat is gyakorta keverik. A webáruház
tulajdonképpen egy értékesítési eszköz, amelyet ún. autómatizált
értékesítőnek is szoktak nevezni. A webáruházhoz tartozik a termékek
feltöltése, s megrendelhetőségén át, az arculat és a vállalati célok
prezentálása, az ügyfélszolgálat, s minden, amely e-kereskedelmi
szempontok szerint egy weboldalról való rendeléshez szükséges a
termék/szolgáltatás kézhez vételéig. Mit jelent akkor a weboldal? A
weboldal a webáruház felülete, egy értékesítői felület, amely az
informatika, a beszerzés, a marketing és a kapcsolattartás eszköze.
Összegezve a weboldalak egyik csoportjába tartoznak a webáruházak,
amelyek az e-kereskedelem felületeit, valamint megjelenési formáját adja.
Az alapfogalmak mellett kihangsúlyozandó, hogy hazánkban ki
foglalkozhat online kereskedelemmel. Két módon válhat egy cég a
magyar e-piac szereplőjévé, mégpedig:
1.
Magyarországon alapított vállalkozást – gazdasági társaságot –
indít. Jogalanyisága ezáltal a magyar társasági jog szerint alakul.
2.
Magyarországon létesít kereskedelmi képviseletet, fióktelepet,
amely során a külföldi székhelyű vállalkozás más elismert módon
folytathatja tevékenységét.
Az első esetben a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv
(Társasági törvény), illetőleg a cégnyilvánosságról és a cégbírósági
eljárásról szóló 1997. évi CXLV. tv. (Cégtörvény) az irányadó. [Hatályos
jogszabályok
gyűjteménye,
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100035.TV
(letöltve:
2016.02.26.)]
Az online kereskedelem fejlődéstörténeti áttekintése
A Web 2.0 forradalma, valamint az Internet mindennapos jelenléte
megszűntette az információáramlás térbeli- és időbeli határait. Ezt sem a
kereskedelem, sem pedig a marketing tudománya nem hagyhatta
figyelmen kívül, hiszen az Internet hatalmas lehetőségeket kínált már a
kezdetekben is, mivel az összes Internet felhasználó potenciális ügyféllé
vált. Az online kereskedelem kezdeti szakasza tehát közvetetten már az
Internet kialakulásához köthető, amely története egészen az 1950-es
évekre nyúlik vissza. [Meixner, 2004]
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Az igazi online kereskedelmi korszak beköszöntét a ’90-es évekre teszik,
amikor kidolgozták a nemzeti informatikai stratégiákat mind magyarországi,
mind pedig világ viszonylatban. Pontosítva ezt, akkor került
megfogalmazásra az információs alap-infrastruktúra, a legtöbb helyen
megszülettek a szükséges törvények és a biztonsághoz szükséges
intézményi feltételek. Magyarországon az elektronikus aláírásról a 2001.évi
XXXV. TV., a hírközlésről a 2001.évi XL. tv., a 151/2001. IX.1 Kormányrendelet
a Hírközlési Főfelügyeletnek az elektronikus aláírással kapcsolatos feladatés hatásköréről, valamint eljárásának részletes szabályairól rendelkezik.
[Hatályos
jogszabályok
gyűjteménye,
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100035.TV
(letöltve:
2016.02.26.)]
Az online kereskedelem további, szükséges szabályozásait és
intézményesítését, – mint az e-kormányzat, az e- kereskedelem, stb. – pedig
mindig az adott ország lehetőségeitől, az internetes hozzáféréstől, az
otthoni internetes számítógépek arányától függően nagyon különböző
mértékben határozzák meg. Európaszerte a frekventáltabb kérdéseket és
feladatköröket az „eEurope” programja foglalja össze. Ez a program az
Európai Unió helyzetét és fejlettségét tekinti alapnak. Magyarország
esetében az „eMagyarország” program keretein belül szabályozzák ezeket,
amely a magyar gazdasági és társadalomi helyzethez igazodik
mindamellett, hogy egy reális jövőképből kiindulva határozza meg a
feladatokat.

Figure 1 Az eMagyarország pont
Forrás:
http://www.vkbalassa.hu/picture/userfiles/web_site/elemek/e_magyarorsza
g_web.jpg
Az „eMagyarország” programba foglaltak biztosítják Magyarország
számára az informatikai és információs fejlődés lehetőségét, illetve a gyors
versenybe való felzárkózást, valamint a céltudatos fejlesztési potenciál
eredményes kihasználását. [Szabó, 2001]
A hazai online kereskedelem jellemzői
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Magyarországon
jelenleg
6000
webáruház
működik
[eNET
Internetkutató és Tanácsadó Kft. 2016], s a magyar viszonyokat tekintve az
e-kereskedelem növekedését az idei évben 20% körüli értékre becsülik,
amely a nyugat-európai átlag feletti értéket képvisel. Világszinten 25%-osra
becsülik a növekedés várható nagyságát, amely bevételi érték 2014-ben
273 millárd Forintra rúgott. [Eurostat 2014, internetretailer.com 2015, eNET
Internetkutató és Tanácsadó Kft. 2014] Ahhoz, hogy részesei lehessünk
ennek a forgalom–, illetve bevételnövekedésnek, szükséges a közösségialapú kereskedelem támogatása, az adatbázisok megfelelő használata, s
az adatbázisok beszerzésének támogatása, valamint ezen adatbázisokban
rejlő lehetőségekkel a személyes igények pontosabb meghatározása is. [Ecommerce Expo előadásanyagai 2016]
A legnagyobb népszerűségű online termékek azok, amelyek
megvétele során a fizikai kontaktus – megfoghatóság – hiánya nem jelent
problémát a vásárló számára, illetve nem képviselnek nagyobb értéket.
Tehát példaként említve, egy DVD akkor is tökéletesen lejátszható, ha csak
a film leírását olvastuk el, avagy fényképen láttuk a borítót.
A számítástechnikai cikkek tekintetében is kevés embernek van igénye
arra, hogy élőben is megnézze a számítógépet, avagy egy hűtőt. [Szabó,
2001]
Az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. legutóbbi eredményei
alapján a top online iparági szektorok között még mindig első helyen áll a
számítástechnika, majd a szórakoztató és elektronikai ipar. Nem meglepő
módon a harmadik helyen az egyre elterjedtebb lakásfelszerelések állnak,
melyet a játék és ajándéktermékek követnek. Ötödik helyre került a
ruházat és sportruházat. Meglepő módon az online jegyvásárlás (repülő,
vonat, színház, stb.), illetve az online vásárlásnál kiemelt kedvezményeket
nyújtó könyváruházak idén lemaradtak a dobogós helyekről, mivel itt
elsősorban kis- és középvállalkozások tekintetében végezték el eme
kutatásokat.

Figure 2 Az online kiskereskedelmi forgalom alakulása Magyarországon 20012014-ig
Forrás: http://www.enet.hu/hirek/e-kereskedelmi-korkep-2015/?lang=hu
letöltve: 2016.02.26.
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Szabó [2001] et al. az online vásárolható könyvek tekintetében
megállapította, hogy további fenntartásaik lehetnek a vásárlóknak azért,
mivel sokan szeretnek vásárlás előtt belelapozni, elolvasni egy
szövegrészletet, amire az Interneten keresztül nem mindig van lehetőség.
Véleménye szerint leszögezhető, hogy az online vásárolt termékek
túlnyomó része olyan termékekből áll, amelyek minőségét vagy egyéb
tulajdonságait nem szükséges személyesen ellenőrizni. Vannak azonban
olyan, elszántabb vevők, akik nem ragadnak le a problémamentes
termékeknél, bátran rendelnek bármit, amihez kedvük van. A kínálat
nagyon széles, már csak a vevői bizalomnak kell megerősödnie ahhoz,
egyre többen használják a világhálót vásárlásra. [Szabó, 2001]
Az online fogyasztói szokások feltérképezéséhez hozzátartozik, hogy
tudjuk, miért választották a fogyasztók az online vásárlás lehetőségét,
szemben az offline áruházakkal. Az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
legutóbbi adatai alapján első helyen a kedvezőbb ár (50%), majd a
kényelem, azaz a házhoz szállítás lehetősége áll (48%). Ezeket követi az
árösszehasonlítás (45%), valamint a gyorsaság (34%), a nagy választék
(40%), illetve az, hogy csak az Interneten juthatnak hozzá az adott
termékhez (41%). Utóbbinál kívánom kihangsúlyozni a külföldi rendelések
arányát, amelyet a következő ábra szemléltet, és ezen felül a magyar
vásárlók régiók szerinti eloszlását is bemutatja. Ezen – nem meglepő módon
– jól látszik, hogy a fővárost is magába foglaló, közép-magyarországi régió
áll az első helyen (36%), s a további sorrendet is nagyban meghatározza az
adott régióban kapható fizetés mértéke. Itt hangsúlyoznám ki a nyugatdunántúli (11%) és észak-alföldi (13%) régiók közötti különbséget, ahol
valószínűleg Ausztria közelsége, s az ezáltal igénybe vehető lehetőségek
okozhatják az alacsonyabb mértékű rendelések arányát. Köztudott, hogy
rengetegen járnak át – ebben a régióban – dolgozni a magasabb
bérezések végett, s így lehetőség nyílik olyan termékek és szolgáltatások
igénybe vételére is, amelyek Magyarországon nem elérhetőek a
fogyasztók számára.
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Figure 3 A magyar online vásárlók régiós eloszlása (2015)
Forrás: http://www.enet.hu/hirek/e-kereskedelmi-korkep-2015/?lang=hu
letöltve: 2016.02.26.
E-kereskedelmi trendek 2016-ban
A következőkben a szükséges ismeretekről ejtek néhány szót, olyan
piacstratégiai tippekről, amelyek az online értékesítés – tehát egy online
webáruház indításának – tekintetében meghatározóak, illetve szükségesek.
Az első és legfontosabb a piacismeret, amely online tekintetben még
jelentősebb, hiszen az Interneten kiszámíthatatlanabb a piac viselkedése is.
Másodsorban a szükséges jogi- és értékesítési ismeretek azok, melyek
kiemelt jelentőséggel bírnak. Harmad- és negyedsorban a marketing- és
informatikai ismeretek szükségesek ahhoz, hogy online webáruházat
üzemeltessünk. E két utóbbi tényező teljesen más tudást igényel, mint az
offline esetben. Ennek oka mind a csatorna típusában, mind pedig a
termékek jellegében rejlik. A termékstratégiát megemlítve kiemelném,
hogy a 2016-ban leginkább kelendő termékek jellemzői a következők:

Jól bemutatható termék.

Alacsony kockázattal a megvásárlása.

Kisebb tőkekockázattal járjon.

Nehezen beszerezhető legyen.
Ezen felül a többféle fizetési lehetőség-, illetve a minél sokszínűbb
átvételi pontok palettája növeli a vevők bizalmát.
A megfelelő marketing alkalmazását tekintve megjelent a
testreszabhatóság, mely során érdemes felhasználni webáruházunkba
látogatók adatait. Összefoglaló néven a “big data” korszakát éljük, amely
során mind a böngésző programjára és eszközére, valamint a böngésző
adataira és érdeklődési körére is rálelhetünk. Nagyon fontos tényező a már
vásárolt vevők visszacsábítása ugyanezen módszerrel, miszerint kiegészítő
terméket kínálhatunk számukra korábban vásárolt termékeik alapján.
Érdemes őket akár jutalmazni, ingyen letölthető, hasznos anyagokkal,
videókkal – érdeklődési körüknek megfelelően.
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Amennyiben webáruházat nyitunk, úgy marketing szempontból nem
szabad elfelednünk a koncentrálódott időszakokat sem, mint például a
“Single day” vagy “Black Friday”. A magyarországi viszonylatban elismert
webmarketing szakemberek közül többen figyelmünkbe ajánlják, hogy az
üzlet fellendülésével saját “akciós napot/hetet” hozzunk létre
áruházunkban. Ennek oka az ünnepek előrehozása, mögöttes célja pedig
az, hogy nálunk költsék el az ajándékra szánt összeget a potenciális
vásárlók.
A 2016-os online marketing trendek közé tartozik a tartalommarketing
felértékelődött szerepe is. Webáruházunkban minél részletesebb,
konceptált és gyakorlatias termék- és szolgáltatás-leírásokat alkalmazzunk,
melyben egy szakember éppúgy megtalálja, amit keres, mint egy
hétköznapi ember. A kereső optimalizációt, angol nevén SEO-t – Search
engine optimalization – csupán értintőlegesen említeném meg, hiszen ez
már nem egy új, hanem inkább állandó trend, melyre folyamatosan
koncentálni kell. Itt jön vissza ismét a tartalommarketing kérdésköre.
Amennyiben webáruházunkhoz – szintén ajánlottan szakmai és/vagy
érdeklődést keltő – cikkeket és videókat, vagy akár gif-eket hozunk létre,
akkor érdemes csupán 4 konkrét kulcsszóra összpontosítanunk a címek,
alcímek tekintetében ahhoz, hogy oldalunk előnyösebb helyen jelenjen
meg a Google keresőjében, méghozzá ingyen. Ezen cikkeket és videókat
pedig Facebook oldalunkon is posztolhatjuk úgy, hogy közben saját
oldalunkra vezetjük át az érdeklődöket.
A legnépszerűbb Facebook aranyszabályok tekintetében tudnunk kell,
hogy a sikeres elérésekhez a posztok tartalmi arányait hatékonyan úgy kell
megszerkesztenünk, hogy azok 70%-ban saját tartalommal bírjanak, 20%ban lehet másoktól átvett tartalmat megosztani, míg csupán 10%-ot
szabad promócióra fordítani. Bejegyzéseink terjedelme maximum 40
karakter legyen, hiszen az online figyelem felkeltése 5 másodperc, így az
online leköthető posztonkénti koncentráció is eddig terjed. A közösségi
oldal tekintetében kiemelten fontos a bejegyzések időzítése is, amely 8-17
óráig tarthat, mivel az emberek többsége szívesen böngészik
munkaidőben is, pihenésképp. Érdekes azonban, hogy interakciós idejük
17-01-ig tart.
További trend a gif-ek, videók és képekkel kiegészített bejegyzések és
cikkek, amelyek azokat az érdeklődöket is lekötik, akik nem szeretnek
olvasni.
A következő táblázat a leggyakoribb online marketing eszközöket
mutatja
be.
A
leghatékonyabb
marketingeszközök
között
a
keresőoptimalizálás és a fizetett hirdetéseket említik, melyeket a hírlevelek
és ár-összehasonlító oldalak követnek. Ezzel szemben azonban a
legelterjedtebb nem meglepő módon az ingyen használható közösségi
oldalakon való részvétel, s posztok aránya. [eNET Internetkutató és
Tanácsadó Kft. 2016, E-commerce Expo előadásanyagai, 2016]
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Figure 4 Online marketing eszközök használatának gyakorisága és
hatékonysága (2016)
Forrás: http://www.enet.hu/hirek/e-kereskedelmi-korkep-2015/?lang=hu
letöltve: 2016.02.26.
Összegzés
Ahogy azt a tanulmányom elején is hangsúlyoztam, az online
kereskedelem elterjedésével óriási bevételi forrásokat rejt kezdő-, s már
jelenlegi vállalkozóknak egyaránt. A következő ábra a Webshopexperts
viszonyított becslését tartalmazza a kisvállalkozások tekintetében. Jó tudni,
hogy a 2014-ben kihozott 2015-ös becslést felülmúlta Magyarország, s idén
2016-ra körülbelül 400 milliárd Forintra becsülik a forgalom – tehát nem
csupán a bevétel – alakulását. Ezáltal is mindenképpen megéri befektetni
azoknak, akik vállalkozni szeretnének, bármely szektorról legyen is szó.
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Figure 5 Online kiskereskedelmi forgalom alakulása 2001-2014-ig
Forrás:
http://webshopexperts.hu/labor/images/stories/2015/e_ker_forgalom.png
Éppen ezért mindazok számára, akik webáruházat kívánnak nyitni
összefoglalom röviden az e-kereskedelem legfontosabb előnyeit. Magas
szintű információ-igény, amely alacsony költséggel jár, s ezáltal mind az
eladó, mind pedig a vevő megismerhetőbbé válik. Relatíve alacsonyak a
belépési költségek, akár már 40.000 Forint/hónap áron indíthatunk
webáruházat [saját felmérés], amely szintén növeli az információ
megoszlását. A rugalmasság, s a 0-24 órás elérés lehetősége, virtuálisan az
egész világon, lehetővé teszi a kényelmes üzletelést. Itt említeném meg a
gyors termékértékesítési lehetőségetm aneky a dokumentumokra és a
szoftverekre vonatkozik. Az e-kereskedelem nyújtotta opciók csökkentik a
kommunikációs-, az előállítási-, a feldolgozási-, a raktározási-, valamint
összességében az értékesítési költségeket. A 2016-os év meghatározó
trendjei közé tartoznak a már korábban említett videó klipek, melyek
megkönnyítik a termékek, illetve szolgáltatások bemutatását.
Az online kereskedelem térhódításával beköszöntött változás további
távlati lehetőségeket nyitott meg a vállalatok számára, ezért úgy vélem,
hogy minden érdeklődőnek, illetve vállalkozónak informatív tanulmány
készült az e-kereskedelem, valamint az ehhez kapcsolódó legújabb
trendekkel, stratégiákkal kapcsolatban, amely segíti majd őket/Önöket a
vevőkért folytatott versenyben.
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A 24 órás szolgáltatói társadalom Magyarországon
Az éjszakai vásárlók
Pauker Csaba, Tóbi István
PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Absztrakt
A fogyasztói társadalom egyik alapvető vonása a folyamatos
megújulás, a modernizáció. A szolgáltató szektor új módszereket keres arra,
hogy minél nagyobb és lojálisabb vásárlói körre tegyen szert. Korunk egyik
kiemelkedő trendje az azonnali elérhetőség, és ez megjelenik a vásárlói
igényekben is. Ehhez köthető a night-shopping, vagyis az éjszakai vásárlás
jelensége.
Richbell és Kite (2007) tanulmányában kérdőíves megkérdezés
segítségével részletesen bemutatta, hogy mi jellemző az angol éjszakai
vásárlói szegmensre, melyek a motiváló tényezőik, továbbá milyen
alszegmenseik vannak. Módszertani szempontból azonos kutatást folytattuk
le Magyarországon, hogy megtudjuk, mi jellemző a magyar éjszakai
vásárlókra. A kérdőíves megkérdezést három évben is elvégeztük (2008,
2012, 2015), és az utolsó kutatás során beillesztettünk egy modult az éjszakai
és vasárnapi nyitva tartás megszűntetésével kapcsolatban.
Az előadás során két fő téma kerül bemutatásra, az első ezek közül a
Night Shopping fogalma, mely az 1980-as évek során a 24 órás fogyasztói
társadalom elterjedésével jelent meg Amerikában. Ehhez kapcsolódóan
bemutatásra kerül az új fogyasztói karakter, ami magyarázza a kis- és
nagykereskedelmi szektorban bekövetkezett változásokat.
Ezt követi a fenti változások magyarországi leképeződésének elemzése
a hipermarketek piacra lépésével és a 0-24 nyitvatartás elterjedésével
összefüggésben. Az előadás második részében mutatjuk be a magyar
éjszakai fogyasztó (night shopper) vásárlási szokásait. Motivációs tényezők
terén összehasonlítjuk eredményeinket az eredeti megkérdezés (angol)
eredményeivel.
A 24 órás fogyasztói társadalommal kapcsolatos aktuális trendek
vizsgálata és rövidtávú kitekintés zárja le az előadást.
Bevezetés
A piacgazdaság és így a fogyasztói társadalom egyik alapvető pillére
a folyamatos megújulás. A szolgáltató szektor szakadatlanul új módszereket
keres arra, hogy minél nagyobb és lojálisabb vásárlói körre tegyen szert.
Jelenkorunk egyik kiemelkedő trendje az azonnali elérhetőség és ez
megjelenik a vásárlói igényekben is. Ehhez köthető a night-shopping,
vagyis az éjszakai vásárlás jelensége. Richbell és Kite (2007) cikkében
részletesen bemutatta, hogy mi jellemző az angol éjszakai vásárlói
szegmensre, melyek a motiváló tényezőik, továbbá milyen alszegmenseik
vannak. Ezt a kutatást folytattuk le Magyarországon, hogy megtudjuk, mi
jellemző a magyar éjszakai vásárlóra. Külön kiemelendő, hogy a
megkérdezést három évben is lefolytattuk (2008, 2012, 2015), és az utolsó
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kérdőívbe beillesztettünk egy modult az éjszakai és vasárnapi nyitva tartás
megszűntetésével kapcsolatban.
A 24 órás szolgáltatói társadalom fejezetben olvasható, hogy milyen
hatások eredményezték az éjszakai vásárlói szegmens kialakulását, majd a
következő fejezetben tárgyaljuk ezen csoport jellemzőit. Ezt követi a
kutatási eredmények ismertetése. Tanulmányunkban bemutatjuk a magyar
éjszakai vásárlói profil fő jellemezőit a kérdőíves megkérdezés alapján.
A 24 órás szolgáltatói társadalom
J. A. Schumpeter a kapitalizmust “evolúciós folyamattal” azonosította,
olyan rendszerként láttatta, amely folyamatosan fejlődik, átalakul
(Schumpeter 1979:82), s ebben a fejlődési illetve megújulási folyamatban
jelentős minőségi változásoknak lehetünk tanúi.
A vállalkozói aktivitásnak köszönhetően a rendszeren belül innovatív
eljárások halmozódnak fel és terjednek el, melyek mintegy “teremtő
rombolás” révén kiszorítják a régi megoldásokat, technológiai eljárásokat.
A kapitalizmus ötven éves ún. Kondratyev-ciklusokban történő megújulása
a napóleoni háborúktól nyomon követhető, s az egyes szakaszokon belül
jól látható a termelési tényezők új típusú kombinációinak létrejötte, amikor
“egyes személyek, túllépve a gazdasági tapasztalatokon és a kipróbált
rutinszerű cselekvéseken, fölismerik a gazdasági élet adott viszonyai között
kínálkozó új lehetőségeket és ki is aknázzák azokat”. (Schumpeter 1982:43)
A kapitalizmus megújulása történhet
1.
“Új vagy más minőségű termék előállítása és elismertetése
2.
Új termelési módszerek bevezetése
3.
Az ipar új szervezeteinek kialakítása
4.
Új felvevőpiacok föltárása
5.
Új beszerzési források föltárása” (Schumpeter 1982:43) révén vagy
ezek kombinálásával.
Jelenleg az I. és II. olajválság után induló “ötödik Kondratyev” végének
szemtanúi és elszenvedői vagyunk. Ezt a korszakot szokás PosztFordizmusnak, Neo-Fordizmusnak nevezni, ahol a bázis-innovációt az
információs technika, technológia jelenti. A komputer-technika,
technológia bázisán alakulhattak ki s terjedhettek el a rugalmas termelési
rendszerek (FMS: Flexible Manufacturing System). Így a korábbi futószalag
technikára, technológiára épülő tömegtermelés mellett – gyakran annak
ellenében – egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a különböző piaci
szegmensek, a réspiacok sajátos igényei. Ebben a Kondratyev-ciklusban a
fejlett gazdaságokban a GDP nagyobbik hányada már nem az ipari
termelésben, hanem a szolgáltató-szektorban keletkezik, ami azzal is együtt
jár, hogy növekvő az igény az „új vagy más minőségű” szolgáltatások
megjelenítésére és elfogadtatására, új értékesítési technikák, módszerek
bevezetésére, a fragmentált piacok megismerésére, az egyes piaci
szegmensek sajátos igényeinek kielégítésére. Míg évszázadokon keresztül a
termelés volt a fejlődés motorja, Poszt-Fordista korszakunkban
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érzékelhetően felértékelődött a fogyasztás fejlődésre gyakorolt hatása
(Riesman, 1973). Az információs társadalomban a rugalmasság nem
pusztán a termelésben követelmény, a rugalmasság paradigmája a
szolgáltató-szektorban, így a kereskedelemben is érvényesül. A PosztFordizmus időszaka úgy is aposztrofálható, mint a 24 órás társadalom
(Moore-Ede 1993; Presser, 2003 idézte Richbell and Kite 2007), ami sok
területen a munkavégzés új formáit hívta életre (pl. contact center,
teleworking), és lerombolta a korábban uralkodó 5-8 gyakorlatot, azaz hét
öt napján végzett nyolcórás munkavégzést. Nyilvánvalóvá vált, hogy a
továbbiakban már nemcsak a termékkel, a termék minőségével, az árral
lehet versenyezni, de egyre fontosabb versenytényezővé válik az idő.
Megjelent – ha nálunk nem is tömegesen – az ún. „új fogyasztó”, aki
keményen időérzékeny, s vásárlásait gyakran a vasárnapokra és a késő esti
illetve éjszakai órákra koncentrálta, mert ilyenkor kényelmesebben és jóval
gyorsabban, a tumultust elkerülve tudta intézni nagybevásárlásait (Töröcsik
2003). „Az új fogyasztó utál mindent, ami…nem elég hatékony,…nem elég
gyors, átlátható” (Töröcsik 2003:83). Az új fogyasztó állandó időhiánnyal,
felborult napirenddel küzd, miközben a lehető legtöbb helyszínen kíván
jelen lenni, s bizonyos társadalmi terekben meg kívánja sokszorozni
jelenlétét. „Az idő elvileg ugyanannyi, csak egyre gyorsul az elintézendők,
a megélendők száma miatt, amiket egy egységnyi idő alatt kell – akarunk –
elvégezni, így szubjektíve egyre kevesebb az idő a tennivalókhoz képest.
Az új kommunikációs eszközök, a mobiltelefon, az Internet stb. mind
hozzájárultak ahhoz, hogy állandó időzavarunk és lemaradás-érzetünk
legyen, esetleg az még tovább fokozódjon. A gyorsaság-függőség, az időérzékenység egyre növekvő mértéket ölt, a „kimaradás, lemaradás”
veszélyének nyomása felszínességet, gyors döntéseket is eredményezhet”
(Töröcsik 2003:88). Az új fogyasztó időkorlát nélkül, azaz 7/24 nyitva
tartásban óhajtja elérni az egyes termékeket, szolgáltatásokat, mivel az új
fogyasztó nem ér rá a hagyományos nyitvatartási rendben. Az új fogyasztó
naponta nem ritkán 10-12 órát tölt jövedelemszerző tevékenységekkel,
nem ritkán – ha a munkaszervezet úgy kívánja – szombaton is dolgozik.
Ezért az esti, a hajnali, az éjszakai, a vasárnapi bevásárlás jelentősége
felértékelődött.
Történt mindez azért is, mert az állandó időhiánnyal küzdő „új
fogyasztó” ezekben az órákban hatékonyabban, kisebb időráfordítással,
kevesebb sorbanállással, kényelmesebben bonyolíthatja vásárlásait.
Másrészt az „új fogyasztó” függetlenségre törekvő (Lewis és Bridger 2001)
személyisége – miközben nagyobb rugalmasságot is követel - nehezebben
viseli a merev korlátokat, a fogyasztói társadalom előtti időszakra jellemző
rutinokat. Ez az új szereplő magára, mint aktív alakítóra, innovátorra tekint
(Lewis és Bridger 2001).
Az előzőekben tárgyalt változásokkal
összefüggésben az USA-ban a 24 órás nyitva tartás a kiskereskedelemben
a ’80-as évektől lehetséges, s a ’90-es évektől Nagy-Britanniában is
jelentősen enyhültek a korlátok a 24 órás nyitva tartás előtt.
A rendszerváltozással – a hazai gazdasági és politikai elit nyugatias
törekvéseinek köszönhetően – Magyarország is intenzív lépéseket tett a
piacgazdaság és a fogyasztói társadalom kiteljesítése terén. Ezek a
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változások
alapvetően
a
jól
működő
piacgazdaságok
intézményrendszerének átvételét illetve kiépítését jelentették, miközben a
magatartások, attitűdök alapvetően továbbra is keleties, nem piaci
jellegűek maradtak. Így joggal használhatjuk a hazai állapotokra a “színlelt
kapitalizmus”- Leopold Lajos (1988) által bevezetett s általunk némileg
kiterjesztett - ,“színlelt fogyasztói társadalom” fogalmát. Tehetjük ezt azért
is, mert a hazai változások nem szerves fejlődés hatására mentek végbe,
hanem egy nyugatias, modernizáló törekvésekkel jellemezhető elit
szándékainak megfelelően. Az új intézmények gyakorlatából továbbra is
hiányoznak a megfelelő értékek, a nyugatias működés. Témánk
szempontjából ennek azért van jelentősége, mert ilyen körülmények között
az intézményrendszer működése, reprodukciója továbbra is az elit
szándékaitól függ, s erősen kitett a paternalista politikai elit kényekedvének.
A modernizációs szándék hozadékaként nálunk is megjelentek
multinacionális kereskedelmi láncok, hipermarketek, szupermarketek,
diszkont láncok, ami keményen átírta a versenyfeltételeket a
kiskereskedelmi szférában. Az új „felvevőpiacokért” folyó versenyben
általánossá vált a hétvégi nyitva tartás (2015. március 15-ig), s urbánus
környezetben a hipermarketek és számos családi kiskereskedelmi
vállalkozás gyakorlatában megfigyelhető volt a 7/24-es rendszerben való
működés. Pl. az ország legnagyobb hipermarket kereskedelmi lánca, a
Tesco 1994 óta van jelen a magyar piacon. Az elmúlt években
megközelítően 22.000 főt foglalkoztatott, így a második legjelentősebb
magánfoglalkoztatóvá vált a hazai munkaerőpiacon. Csak a fővárosban
és annak közvetlen közelében tíz 7/24-es rendszerben működő
hipermarketet üzemeltetett az új nyitvatartási rendet – a 200
négyzetméternél nagyobb alapterületű üzletek éjszakai és vasárnapi nyitva
tartásának tilalmát – előíró törvény életbe lépéséig. Hasonló rendben
működtek a Tesco hipermarketek a megyeszékhelyeken (Pécsett egy
időben 3 majd csak 2 hipermarket tartott nyitva 24 órán át, a harmadik
később 22-6 óra között már zárva tartott) illetve a nagyobb fogyasztói
keresletet
regisztráló
településeken,
pl.
Sopronban
és
Mosonmagyaróvárott.
Az éjszakai és a vasárnapi nyitva tartás tilalmát megfogalmazó új
szabályozás – a kereskedelmi dolgozókat képviselő szervezetekkel, a
kiskereskedelmi szereplőkkel, a fogyasztók civil szervezeteivel való érdemi
tárgyalások, alapos hatástanulmányok nélkül – alapvetően ideológiai
bázison – a család védelmére, a kereskedelemben dolgozó anyák
jogainak védelmére történő hivatkozással – született meg. A
szabályozásban sem a piaci szereplők érdeke, sem a kereskedelmi
dolgozók
jövedelemszerzési
lehetősége
(éjszakai
és
vasárnapi
műszakpótlék), sem a vásárlók törekvései (kényelmesebb, kevesebb időt
igénylő bevásárlási lehetőségek) nem játszottak szerepet.
Az éjszakai nyitva tartás költségvonzata alacsonyabb a normál
üzemidővel szemben, hiszen a nagyobb áruházakban az árufeltöltés miatt
amúgy is volt személyzet az üzlettérben, így csak minimális kiszolgáló
személyzetet kellett munkába állítani (pénztáros, biztonsági őr). Ahogy az a
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kérdőíves megkérdezésünk eredményeiből kitűnik, a vásárlók jellemzően
éjfélig és reggel hat órától keresték fel az áruházakat, így a 00:00 – 06:00
közötti időszak kevésbé volt terhelt. Az angol éjszakai vásárlókat vizsgáló
cikk alapján a teljes forgalom mindössze 5%-át generálták az éjszakai
vásárlók (Richbell és Kite 2007).
A szűkülő nyitvatartási lehetőségekkel sújtott piaci szereplők azonnal új
lehetőségek felé fordultak. Többek között az elektronikus kereskedelem
felértékelődése érzékelhető. A szélessávú internet elterjedésével
egyidejűleg megjelentek az elektronikus kereskedelmet (e-commerce)
lebonyolító vállalatok, melyek az évek alatt jelentős részesedésre tettek
szert a különböző fogyasztási cikkek piacain.
Míg a tartós fogyasztási cikkek között számottevőbb az e-kereskedelem
aránya, addig az FMCG cikkek körében ez még mérsékelt, nagyobb a
fogyasztói ellenállás. A fizikai kereskedelmet lebonyolító vállalatok
igyekeznek erre a piacra betörni, mert az általuk kiépített brandek hitelesek
a vásárlók számára (Tesco, Auchan, stb.), a fogyasztók ezeket ismerik, így
inkább megbíznak bennük, mint egy ismeretlen márkában. Emellett az
elektronikus kereskedelem a kereskedés kevésbé erőforrás igényes módja,
nincs szükség üzlet/áruház fenntartására, az értékesítő portálnak kell
megfelelő minőséggel üzemelnie, felhasználóbarátnak kell lennie. Végül
azt is felismerték ezek a vállalatok, hogy amennyiben nem lépnek ki az
online piacra, úgy más piaci szereplők fogják ezeket a pozíciókat elfoglalni.
A GKI Digital felmérése12 szerint 2015 végére előreláthatólag 2,3 millió fő
lesz Magyarországon az online vásárlók száma. A teljes online
kiskereskedelem forgalma Magyarországon 230 mrd Ft volt 2014-ben, és
éves összevetésben a harmadik legjobban fejlődő termékkategória volt az
„Élelmiszer a háztartásnak”. Ez is mutatja, hogy ez a vásárlási csatorna
pótolhatja a nyitva tartás változása miatt kieső keresletet.

12

http://www.gkidigital.hu/2015/10/29/a-magyar-online-kiskereskedelem-2015-infografika/
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A magyar éjszakai vásárlói profil
A minta három lekérdezésből áll össze (n=259), az első 2008-ban történt,
ezt 99 fő (38%) töltötte ki, míg a második lekérdezés 2012-ben zajlott le, ezt
86 fő töltötte ki (33%), az utolsó, harmadik lekérdezés 2015-ben volt (74 fő,
29%). Ezek mind személyes megkérdezések voltak, a kérdőív fő kutatási
kérdései arra vonatkoztak, hogy megismerje az éjszakai vásárlók jellemző
fogyasztási szokásait és a főbb motiváló tényezőiket. Hallgatói terepmunka
keretében, olyan hipermarketekben vásárló egyéneket kérdeztünk meg,
akik a késő esti/éjszakai/hajnali nyitva tartás során vásároltak termékeket
az erre lehetőséget nyújtó üzletekben. A profil elkészítésekor mindig a teljes
mintát vettük alapul.
Az éjszakai vásárlók különböző ismérvek szerint csoportosíthatóak, az
első ezek közül a vásárlás motivációja. Jellemzően két csoportot lehet
kiemelni: azokat, akik egy hiányzó cikk miatt mentek el éjszaka vásárolni és
azokat, akik a kényelmesebb körülmények miatt döntöttek az éjszakai
vásárlás mellett. A vásárlás napja szerint három nagyobb csoport
különböztethető meg. Ezek mellett megfigyelhetőek kisebb csoportok is,
mint az éjszakai műszakban dolgozók, vagy az éjszakai szórakozás mellett
megéhező / megszomjazó – jellemzően fiatal – vásárlói csoport.

Amennyiben a válaszadók tudtak vásárlási gyakoriságot jelölni, akkor
az heti / kétheti / havi éjszakai bevásárlást jelentett, míg egy jelentős
méretű csoport (válaszadók 41%-a) nem tudott konkrét gyakoriságot jelölni.
Ez is igazolja, hogy vannak olyanok vásárlók, akik tervezetten vásároltak
éjszaka, míg a másik csoport olyan alkalommal ment csak vásárolni este
10:00 után, ha hirtelen szüksége volt valamire.
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A night shopperek körében két népszerűbb nap (éjszaka) volt a
kérdőívek eredményei alapján: péntek és szombat. Mégis a legtöbben a
„nincs egy bizonyos nap” választ jelölték, ebből arra következtethetünk,
hogy az éjszakai vásárlás jellemzően hiánymotivált cselekvés.

Ha az éjszakai vásárlásról beszélünk, mindenképpen szem előtt kell
tartani, hogy a vásárlók túlnyomó többsége éjfél előtt, késő este vásárol. Az
éjfél utáni nyitva tartás időpontjában vásárlást mindössze a válaszadók
14%-a jelölte (kiegészítve azzal a 14%-al, akik nem jelöltek állandó
időpontot az éjszakai vásárlásra).
Ha a megvásárolt termékek számát vizslatjuk, úgy szintén a hiánycikk
beszerzésére irányuló vásárlás dominál, mert a 44% 5-nél kevesebb
terméket vásárolt az éjszakai vásárlásai során. További 31% jelölte az 5-9
terméket és 21% a 10-29 terméket. Arra vonatkozóan nem kérdeztünk a
kérdőívben, hogy az éjszakai vásárlások során mennyire jellemző az
impulzusvásárlás.
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Arra a kérdésre is választ kellett adniuk a kérdőívet kitöltőknek, hogy
legutolsó vásárlásuk alkalmával mennyi pénzt költöttek. Az eredeti
kategóriák szerint itt igen megoszló válaszokat kaptunk, így négy
kategóriában osztottuk a költéseket. Meglepő eredményt hozott a „10 000
Ft -” válaszok száma, hiszen majdnem a válaszadók ötöde jelölte, hogy az
éjszakai bevásárlásai során több mint 10 000 Ft-ot költenek el.
Az éjszakai vásárlások időtartamát három nagyobb kategóriába lehet
osztani, a válaszadók 27%-a jelölte, hogy kevesebb, mint 15 percet, 37%-a,
hogy 15-29 percet, míg a maradék 36%-a, hogy több mint 30 percet töltött
el a legutóbbi vásárlása során az üzletben.
A késői vásárlás motivációs tényezőire adott válaszok körében nem ért
minket nagy meglepetés, a legfontosabb tényező a hiányzó élelmiszer,
majd ezt követik a kényelmi tényezők (nyugodtabb vásárlás, kisebb
tömeg). Érdekességként összevethetőek az eredmények az angol éjszakai
vásárlók által legfontosabbnak nyilvánított tényezőkkel, több tényezőben is
0,3-nál nagyobb eltérés tapasztalható, ezek közül a legnagyobb különbség
a „Sokkal nyugodtabban tudok vásárolni” kategóriában van.
Éjszakai vásárlás motiváló tényezői
(Átlagpontszám, 1: Legkevésbé fontos - 5: Nagyon
fontos)

Magyar éjszakai
vásárlók
(Pauker, Tóbi, 2015)

Angol éjszakai
vásárlók
(Richbell, Kite, 2007)

Hiányzott valamilyen élelmiszer

3,88

4,13

Sokkal nyugodtabban tudok vásárolni

3,19

2,70

Kevesebben vannak az üzletben

3,18

3,24

Munkám miatt ilyenkor tudok vásárolni

2,84

3,21

A jobb minőségű szolgáltatások miatt

1,87

2,29

Nem tudtam aludni

1,57

1,91

Unatkoztam, valamit kellett csinálnom

1,51

1,45

Gyermeknevelés miatt ilyenkor egyszerűbb
vásárolnom

1,35

1,34

Érdekességként megjegyzendő, hogy a válaszadók 1,5%-a jelölte
mindössze, hogy mobiltelefon nélkül ment legutoljára éjszaka vásárolni.
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A vasárnapi és az éjszakai nyitva tartás megszűntetésének hatásai
Magyarországon a hipermarketek 2000-es évi terjeszkedését követően
jelentek meg az egész éjszaka és vasárnap nyitvatartó áruházak. A
vasárnapi vásárlási lehetőséget a lakosság jelentős része kihasználta, a
fogyasztói szokások részévé vált.
2015. március 15-én hatályba lépett az Országgyűlés által
megszavazott kormányrendelet, mely megtiltotta az éjszakai (22:00 – 04:30)
és a vasárnapi nyitva tartást. Ez a rendelkezés általános elutasítást hozott
magával, a magyar fogyasztók fél évvel a rendelet hatályba lépése után is
erőteljesen tiltakoznak ellene. A Hvg.hu egy online kérdésben szondáztatta
meg olvasói véleményét ebben a kérdésben, a kérdésre választ adók
92,5%-a jelezte (n=7341), hogy nem ért egyet a vasárnapi boltzárral13.
A kérdőíves megkérdezésünket 2015-ben kiegészítettük hét kérdéssel,
melyek az éjszakai és vasárnapi zárva tartással kapcsolatos
véleményekre/észrevételekre kérdeztek rá. Van egy olyan réteg, akik
kevésbé érzékenyek a boltok nyitva tartására, így őket sem a vasárnapi,
sem az éjjeli nyitva tartás megszűntetése nem érintette, 19% nem tapasztalt
semmilyen negatívumot az új szabályozás bevezetését követően.
Konklúzió
Az új irányzatok megújult igényű vásárlóközönséget hoztak magukkal.
Ezen csoport számára versenyelőny a rugalmas nyitva tartás. A kérdőíves
megkérdezésünk során nyilvánvalóvá vált, hogy az éjszakai vásárlók
legnagyobb csoportja a késő esti (22:00 – 23:59) nyitva tartás
haszonélvezője volt – ez a jelenség kevésbé tekinthető éjszakai
vásárlásnak, mint inkább meghosszabbított nyitva tartásnak.
Ahogy láthattuk, a magyar vásárló inkább a nyugodt vásárlási
körülményeket keresi, így a törvényi szabályozás hatására éjszaka zárva
lévő üzletek helyett inkább az e-kereskedelem irányába fordulnak el.
Viszont az új módszerre áttérés több tényező miatt sem teljes a korábban
éjszaka vásárlók körében, mert egyrészt a megfelelő eszközök ismerete /
használata / megléte, másrészt az online vásárlás iránti bizalom miatt sem
választják sokan az internetes bevásárlást.
A fogyasztási szokások folyamatos változása borítékolható, a piac
igényeket eltaláló újítások mindig sikeresek lesznek, ezáltal kiszorítva
korábbi, már nem naprakész megoldásokat. Szem előtt tartva a jelenkori
szolgáltatói társadalom jellemzőit, amíg van fogyasztói igény a helyszíni
vásárlásra, addig lesz igény az éjszakai vásárlás lehetőségére is.

13

http://hvg.hu/kkv/20151119_Az_emberek_a_pokolba_kivanjak_a_vasarnapi#rss
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A kínai hallgatói mobilitás a visegrádi országok felsőoktatásában
Dános Zsolt
Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori
Iskola, Győr
Absztrakt
A hagyományosan bezárkózó kínai állam ma jelentős expanzióban van
mind népességét, mind fiataljait tekintve. Ez a jelenség kétségtelenül
szorosan összetartozik a globalizáció egyre szélesedő hatásaival, aminek
keretében a felsőoktatási folyamatok globális jelleget öltöttek Kínában is,
és ennek megfelelően a kínai felsőoktatás a globális piac szereplőjévé vált.
Kína ma a nemzetközi hallgatói mobilitás egyik legjelentősebb résztvevője,
és a visegrádi országok más területhez hasonlóan kapuszerepet tölthetnek
be Kína szempontjából az EU felé, illetve az egyes helyi intézmények
adottságai kedvezőnek tekinthetőek nemzetközi szinten is. Ennek ellenére a
kínai hallgatói mobilitás olyan kis mértékben kötődik az országokhoz, hogy
a nemzetköziesedés felé egyre nyitottabb térségbeli országoknak stratégiai
váltásra van szüksége ahhoz, hogy ezen a területen növelni tudják a
hallgatói számokat.
Kulcsszavak: felsőoktatás, hallgató mobilitás, Kína, visegrádi országok,
nemzetköziesedés
Bevezetés
A globalizáció és a nemzetköziesedés új irányt jelentenek a
felsőoktatásban, amelynek jelentős gazdasági vetülete is van. A tudás
árucikként, a felsőoktatás nemzetközi kereskedelmi szolgáltató ágazatként
értelmezhető, amelynek egyik intenzív piaci versenyterülete a nemzetközi
hallgatói mobilitás [Berács 2008]. Az UNESCO 2000-ben adott becslése
szerint 2025-re a nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók száma el
fogja érni a 8 millió főt. Míg 1980-ban 1,1 millió hallgató tartozott ide, ez a
szám 2005-re már 3 millió volt, majd 2010-ben már 4,1 millióra növekedett a
külföldi hallgatók száma világszerte. Ezek közül Kína volt a legnagyobb
kibocsátó ország 2011-ben mintegy 723 ezer hallgatóval [dr. Komlódiné
Pozsgai 2014], ami azonban a harmadik legnagyobb befogadó országgá
is vált, amely közel 300 000 külföldi hallgatót fogad, és a kínai kormány
2020-ra 500 000 külföldi hallgató fogadását tűzte ki célul. A kínai
felsőoktatás nemzetköziesítésének tekintetében mérföldkőnek tekinthető
Kína 2001-es belépése a Kereskedelmi Világszervezetbe, amely ösztönzi a
nemzetközi oktatási tevékenységekben való részvételét is. Az ismert adatok
szerint 2010-ig közel 2 millió kínai diák tanult külföldön, akiknek három típusa
különböztethető meg a finanszírozás szempontjából: államilag támogatott,
munkaadó által finanszírozott és önköltséges. 2008-ban az összes külföldön
lévő hallgató 6,3%-a volt államilag támogatott, 3,8% munkaadó által
finanszírozott és 89,9% önfinanszírozású. Az elmúlt években Kína mintegy
150 országgal kötött bilaterális oktatási megállapodást, közös programokat
indított az EU-val, több százezer hallgatót küldött és fogadott számos
oktató és oktatási szakember fogadása és küldése mellett [Chen 2013]. A
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jelenleg is zajló mobilitási folyamatokban az USA-ba és az Európába menő
hallgatók számának stabilitása mellett dinamikusan növekszik az ázsiai
országok egymás közti mobilitása is.
Mobilitási trendek a visegrádi országokban
A négy ország nemzetközi mobilitásban való részvétele nagyon
hasonló vonásokat mutat. Bár az országok méretei és lakosságszáma
eltérő, korántsem méreteikhez megfelelően kapcsolódnak a nemzetközi
mobilitásba. 2010-ben az alábbi módon alakult a külföldi hallgatók száma:
Csehország
34 992
Lengyelország
16 976
Magyarország
14 518
Szlovákia
7 946
Forrás: UNESCO Education Statistics, on-line
Általánosnak tekinthető jelenség, hogy elsődlegesen a szomszédos
országokból érkeznek a legnagyobb számban a külföldi hallgatók14, akik
jórészt a fogadó ország saját nyelvén meghirdetett képzésekre járnak
(Csehország esetében ez döntő részben szlovák hallgatókat jelent). Ez a
jelenség teljesen eltér a világ mobilitási trendjeitől, így az sem meglepő,
hogy a világ legnagyobb kibocsátó országainak egyikéből sem érkezik
nagyobb számú hallgató egyik országba sem, Kína egyik országban sem
szerepel a legnagyobb számú hallgatót küldő országok élmezőnyében.
Például Magyarországra a 2011/2012-es tanévben mintegy 20 ezer külföldi
hallgató érkezett, akik közül mindössze 290 volt kínai állampolgár [A
felsőoktatási mobilitást akadályozó és ösztönző tényezők Magyarországon
1-2. 2014].
A kínai hallgatói motivációi a visegrádi ország felé
A kínai hallgatói mobilitás vizsgálatának első lépéseként mindenképpen
a hallgatói motivációkat érdemes megvizsgálni, mivel elsődleges
információt tudnak nyújtani azon szempontokról, amely alapján a
mobilitásban résztvevők egy-egy ország intézményét választják. Ezek
vizsgálata hozzásegít minket is ahhoz, hogy tisztán lássuk a kelet-középeurópai intézményeknek milyen versenyelőnyei és -hátrányai vannak a
külföldi hallgatókért folytatott nemzetközi versenyben. A hallgatók
választási motivációjának felmérésére használt egyik eszköz a toló–húzó
(push–pull) faktorok alkalmazásával felállított modell, amely Mazzarol és
Soutar nevéhez fűződik. A toló faktorok a kibocsátó országok azon
jellemzőit foglalják magukban, amelyek hozzájárulnak a hallgatók azon
döntéséhez, hogy külföldi országban folytasson tanulmányokat, míg a húzó
faktorok a befogadó ország vonzásképességének mérésére szolgálnak [dr.
Komlódiné Pozsgai 2014]. Az elmélethez azóta több kapcsolódó elképzelés

Több kutatás vizsgálta már ezen mobilitási irányok jellegzetességeit, melyek között megemlíthetjük,
hogy sok esetben az oktatási célú mobilitás határon átnyúló ingázással valósul meg, vagyis a diák
saját országában lakik, de egy szomszédos országba jár át napi/heti rendszerességgel tanulni
(Reisinger 2010).
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is született, amelyek részletes bemutatására azonban terjedelmi korlátok
miatt most nem térek ki.
Az egyes toló és húzó faktorok vizsgálatával megkísérelhető
meghatározni, milyen tényezők alapján juthat el egy kínai hallgató a
visegrádi országok felsőoktatási intézményeibe. Ha a toló faktorokat
vizsgáljuk mindenképpen lényeges kiemelni, hogy a kínai gazdaság
fejlődése igényli a jól képzett szakembereket, és a magas kvalifikáció
kedvező feltételeket biztosíthat a munkaerő-piacokon és a bérversenyben.
Bár a kínai gazdaság technológiai fejlettsége már megközelíti a
legfejlettebb országokét, több területen még lemaradásban van (pl.
haditechnológia, atomipar, feldolgozó ipar egyes területei, ásványkincskitermelés), így a külföldi minták a hazai fejlesztéseknek nagy lökést
adhatnak, és önálló fejlesztési irányok kijelöléséhez járulhatnak hozzá,
ahogy ez például az informatikában és az infokommunikációs
technológiák esetében történt. Az egyes területeken meglévő nyugati
technológiai előny toló faktort jelent a kínai hallgatók külföldön való
tanulásának, de azokon a területeken is gyümölcsöző lehet, ahol a
különbség jóval kisebb a nyugati és a kínai technológia között, azaz
lényegében már értelmetlen az ilyen jellegű megkülönböztetés. A toló
faktort erősíti az a tény is, hogy a nyugati cégek számos gyárral,
szerelőteleppel és lerakattal rendelkeznek Kínában, ahol előnyt jelent a
felvételnél olyan munkaerő jelentkezése, aki ismeri a kapcsolódó
technikákat és eljárásokat.
A toló faktorok között meg kell említeni a felsőoktatási tanulmányok
elérhetőségét is. Mivel a kínai társadalom belső mobilitása is igen nagy, és
a társadalmi mozgások is egyre erősebben jelentkeznek, óriási igény van a
társadalom részéről a társadalmi emelkedés lehetőségét kínáló felsőfokú
képzettségek irányába. Bár Kína formálisan még kommunista ország, a
társadalmi differenciálódás már kapitalista formákat ölt, és a rétegződéssel
megindult az egyének helyezkedése a kedvezőbb társadalmi csoportok
felé. Mindent figyelembe véve a kínai felsőoktatás nemzeti
összehasonlításban már a világ élmezőnyéhez tartozik, de az intézmények
szintjén még korántsemt tartoznak a közvetlen elithez, ami jelzi, hogy
minőségi szinten még nem tudja ugyanazt nyújtani, mint a legfejlettebb
nyugati egyetemek, sőt japán egyetemek is állnak kedvezőbb helyeken,
mint a kínai intézmények.
Ehhez hozzájárul, hogy az ország óriási
intézményi létszáma következtében jelentős különbség van az intézmények
képzési színvonala között, ami területileg sem egyenletes. Mindez a külföldi
tanulás igényét erősítő jelenség, de a mobilitási irányokról és az egyes
országokhoz való attitűdről még semmit nem árul el.
További toló tényezőként funkcionálhat, ha a hallgató nem tud bejutni
a hazájában megfelelő színvonalú képzésére, vagy eleve nem létezik ott
az adott képzés [Mazzarol-Soutar 2002]. Ezzel kapcsolatban kevés
információ áll rendelkezésünkre, de feltételezve a minőségi szórást az
intézmények között valószínűsíthető, hogy a legjobb kínai intézményekből
kiszoruló hallgatók a világ más területein kísérelhetik meg a felsőoktatásba
jutást. Mindezek azonban inkább a fejlettebb nyugati intézmények
esetében jelenthet nagyobb tömegeknél motivációs tényezőt, az eleve
kisebb visegrádi országok piacán ez elhanyagolható szempont lehet.
Hasonlóan kevéssé lényeges motiváló erő a négy ország tekintetében
a vágy, hogy a hallgató jobban megismerje az országok kultúráját
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[Mazzarol-Soutar 2002], de az, hogy a tanulmányait követően a befogadó
országban kíván maradni, vagy onnan kiindulva próbáljon szerencsét
Európában, már erősebb szempont lehet. Az országok imázsának hatása
szintén elhanyagolható lehet, mint toló faktor [Mazzarol-Soutar 2002],
elsősorban a befogadó országok nemzetközileg kevésbé ismert szerepe
miatt, de az esetleg kapuszerep már jelzi, hogy árnyaltabban kell ezt a
kérdést is megvizsgálni. Mazzarol és Soutar két további fontos toló faktort is
megemlít, az erős alumni szervezetet és a választott egyetemen szerzett
diploma a munkaerő-piaci elismertségét. Mindkét szempont egyedi
esetben erősítheti a toló tényezőt, de általános jelleggel a négy ország
viszonyában nem állapítható meg a jelentősége, és elhanyagolhatónak
kell tekintenünk, annak figyelembe vételével, hogy egyes intézmények és
egyes képzések esetében ennek vizsgálata is indokolt lehet (pl. Károly
Egyetem, magyar orvosi képzések).
A négy ország intézményeinek kiválasztása kapcsán fontos elemezni a
húzó tényezőket is Mazzarol és Soutar elmélete szerint. Ennek alapján
megállapíthatók a fontos húzóerőként meghatározott intézményi tényezők,
mint a magas színvonalú oktatás, az intézményi kapcsolatok és az oktatói
gárda elismertsége. A magas külföldi hallgatói számnak az egyes képzések
(karok vagy szakok) esetében lehet jelentősége, de generális jelleggel ez
nem határozható meg húzó faktorként a vizsgált országok irányába (azaz
nem lehet állítani, hogy a négy ország intézményeinek ilyen híre lenne).
Jelentős húzóerő lehet a diplomák, tudományos fokozatok elismerése,
amelyről Kínával a visegrádi országok kétoldalú egyezményekben
állapodtak meg (pl. Magyarország a 176/1998 (X.30.) Kormányrendelettel),
de az Erasmus Mundus keretében a résztanulmányok beszámításának
módjára is figyelmet szentelhet Kína és az EU. Mindegyik ország kötött
kétoldalú egyezményeket a kínai állammal, ami az egyedi
kapcsolatépítést erősíti.
A húzó erőket az egyes intézmények és az országok is erőteljes
marketinggel, imázsépítéssel, ügynöki tevékenységgel és hálózatépítéssel
tudják befolyásolni, amelynek része lehet a nemzetközi vásárokon,
kiállításokon, konferenciákon való részvétel, a delegációk küldése és
fogadása, valamint együttműködések kötése. Az intézményi választás
tekintetében általános jelleggel nehéz a négy ország és a kínai hallgatók
kapcsolatát feltérképezni, de az országválasztás szempontjából már többet
tudunk mondani az elméletek használatával.
Mazzarol, Kemp és Savery 1997-ben végzett kutatása 6 befolyásoló
tényezőt állapított meg [dr. Komlódiné Pozsgai 2014]. Ezek közül már szó
esett a befogadó országról rendelkezésre álló ismeretek mértékéről és az
ehhez kapcsolódó döntés tudatosságáról. Ennek kapcsán megállapítható,
hogy nem ismert milyen mértékűek a kínai társadalom ismeretei a négy
országról, és ennek kutatása is igencsak nehézkes lenne, de a
felsőoktatásban betöltött szerepük és az egyes intézmények elismertsége
az EU tagságtól függetlenül is nyitás jelenhetett ezen országok felé, ha nem
is alkalmas nagy tömegek vonzására. Szlovákiát leszámítva a minden
ország rendelkezik shanghai-i 500-as listán intézménnyel (Csehország egy,
Magyarország és Lengyelország két-két intézménnyel képviselteti magát),
de minden ország több intézményét is figyelembe szokták venni az lista
összeállításakor és más elismert ranglistákon is szerepelnek. Ez azt jelzi, hogy
bár az országok felsőoktatása messze van a világelittől, egyes intézményei
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magas színvonalú képzést képesek nyújtani, így intézményi mobilitás
működhet ezekbe az országokba is, ahogy ha kis mértékben is, de működik
is.
Kevés információ áll rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy milyen
személyes ajánlások állhatnak rendelkezésre a térség országairól Kínában,
amely a második a hat szempont között. Ezek esetében is inkább egyedi
szempontnak tekinthetjük a választás befolyásolását, mint általános
jelenségnek. Ami biztos, hogy több egyetem is a térségből élénken
érdeklődött a kínai együttműködések felé, azonban ezzel korántsem tettek
semmilyen egyedi lépést, az egyetemek számos olyan kapcsolattal
rendelkeznek, amelyek akár még formális keretet is öltenek, de semmilyen
gyakorlati formája nincsen.
A harmadik szempont a költségtényező (megélhetés, utazás, tandíj) és
a biztonság kérdése, amely tekintetében kedvező a visegrádi országok
helyzete az amerikai és más európai országokhoz képest mind a
megélhetés, mind a tandíj költségeit tekintve, és biztonság szempontjából is
kedvezően kell tekintenünk a helyzetet (pl. terrorveszély, bűnözés mértéke,
faji megkülönböztetés).
A negyedik megnevezett szempont az oktatási, fizikai és kulturális
környezet, amellyel kapcsolatban elmondható, hogy feltehetően kevés
ismerettel rendelkeznek a kínai hallgatók, inkább csak általános tudás
állhat rendelkezésükre, de itt is kedvező lehet az EU tagság ténye.
Ötödik szempontként merül fel a földrajzi közelség, amely tekintetében
se nem előnyös, se nem előnytelen az országok helyzete a globális versenyt
tekintve, de az ázsiai vagy ausztrál intézményekkel ebben a tekintetben
nem tudnak versenyezni, esetlegesen az amerikai intézményekkel szemben
jelenthet versenyelőnyt egyes esetekben (pl. keleti parti intézmények
esetében). Fontos tényező lehet a társadalmi kapcsolat, azaz rendelkezik-e
az érkező hallgató valamilyen kapcsolattal (családi, baráti) az adott
térségben. Bár a kínai emigráns csoportok szép számban vannak jelen már
a térségben (pontos számok nem ismertek, többnyire csak becslések
vannak), ez tömeges méreteket még nem öltött, és kevés az állandó
jelleggel megtelepedett bevándorló, jóval jellemzőbb a folyamatos
mozgásuk, így ennek jelentősége is csak viszonylagos és egyedi lehet. A
mobilitást gátló leggyakoribb okok között az alábbiakat szoktak
megnevezni:
ösztöndíjak hiánya vagy elégtelen pénzügyi támogatása, pénzügyi
feltételek elégtelensége;
információhiány
az
elérhető
lehetőségekről,
a
potenciális
célországokról és –intézményekről;
nyelvtudás hiánya vagy elégtelensége;
adminisztratív akadályok (pl. vízum, tartózkodási engedély);
támogató környezet hiánya [Eurostudent IV. 2011].
A bemutatott elméletek segítenek megvilágítani, hogy miért nem
érkezik nagyszámú kínai hallgató a térségbe, de nem még nem nyújt teljes
képet. Nem ismert az intézmények hozzáállása és marketingtevékenysége
Kínában, amely magyarázatot adhat a gyengébb teljesítményre, bár van
több kapcsolódó, például a magyar felsőoktatási marketingre vonatkozó
kutatás [Kuráth 2007]. Ezek alapján általánosan csak annyi állapítható
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meg, hogy a térség egyetemei még nem tudták elsajátítani azokat az
ismereteket és fogásokat, amelyekkel a kínai hallgatói mobilitásból
nagyobb részt tudnak kiszakítani. Ez igaz annak ellenére, hogy ennek
politikai támogatása igen nagy Magyarországon is [A felsőoktatási
mobilitást akadályozó és ösztönző tényezők Magyarországon 1-2. 2014].
A kínai hallgatók motivációjának pontosabb ismeretéhez a jelenleg itt
tanuló hallgatók bevonásával való vizsgálat lenne szükséges, azonban az
eddigi kutatások nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel. A hazai adatok
szűkössége mellett eddig nem találtam vonatkozó kutatást a másik három
országból sem, így az esetlegesen eddig lefolytatott kutatások csak egy
későbbi munka során ismertethetőek.
Összegzés
A legfontosabb megállapítás, hogy mindegyik országban töredéke a
kínai hallgatók száma az összes érkező hallgatók számának, bár minden
vonatkozó statisztika pontatlan, és pontos számok csak ritkán állnak
rendelkezésre. Figyelembe véve a térség intézményeinek elismertségét a
világ intézményei között a kínai hallgatók aránya igen alacsonynak
tekinthető a világtrendekhez képest. A térség egyetemei jelentős
hátrányban vannak a kínai intézményekkel való hálózatépítésben, és
hagyományos kapcsolatrendszereik sem Kína irányába mutatnak,
ugyanakkor az egyes intézményi okok között számos eltérés található.
Legfontosabb versenyhátránynak mindenképpen azt kell tekintenünk,
hogy az országok felsőoktatásának elismertsége nemzetközi szinten
gyenge. Hiába vannak jó mutatókkal és ranglistahelyekkel rendelkező
egyetemei mind a négy országnak, a nagyobb tekintélyű országok
egyetemeivel nem tudnak versenyezni, mivel nem tudják előnyeiket a
piacon bemutatni. Ennek okai közül kiemelkedik a térség egyetemeinek
információhiánya a kínai hallgatói igényekről és a betölthető piaci résekről,
és a tőkehiányt, ami a marketingtevékenységeket és az elismertséget
növelhetné.
A helyzet változtatásához kettős szintű stratégia szükséges. Egyrészt
szükséges
az
országok
felsőoktatásának,
egyetemi
imázsának,
kapcsolatrendszerének általános javítása és bővítése, ami elsősorban
kormányzati feladat és tőkebefektetést igényel, illetve szükséges az egyes
egyetemek célzott partnerkeresése, illetve egy átgondolt marketingmix és
értékesítési stratégia alkalmazása, felmérve azt, hogy mely képzési
területen milyen feltételekkel érhetőek el a kínai hallgatók.
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Abstract
The paper describes a process, work-in-progress results of an innovation
measurement tool pilot introduction. Goal is to establish a standardized
innovation measurement system at a global chemical industry related
company in order to support innovation management. The company has
over several dozen Strategic Business Fields (SBFs) serving mainly niche,
matured markets. The company`s past success was based on a "fast
follower" innovation strategy. Current growth targets are not possible to
reach without innovative organic/inorganic growth. It is debated internally - what kind of active role one must play during innovation process
and how this innovative role to be defined. In order to support the debate
with objective data a pilot project was initiated to measure innovation
capability with a preselected online tool. Current findings can bring some
hints, trigger discussions for other change agents what challenges to face
during introduction such a systems and how to overcome them.
Keywords: innovation management; innovation measurement;
innovation capability; innovation culture; company culture
Introduction
Studies have shown that companies conversion rate from initial idea to
proof of concept is somewhere around 10% (Hansen et.al. 2007) That is
another way of saying that minimum around 90% of all innovation efforts
are never commercialized or used in general. If any company could raise
the ROII (return on investment on innovation) with just 10% this would give
them a significant competitive advantage in global competition. It seems,
however, that innovation is still in its infancy as a management discipline,
and it seems that if companies start approaching innovation in a more
systematic way – e.g. through the application of measured and managed
innovation they could increase their ROI at no or small additional costs.
A Strategic Business Field (SBF) of a leading global German chemical
company, generating closely triple digit million euro turnover annually is
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facing a rather big challenge. There is a 3 % CAGR goal to be reached till
2020. Current markets served are matured and stagnating so innovative
growth plays an important role in strategy.
In order to understand SBF’s innovation capability several innovation
measurement systems had been looked upon and one was selected for
the test. Based on its standard questionnaire SBF mentioned above and
another smaller SBF, similar in strategically growth challenge was selected
as benchmarking partner and the same questionnaire was applied. The
both quantitative measurements were carried out August 2015. Results
show that each unit have similar challenges with strong innovation barriers
within structures and communication, however the weak innovation
barriers such as available resources and risk taking needs also
improvement to foster innovation. Currently a quantitative measurement,
interviews are being prepared to validate the results of questionnaires
Results will be presented to each business units board with concrete action
plans.
The paper will first explain definitions used and provide a brief overview
about the historical development of innovation measurement systems.
Later it will introduce some of the major innovation models and tools which
were developed based upon. One of these measurement models is
chosen and introduced in more details and used. Qualitative
measurements as semi-structured interviews were carried out to validate
results of online measurement tool. Initial results of quantitative and
qualitative measurement will be introduced. This case study also shows
how organisation reacts to such a measurement introduction and
hopefully triggers a debate how to handle such a situation best.
Definitions
“An innovation is the implementation of a new or significantly improved
product (good or service), or process, a new marketing method, or a new
organizational method in business practices, workplace organization or
external relations.” (OSLO Manual 3rd Edition, 2005:47).When innovation
meant or addressed this definition is being used in this paper.
The model which is finally chosen– Innolytics – is introducing 4 types of
innovation characteristics which companies can be described.
‘Operational Innovators’ are companies which have a creative
potential, however they focus on core operational business and processes.
Normally there is hardly any detectable innovation strategy. Ideas are
generated by individuals or teams during their operational activities.
‘Innovative Optimizers’ are focusing on incremental innovation.
Innovations are controlled via processes and typically slow decision
making. Typical companies are serving mid, long term stable markets.
‘Strategic Innovators’: Strong leadership via the whole company, small
level of proactivity: Innovation is top down focusing of strategy, ambitious
60

goals and values. Innovation culture is reactive. Typically fast follower
strategy is conducted and avoidance of risk.
‘Proactive Innovators’: Pioneers for develop markets further. Very high
readiness at all employees to drive innovation. Result oriented, strong
innovation goals, high level of innovation speed. Able to handle complex,
higher innovation grade.
Company culture (Cameron and Freeman, 2006) based on inward vs.
outward orientation and flexibility, spontaneity vs. control and stability
defines four types. Hierarchical: where standardization, formalisation, rules,
smooth running processes play major role. Clan: where team spirit, familiar
atmosphere, development of human resources, commitment of
employees are major factors. Market: where performance, competition,
competitive advantage, market success describes it best. Entrepreneurial:
where entrepreneurship, readiness to take risk, commitment to innovation
and growth are core values.
Brief literature overview
Historical development of innovation metrics
Innovation indicators (Gamal, 2011) over time can be split into four
categories (Table 1). First generations of metrics were focusing on inputs
such as R&D investment, education expenditure, capital expenditure,
research personnel, university graduates, technological intensity.
1. Table Historical summary of innovation indicators
Source: Gamal (2011)
First Generation
Input Indicators
(1950-60s)

R&D
Expenditures
S&T personal
capital
Tech intensity

Second
Generation

Third Generation

Fourth Generation

InnovationIndicators
(1990s)

Process Indicators
(2000+ emerging
focus)

Patents

Innovation surveys

Knowledge

Publications

Indexing

Networks

Products
Quality change

Benchmarking
innovation capacity

Clusters
Risk/Returns
System
Dynamics

Output Indicators
(1970s-80s)

The second generation extended input indicator pool with the
intermediate outputs of S&T activities, like patents filed, scientific
publications, number of new products, processes.
The third generation is focused on surveys and integration of publicly
available data. The primary focus was/is on benchmarking and ranking a
nation's capacity to innovate. Fourth generation metrics currently under
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development and including indicators about knowledge, network, and
conditional (internal, external) factors.
‘Knowledge indicators’ are explaining how innovation is created,
developed and diffused.
‘Network indicators’ describing interactions within and outside of the
company. How different type of partners from the internal, external value
chain can be integrated into the innovation creation process. Depending
on level of innovation and cooperation capability of educational,
government institutions are also considered.
‘Conditions for innovation’ indicators capturing infrastructural, cultural
conditions, social attitudes, economical demand, political, regulatory
impacts which are critical for innovation.
Measurement Models and Exploration Tools – Diamond Model
This model has 5 dimensions for innovation assessment: strategy,
process, organization, linkages, learning (Tidd et. al, (2011)). The first
dimension covers three components of ‘Strategy’ process: planning, how
much innovation is embedded into strategy and finally how defined
strategy is implemented. Second dimension ‘Process’ implementation: how
new product development is part of the DNA of the company. Third
dimension ‘Organization’ has two components. One explains how
organizational structures enables
top-down, bottom-up, lateral
communication, the second addresses if management puts in place
system to foster internal new product idea generation. Fourth dimension
‘Linkages’ describes how well companies connect with different external
entities customers, suppliers, competitors, academe etc. and how these
links can bring benefit to the company. Fifth dimension ‘Learning’ has four
major aspects: first how organization is committed to learning and training
its employees, second the ability to collect information from its ‘Linkage’,
third how company can deal with lessons learned from good or failed
innovation projects. Fifth how company can share these analyzed,
collected information within the organization. A set of question is put into a
questionnaire and all these 5 dimensions are measured it helps to decide
how high or low (Figure 1.) a certain company is concerning innovation
and helps to identify areas of development.
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1. Figure Diamond model Company with low innovation capability
Source: Tidd et. al 2011
Measurement Models and Exploration Tools – Innovation Funnel
Funnel model is describing innovation from end to end as a linear
process. Usually split into 3 main, 7-9 sub steps (Table 2). 3 main faces are
idea development, concept development, and concept to launch. It is
also known as stage gate process. Two types of metrics considered to be
used. First types are quantitative and focusing on understanding how work
is carried out. Second type of metrics is quantitative and concentrating on
conversion rate between different stages and other statistical data.

2. Figure Innovation Funnel
Source: www.sopheon.com/idea-concept-development/
Measurement Models and Exploration Tools – Innovation Value Chain
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Innovation Value Chain (IVC) (Hansen et.al. 2007) It represents
innovation as a three phase process: idea generation, idea development
(conversion), diffusion, spreading of developed concepts (Figure 3).

3. Figure Innovation Value Chain
Source: Hansen et.al. 2007
Three innovation activities are addressed: accessing knowledge,
building innovation, commercializing innovation. This model was
developed further (Roper et. al. (2008) so it became easier for different
industrial sectors and still provide comparability. Therefore this frame work
became the base for NESTA, (National Endowment for Science Technology
and the Art) United Kingdom’s innovation agency innovation indexing
project since 2008. (Goodridge et. al 2014)
Measurement Models and Exploration Tools – OSLO Manual Innovation
Measurement Model
This manual is prepared by a joint cooperation of OECD and Eurostat
which provides guidelines for collecting and interpreting innovation data in
an internationally comparable manner.
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4. Figure Framework of OSLO Manual about Innovation
Source: Oslo Manual 3rd Edition (2005)
It combines different insights from firm based theories and considers
innovation as a system. The main components are innovation at the firm,
linkages to other external institutions, policies impacting firm and also what
type of demand to be fulfilled (Figure 4). Several models were prepared
based on this framework.
Measurement Models and Exploration Tools- IMP3rove- Europe Innvoa
Established by European Commission to improve innovation
management performance of small- and medium-sized enterprises (SMEs).
The assessment is systematically assessing along the dimension of A.T.
Kearney House of Innovation model. It measures along the factors shown
below (Figure 5). It has already a databank with more than 3000
companies data from different sectors provides widest benchmarking of all
systems.
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5. Figure House of Innovation
Source: http://www.innovationmanagement.se/2012/12/19/how-todeal-with-innovation-management-when-you-are-small/
Measurement Models and Exploration Tools-Innovation Radar
It was developed by Kellogg School of Management’s researchers and
was published in 2006. (Sawhney et. al, 2006). It explains if companies take
a business model innovation approach, compared to a more ‘simple’
product or process innovation view, are more successful. It addresses four
major dimensions (Figure 6):
WHAT: offerings a company creates
WHO:
customers it serves
HOW:
process it employs
WHERE: points of presence how a company puts their value-proposition to
market
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6. Figure Innovation Radar
Source: Sawhney et. al, (2006)
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Measurement Models and Exploration Tools- Innovation Maturity (IMMA)
Model
The model developed by NC State University, CIMS. (Aiman-Smith et. al,
2005). The assesment is divided into three parts: core competences,
management and environmental dimensions. It rates performance on a
scale from1..5 and presents results an easy to understandable heat map
(Figure 7).

7. Figure Innovation maturity 3D model with output heatmap
Source: http://cims.ncsu.edu/tools-assessments/im-maturity/
Measurement Models and Exploration Tools- Innolytics Model
Amabile’s idea that the generation and development of ideas can be
promoted on several levels of an organization (Amabile et al. 1996: 1158) is
applied in the formation of the model. The model defines 4 levels
organization, management, staff, environment 10 categories (strategy,
values, management structure, management style, resources, team
composition, incentives, communication, risk culture, working climate) and
48 items linked to the different categories. (Meyer, 2014) The received
information puts it on a 2 dimensional space depending on impact on
pace and level of innovation (Figure 8). Fundamental difference is from all
other model that it emphasizes depending which current and future
markets certain company is serving all 4 types are equally good. There is no
such a thing as an absolute great innovative company which has to be all
companies role model. What is important business must match its
innovation type with markets are currently served and/or intends to serve in
the future. This core message next to easy applicability (investment and
maintenance cost, local support) and acceptance was the main criteria
to choose the metric system for research.
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8. Figure Innolytics model
Source: Meyer, (2014)
Research Design- Preparation for Innovation Questionnaire – Internal
Struggle
Initial discussion started with key stakeholders 1Q2014 in corporation of
corporate business development and Business Unit (BU) and SBF heads.
Although innovation pipeline are rather poor at each SBFs and innovation
suppose to play an important role in their growth strategy idea, necessity
and potential benefit was received reluctantly. Typical comments were
from senior management level: “We do not need it, we know what to do”;
“Innovation is working fine, we are only weak on successful market
launches”; “We have done it many time, this only a Trojan horse of
consultants”; ”The last real innovation happened in this industry was 20
years ago”;”If you dig too deep, it creates unnecessary justification and
extra efforts to create measures for improvement” ;”Is it really necessary to
involve such a wide range of people, they have no idea, concern about
innovation”. Main argument was next to “obvious” reasons, this is the only
model which does not “punish” for lower level of innovation. It claims the
importance of balance between market served, strategy executed and
innovation culture/capability. Finally after 6 months of internal lobbying
and preparation one BU/SBF approved the pilot tailor-made for each SBF
specific needs. Parallel to that although SBF agreed to proceed the other
BU head overruled it and put all efforts to tilt regardless of project and
budgeted resource plan. Regardless of the setback a simple online
questionnaire of the base structure was asked to be filled out at one of
the SBFs for a small group of people, which provided only individual basic
assessment however it was good to test basic design, intelligibility of
questionnaire. So after going back to the drawing table and thanks to
flexibility of model provider a standardized questioner was agreed to be
used for a symbolic fee. After 15 month, March 2015 it was agreed to carry
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out the online measurement which after 3 months of additional internal
formal approval processes (trade unions, compliance office, HR) the online
measurement tool was ready to be launched.
Research design - Formal
Two Strategic Business Fields (SBF) of a leading German global
company from the chemical industry were selected to participate in the
research. Both SBFs are similar in size, similar in challenge: matured product
portfolio, serving saturated markets still there is a necessity to grow beyond
organic growth via innovation 5-10 % within next 5 years. For the
quantitative questioning all white collar workers, management and
employee level were selected at each unit including international sales
force and asked in German and English language. Prior conducting official
questionnaire a pilot test was carried out on one of the SBFs only to
validate the overall questionnaire design (Figure 9) and the main
questionnaire (Table 3) for innovation and the technological background
set up. Except some translation related topic the original structure of
questionnaire was accepted after conducting pilot on a population n=50.

9. Figure Overall Structure Design
Source: Meyer (2015)+own research
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3. Table 3 Questionnaire structure
Source: Meyer (2015) +own research
Category

Basis

Additional Modules

Configuration

Strategy

3 Questions

Importance of
various innovation
degrees and
categories (10-15
questions

Evaluation of
Strategic
Fields of
Innovation

Values

3 Questions
Process quality

Structures

3 Questions

Leadership

3 Questions

Specific
processes
and
structures

Resources

3 Questions

Incentives

3 Questions

Innovation
knowhow

Team

3 Questions

Risk

3 Questions

Communication

3 Questions

Climate

3 Questions

Specific
resources
Creative skills and
team roles.
Experience with
innovation

Influence on
incentives
Specific
experience
with
innovation
project

Informal
networks
Quality of
networks
Experience
with
innovation

Results
For the sake of new insights for corporate culture the measurement
results are introduced in a reversed order. Semi structured interviewing took
place between 6.10.2015 and 4.02.2016. 23 interviews were carried out 7
from SBF N and 16 from SBF T. 3 hierarchy levels; top management,
operational management, stuff level and 5 functional areas were asked.
30% were top level, 48% operational management and 22% of stuff level.
Questionnaire was prepared with 2 major blocks. 1st part concentrated
on definition of innovation, best and worst practices and key elements of
(non)-successful innovation within the units. 2nd part focused on the results
provided by the model and was tested on the individual opinion how its
reflecting his/her own opinion. Based on the interviews it was clearly to be
seen hints to a hierarchical overall company culture.

71

10. Figure Cameron et al. 2006
Source: own research
The quantitative measurement took place at SBFs (SBF T, SBF N)
between 15.06.2015 till 14.07.2015. Addressed population was n=210 at SBF
T, n=67 at SBF N. Respond rate was 64% (134) at SBF T, and 80% (54) at SBF
N. Management (37)/Employee (97) ratio 0.38 was at SBF T and
Management (24)/Employee (30) ratio 0.8 at SBF N.
SBF T and SBF N was found on the same position according to the
model: between ‘Innovative Optimiser’ and ‘Strategic Innovator’. For
future market challenges due to increased innovation pressure both SBFs
suppose change to ‘Strategic Innovator’ type based on model proposal.
(Figure 11.,12.)

11. /12. Figure SBF T and SBF N Innovation Type
Source: own research

72

I will introduce all 4 levels (organization, management, team, and
environment) of summary key finding(s) and question(s) from not the
original intended innovation capability point of view, but how these levels
are relating to perceived overall company culture. In my view the online
model shows direct hints to the company/SBFs overall company culture.
Extreme low or high values, could be related to hierarchy are highlighted

13. / 14. Figure SBF T and SBF N Organization Level Assessment
Source: own research

15. / 16. Figure SBF T and SBF N Management Level Assessment
Source: own research
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17. / 18. Figure SBF T and SBF N Team Level Assessment
Source: own research

19. / 20. Figure SBF T and SBF N Environment Level Assessment
Source: own research
Organizational level data (Figure 13,14) are showing management and
employee assessment and comparing data to 4 main innovation types
provided by the original model. Why there is significant difference between
employee and management assessment? What does it mean role model
within this organization which looks extremely high? Is it an enabler or a
barrier? Does it come from local (German) culture influence and has less to
do with company culture?
Management level data (Figure 15,16) are showing management and
employee assessment and comparing data to 4 main innovation types
provided by the original model. Why there is a huge difference how ideas
are push forward from the management and from the employee point of
view? Why is there such a large difference between management and
employee assessment on authority?
Team level data (Figure 17,18) are showing management and
employee assessment and comparing data to 4 main innovation types
provided by the original model. Extremely homogenous teams on both
SBFs. No sign on out-of-the-box thinkers. Are these are not clear barrier?
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Environment level data (Figure 19,20) are showing management and
employee assessment and comparing data to 4 main innovation types
provided by the original model. It shows very low level relating to internal,
external partners and meeting culture. What does it mean in reality what
are meeting relating to innovation are used for?
Discussion and Conclusions
The paper describes and addresses results in a working progress phase
therefore drawing main conclusions at this stage are limited. Innolytics
model though looks applicable at these two SBFs. The current innovation
type of both SBF seems to be matching with current empirical assumptions.
High values on the “Leading by Example”, strong values on structure,
rules and low perceived value on autonomy clear signal to Hierarchical
culture is easy to be seen on both SBFs organisational and management
level.
Low level of diversity and lack of “Out of the Box” thinking on team
level, low levels on proactivity and informality on environmental level are
also clear signs of inside-out thinking, rule triggered Hierarchical company
culture.
In such an environment external benchmarking seems to be more
difficult to be establsihed. These findings show the online measurement tool
could be capable of assessing not only the innovation capability but also
the overall company culture as well.
However in such an environment setting up online measurement tool
involving wide range of employee and management seem to be contra
productive.
It could be more productive to start immediately with top down till
department head level online validated measurement tool, followed by
structured, semi-structured interviews. Based on key findings via top level
workshops a discussion to be started for potential areas of improvement.
This process could help adaptation of innovation assessment more.
However to draw deeper conclusion further analytics of results must be
carried out.
Finally it suggested to setup a research to select globally present,
stagnating businesses, with innovative growth challenge and see what
percentage of them applying standardised innovation assessment tools.
And if not what is the likelihood to install one. There is an assumption there
could be a correlation between the easiness of adoption of standardised
innovation measurement tool and these enterprises innovation and
company culture.
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A köz- és magánszféra szerepe a magyarországi klaszterekben az Északalföldi régió példáján
Dorogi Zoltán
Debreceni Egyetem, Debrecen
Absztrakt
A kutatás a hazai klaszterpolitika értelmezésével vizsgálja az
együttműködések,
klaszterek
kialakulását,
működését
és
projektgenerálását. A klasztertagok közti együttműködéssel párhuzamosan
kiemelkedő az együttműködéseket létrehozó alapítók, valamint a később
csatlakozó tagok körének vizsgálata, tipizálása is, hiszen ez alapvetően
befolyásolja a klaszterek mozgásterét. A köz- és magánszféra egyes
csoportjainak elkülönítése alapján, figyelembe véve a triple helix modell
szempontjait is, meghatározhatóvá vált a klaszterek tagsága az alapítástól
a későbbi változásokon át a jelenig bezáróan. A módszerrel a klaszterek
tagjain túl az egyes klaszterek szempontrendszere, tevékenysége is
felvázolható. A vizsgálat során nemcsak a klaszterpolitika eredményei
kerülnek bemutatásra, hanem az ezek alapját képező triple helix modell
szerveződésének sajátosságai is. A kutatás célja bemutatni a
klaszterpolitika eredményeit a térségben, az együttműködő szervezetek
megoszlását, különösen a köz- és magánszféra megoszlására, a klaszterek
tevékenységében betöltött tevékenységi köreik vizsgálatára vonatkozóan.
Kulcsszavak:
klaszter,
közszféra,
versenyképesség, térségi kapcsolatok

vállalkozások,

KKV-szektor,

Bevezetés
Az utóbbi közel húsz évben a regionális gazdaságfejlesztés egyik fő
pontjává léptek elő a klaszterek, köszönhetően az Európai Unió
irányelveinek. A Közösség ugyanis a klaszterekben látta a kis- és
középvállalkozások versenyképessége növelésének lehetőségét, a térségi
szereplők közti összefogások kialakulásának hátterét. A kis- és
középvállalkozások együttműködésében jelentős potenciál van mind
foglalkoztatottságukat, mind árbevételüket tekintve, valamint a
nagyvállalatok
beszállítói
hálózatának
tagjaiként
alapvetően
meghatározzák egy régió fejlettségét.
Magyarországon az ezredfordulón alakultak ki az első klaszterek,
elsősorban állami kezdeményezésre és nagyvállalatok közreműködésével,
számuk ennek ellenére eleinte alacsonyan maradt. Az első klaszter mind
horizontális, mind pedig vertikális értelemben véve integrációt hozott létre.
A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) alapítói között ugyanis a számottevő
vállalatok jelentek meg: AUDI, OPEL, SUZUKI, RÁBA, stb., céljuk pedig
egyértelműen a beszállítói hálózat komplex kialakítása, a potenciális
beszállítók bekapcsolása, munkájuk minőségi fejlesztése a hosszú távú
együttműködés érdekében. A klaszter tevékenységével meghatározta a
későbbi klaszterpolitika főbb irányvonalait is, mivel a terület átfogó
kezelésével párhuzamosan figyelmet fordítottak a vállalkozások egyedi
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helyzetére is. Ez a duális szemlélet érhető tetten a következő mintegy
másfél évtized szakpolitikájában is.
A klaszterek létrejöttének céljai között a következők szerepeltethetőek:


A kezdeményezés célja egyértelműen az adott tevékenységi körhöz szűkebb-tágabb értelemben véve - kapcsolódó vállalkozások
összefogása, együttműködésük, hálózatuk kialakítása, ezzel az
ágazati információáramlás biztosítása a szereplők számára. A
tapasztalatok 15 alapján a hatékonyság terén komoly előrelépés
érhető el, egyszerűen a beszállítói hálózat sűrűbb szerveződésével,
melyben jelentős szerepe van a vállaltközi ko-ordinációnak.



Az együttműködések másik missziója potenciális kapcsolatok bővítése
új szereplők bevonásával. Ennek keretében a klaszterek támogatják
az új szervezetek felkészítését, ún. szintre hozását is, amivel
dinamikusan zárkózhatnak fel a korábban csatlakozó tagokhoz,
éppen a kezdeti lépések támogatásának köszönhetően.



Ezzel a szereplőkön túl tágabb térség versenyképességének
fokozásához járulnak hozzá, ami sok esetben együtt jár a szereplők
térségi szemléletének bővülésével, újdonságok iránti nyitottságával,
illetve az innovációs aktivitás növekedésével.



A klaszterek, ahogy a vállalkozások is, törekednek helyi-térségi
szerepük megerősödésére, ún. beágyazottságuk fokozására. A
vállalati és vállalatközi kapcsolatok fontosak, azonban önmagukban
nem elégségesek, így a gazdasági élet más szereplői felé érdemes
kapcsolatokat építeni. A versenyképesség fokozásában jelentős
szerepe van az önkormányzatoknak, a képző, illetve a felsőoktatási
intézményeknek is, a közszféra szereplői ugyanis több területre
vannak ráhatással, mely a vállalkozások számára is elengedhetetlen.



A klaszterek ideális szerkezetében megvalósul az ún. hármas spirál
(triple helix) koncepció, azaz a gazdasági élet szereplői mellett az
önkormányzatok (állami szféra) és a kutatási-felsőoktatási bázisok
(akadémiai kör) is jelentős szerepet vállalnak egy-egy klaszter
tevékenységében, valamint közös fejlesztéseket hajtanak végre.
A hazai klaszterfejlesztés kezdetei

Hazánk Európai Unióhoz történő csatlakozásával a gazdaságfejlesztés
terén jelentős források nyíltak meg a Strukturális Alapoknak köszönhetően,
melyek
célja
a
gazdaság
élénkítése,
a
vállalkozói
szféra
versenyképességének és termelékenységének fokozása volt. Ennek
keretében a klaszterpolitika egy többlépcsős fejlesztési modellt dolgozott ki,
mely a kezdetektől, azaz a klaszterek létrejöttétől kíséri végig és ösztönzi az
együttműködéseket. Mivel több klaszter jó hatékonysággal működött már,
esetükben egyes lépcsők "kihagyásával" kaphattak támogatást. Kezdeti
A kutatás során a szerző több klaszterekkel kapcsolatos rendezvényen vett részt, illetve több
interjút készített a területen releváns szereplőkkel. A tanulmány ezen vélemények során kialakított
szintézist, összegzést tartalmazzák.
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lépésként az informális kapcsolatokon keresztül az együttműködés
beindítása, a hálózat kialakítása került szóba, illetve a szereplők közti koordináció kereteinek kialakítása az ún. klasztermenedzsment szervezetek
létrehozásával, leginkább ugyanis ezen szervezetek jelentek meg a klaszter
"arcaként" (induló klaszter). A második lépcső keretében elsősorban a
tagok közti kapcsolatok elmélyítése, a közös értékteremtő és piaci
tevékenységének kialakítása, valamint egyes, általános szolgáltatások
közös beszerzése szerepelt (fejlődő klaszter). Ezen túlmenően a klaszterek
egy akkreditációs eljárás keretében támaszthatták alá együttműködési
hajlandóságukat, mely eredményeképpen jelentősebb, célzott forrást
nyerhettek el közös beruházásokra (akkreditált klaszter) (1. ábra).
Induló klaszter

Fejlődő klaszter

Támogatás célja

Együttműködés
kialakítása

Együttműködés
fenntartása
Pl. közös
beszerzések:
szolgáltatások

Tevékenységek

Klaszter
menedzsment
szervezet
létrehozása

Klaszter
menedzsment
szervezet
működtetése
Közös projektek,
pl. piackeresés,
közös stratégia

Közös beruházások,
szoros
együttműködés,
Nemzetköziesedés

Korábbi
együttműködés
jellege

Nem szükséges
konkrét
együttműködés

Klaszter 1-3 éves
működése
szükséges az
együttműködés
elindulásához

Klaszter 2-4 éves
működése szükséges
az együttműködés
elmélyüléséhez

Többnyire
informális

Informálisformális, közös
megjelenés,
szolgáltatások
igénybevétele

Formális, jellemzően
szerződéses alapú és
nagyobb volumenű

Kapcsolatok
jellege

Akkreditált
Innovációs klaszter
Erős tagok közti
kapcsolatrendszer,
ko-operáció

1. ábra A klaszterpolitika modellje az EU-s csatlakozás után
forrás: a felhívások alapján saját szerkesztés
A klaszterek elterjedése 2007 és 2011 közé tehető a strukturális alapokat
kezelő regionális fejlesztési források (ROP-ok) nevesített támogatásainak
köszönhetően, ami jelentős ösztönzést jelentett a helyi-regionális szereplők
együttműködésére. Két körben, 2008-ban és 2011-ben nyerhettek
támogatást az együttműködések, ami a klaszterszervezetek kialakítására,
működésének biztosítására irányult. A pályázatok célja az összefogások koordinációját ellátó szervezetek és kapacitások biztosítása volt az
együttműködések számára, ami a kapcsolatok erősödését, hosszabb távon
a ko-operáció megerősödését eredményezi. Az ösztönző tevékenység
hatására a fenti időszakban országosan mintegy 191 együttműködés
formálódott, illetve 46 már működő, ún. fejlődési szakaszban lévő klaszter
kapott támogatást. A felhívások egy-egy régióra vonatkoztak, éppen az
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együttműködések generálása érdekében, így földrajzi egységenként
azonos tematikájú együttműködések jöttek létre, azaz országos és
regionális viszonylatban több klaszter is ugyanazon a területen
tevékenykedik (pl. turizmus).
Mivel a klaszterek és klaszterszervezetek regisztrációja nem kötelező,
ezért a téma kutatása alapvető nehézségekbe ütközik. Elsődleges forrás
ezért a regionális operatív programok keretében támogatott
együttműködések
köre, illetve
ezen
szervezetek
működésének,
felépítésének elemzése16.
A rendelkezésre álló adatok elemzéséből jól látható, hogy egy-egy
régiót tekintve nagyobb számú klaszter jött létre, melyek taglétszámában
meglehetős szélsőségek uralkodnak. Több példa akad tíz tagnál kisebb
együttműködésre, illetve ötven fölötti taglétszámmal rendelkező klaszterre,
ami a klaszter szűk és tágabb értelmezésének tudható be. Előbbi a
szükséges kapacitások hiányára, a stabilitáshoz szükséges ún. kritikus tömeg
kérdésére hívja fel a figyelmet. Nehézséget jelentett továbbá a szabályozó
környezet hiányossága is, mivel egyáltalán nem kezelte a klasztereket, ami
különösen a közös beruházásokat kialakító vagy kialakítani kívánó
klasztertagokat korlátozta, akadályozva ezzel az együttműködések
elmélyülését (pl. adózás, számvitel, közös pályázat, közbeszerzés, stb.).
Elmondható ugyanakkor, hogy a későbbiekben, a tagok közti bizalom
elmélyülésével már más területeken is kialakultak együttműködések,
elsősorban
a
klasztermenedzsment
szervezet
tagokra
kiterjedő
tevékenységi
körének
bővítésében
(szervezetfejlesztés,
közös
szolgáltatások, közös megjelenés, stb.).
Klaszterfejlesztés az Észak-alföldi régióban
Az Észak-alföldi régióban Magyarország Európai Unióhoz történő
csatlakozása után alakultak az első klaszterek, 2008-ban már tucatnyi
szervezet működött. Ennek következtében jelentős volt a már fejlődési
státuszban lévő integrációk száma, ugyanakkor az éppen kialakuló
együttműködések is szép számmal akadtak. Jelen tanulmány elsősorban a
közszférabeli szereplők szerepére, jelenlétére, valamint a közszféra forprofit
szektorral való együttműködésének körülményeire keresi a választ.
Általánosságban elmondható, hogy a kis- és középvállalkozások
mellett, ami a szakpolitika fő célcsoportja, jelentős volt az egyéni
vállalkozók megjelenése a klaszterekben, a tagság mintegy 13%-a tartozott
e körbe. Ennek hátterében azonban két szervezet áll, amik tevékenységi
körükből fakadóan nagyszámú egyéni vállalkozó kapcsolatrendszerén
alapulnak. Nagyvállalatok, térségi jelentőségük ellenére, meglehetősen
távol maradtak a régióbeli együttműködések ezen típusától, míg 2008-ban
három, addig 2011-ben csupán két klaszterben vettek részt. A régió
nagyvállalatai
évtizedes
beágyazottságúak,
így
szerteágazó
kapcsolatrendszerrel rendelkeznek mind a felsőoktatási intézmények, mind
az önkormányzatok felé, illetve elmaradtak az integrációk ezeken a
gazdasági ágazatokban.
1616 Az elemzés hátterét adó adatbázis az EMIR rendszer nyílt felületéből származik. Letöltés ideje:
2015. szeptember 30.
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A civil szervezetek felülreprezentáltsága jellemző, az együttműködések
jelentős részében megjelent egy vagy több egyesület, alapítvány annak
ellenére, hogy sem a triple helix, sem a quadruple helix modell nem volt
kötelező a klaszterek felépítése során. Ezek elsősorban helyi-térségi
jelentőségű szervezetek, tevékenységi körük többnyire a kulturális,
környezet- és természetvédelmi területekhez, valamint tudásközvetítéshez
kötődött.
A közszféra több területre bontható, melyek sok esetben egyértelműen
lehatárolhatóak és elkülöníthetőek.
A klaszterek kialakulásában, későbbi működésében, illetve a tagok közti
ko-ordinációban komoly szerepe van minden olyan szervezetnek, mely
központi funkciót tölt be a klaszter életében. A klaszterek kialakulásának
egyik módja is éppen az ilyen integrátor szerepkörű szervezetek körül
kikristályosodó halmaz, ami elsősorban a nagyvállalatokhoz köthető. A
kevésbé fejlett régiókban megfigyelhető, hogy a nagyvállalatok
visszafogottabb szerepvállalása a felsőoktatási intézmények fokozódó
előrelépését
eredményezi.
Az
Észak-alföldi
régióban
ismert
együttműködések esetében is jelentős a felsőoktatási részvétel, nem egy
esetben több régióbeli intézmény is alapítóként vett részt. Ez egyben azt is
jelenti - a régióbeli felsőoktatási intézmények számából kiindulva -, hogy
egy-egy intézmény több klaszterben is képviselteti magát párhuzamosan.
Ez egyrészt erősíti a felsőoktatási intézmények ún. második és harmadik
misszióját 17 . A második misszió keretében az egyetemek társadalmi és
gazdasági szerepvállalása jellemző, az szűkebb térségükben a
rendelkezésükre álló eszközökkel (képzési portfólió, tanácsadás, szak- és
továbbképzés, együttműködések, stb.) segítik a gazdaság fejlődését,
hozzájárulva ezzel a regionális ökoszisztéma erősödéséhez. Ennek
keretében együttműködnek vállalatokkal, képzési hálójuk keretében
figyelmet fordítanak a térségi szükségletekre és sajátosságokra, ezzel is
megfelelő és speciális tudással rendelkező humán kapacitás áll a
vállalkozások rendelkezésére. A harmadik misszió, az ún. gazdálkodóvállalkozó egyetem (intézmény) szoros kapcsolatba kerül a gazdasággal,
együttműködések és közös fejlesztések, beruházások is kialakulnak, az
egyetem a gazdasági kapcsolatrendszer szerves részévé válik, ahol
speciális helyzeténél és tudásánál fogva nyit új lehetőségeket. A
felsőoktatási intézményeknek tehát központi szerepe van a klaszterek
kialakulásában az Észak-alföldi régióban, formális és informális
kapcsolatrendszerükön keresztül hatékonyan növelik a ko-operációban
résztvevők számát, valamint erősítik a vállalatok innovációs hajlandóságát,
ezzel pedig élénkítik térségük gazdasági folyamatait.
A felsőoktatási intézményeken túl a kutatási szféra más szereplői, az
akadémiai kutatóintézetek is megjelentek a klaszterekben, volt, ahol eleve
a
kutatóintézet
kutatási
eredményeinek
piacra
vitelében,
termékfejlesztésben csúcsosodott ez ki, ami a kutatások közvetlen
megjelenését jelenti. A kutatóintézetek az egyetemhez hasonló központi
17 Teperics K. - Dorogi Z. (2014): Az egyetemek gazdasági és regionális hatásai. Educatio 2014/3.,
451-461.
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funkciót töltenek be zártabb körülményeik ellenére, missziós tevékenységük
azonban más területekre fókuszál.
A közszféra jelentős ága a közigazgatási feladatokat ellátó
intézményrendszer, mely nemzetközi példák alapján szintén részt vehet az
együttműködésekben, a régióban azonban erre nem volt példa. Hosszabb
távon üdvözítő lenne ezen területek egymáshoz való közeledése is, egyre
több fórumon 18 merül fel a mindkét fél számára kölcsönös haszon,
tevékenységek
kiegészítő
jellege.
Nemzetközi
vizsgálatok
is
alátámasztották19, hogy az Észak-alföldi régióban a közigazgatás jelenléte
mérsékeltebb a különböző ko-operációkban, a különböző szereplők
azonban igénylik és keresik a velük való kapcsolatot, amit az
intézményrendszer sem utasított vissza. Maga a triple helix modell is a
közigazgatási-kormányzati szféra (government) markáns részvételére
építve értelmezi a hozzáadott érték fokozását.
A köz- és magánszféra határán mozognak az ún. hídképző szervek
(regionális fejlesztési ügynökségek, innovációs ügynökségek, iparkamara,
technológia és tudástranszfer iroda, stb.), céljuk éppen a köz- és
magánszféra
közti
kapcsolatok
biztosítása,
információáramlás,
együttműködések kialakítása. A régió klasztereiben az innovációs
ügynökség, a Debreceni Egyetem technológia és tudástranszfer irodája,
illetve a kereskedelmi és iparkamara vett részt együttműködőként,
megfigyelhető azonban számuk jelentős csökkenése, ami 2011-ben
mintegy harmada volt a 2008-as adatnak. Szerepük szükségességét mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy ezen szervezetek képesek visszacsatolásokat
biztosítani, vállalati megkereséseket generálni az egyetemek második és
harmadik missziójához kapcsolódóan.
Az önkormányzatok részvétele több dimenzióban értelmezhető. A triple
helix koncepció mellett a különböző térségi-regionális versenyképességi
modellek is alátámasztják az önkormányzatok gazdaság vérkeringésében
betöltött nélkülözhetetlen szerepét, mivel az egyes szereplők eltérő
tevékenységi köre egymást kiegészítve fejt ki dinamikus hatást. Az
önkormányzati szféra, jellegénél fogva, olyan területekre van ráhatással,
ami a vállalatok számára nélkülözhetetlen, ugyanakkor kompetenciájuk
nem terjed ki rájuk (üzleti környezet, általános infrastrukturális fejlesztések,
elérhetőség, jogi környezet, stb.). Ennek következtében a leginkább érintett
önkormányzatok bevonása a klaszterekbe célszerű megoldás.
Az Észak-alföldi régióban két megyei önkormányzat vett részt egyazon
projektben. Általánosságban elmondható, hogy az önkormányzatok
részvétele alacsony, mindössze öt klaszterhez csatlakoztak alapítóként.
Jellemzően ahol egy-egy önkormányzat megjelent, utána több
18 Az S3 stratégia (S3 - Smart Specialization Strategy) módszertana alapján készült Észak-Alföld
intelligens szakosodási stratégiája készítésében a szerző részt vett.
19 19 19 19 A Smart Europe project A SMART Europe projekt célja, hogy az innováción alapuló

munkahelyek megőrzésében és új munkahelyek teremtésében támogassa a régiókat, illetve
regionális szereplők együttműködését ösztönözze. Ennek keretében dolgozott ki módszertant, illetve
elemezte a résztvevő régiók térségi együttműködési formáit, hatékonyságát, valamint állított össze a
hatékonyság javítására vonatkozó javaslatcsomagot. (Smart strategies to create innovation-based
jobs in regions of Europe, www.smart-europe.eu projektpartner: Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség). A szerző a projekt egyik regionális szakértője volt.
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önkormányzat is csatlakozott. Ezen együttműködések fókusza elsősorban
megújuló energetika (termálhő, biomassza hasznosítás), mely az
önkormányzatok számára is nagy jelentőséggel bírnak. Az önkormányzatok
közül ugyanakkor csak községiek és kisvárosiak vettek részt, melyek
eszköztára mérsékeltebb, mint ami a nagyvárosi, megyei jogú városok
önkormányzatai rendelkezésére áll. A vártnál mérsékeltebb hatás,
beruházások és új, betelepülő vállalkozások elmaradása, csúszása egyfajta
kiábrándultságot generált, ami összességében több önkormányzat
kilépését eredményezte a klaszterekből.
Szintén átmenetet képeznek a köz- és forprofit szféra között az
önkormányzatok tulajdonában álló vállalatok, melyek többnyire
közfeladatot,
településüzemeltetési,
vagyonkezelő
és
szolgáltató
feladatokat látnak el, valamint többnyire ezen vállalatok üzemeltetik a
települési fürdőket is. Az elemzés kimutatta, hogy az önkormányzatok
visszafogott részvétele mellett az önkormányzati vállalatoké hangsúlyos:
nyolc klaszterben 14 település húsz vállalata vett részt. Felülreprezentált
ezek közül Debrecen és Szolnok, ahol több vállalat is csatlakozott
klaszterhez. Figyelmet érdemelnek a tekintetben is, hogy önállóan egyik
város önkormányzata sem vett részt valamelyik klaszterben. Az
önkormányzati vállalatok klaszterben való részvétele új megvilágításba
helyezi a közszféra részvételét is. Ezen vállalatok ugyanis nem rendelkeznek
azon speciális lehetőségekkel, amik egyedivé teszik az önkormányzatokat,
különösen döntési jogkörük hiányából fakadóan kompetenciáik
mérsékeltek, különösen az együttműködések, valamint forrásigényes akciók
vonatkozásában. A gazdasági élet szereplőivel sem állnak szoros
kapcsolatban, tevékenységi körük pedig a település határáig ér.
Összegzés
Az elemzés alátámasztja a közszféra térségi együttműködésekben való
részvételének
jelentőségét,
a
gazdasági
versenyképességének
fokozásában lévő szerepét. Felhívja ugyanakkor a figyelmet a közszféra
fogalmának bonyolult lehatárolására a vizsgált területre vonatkozóan. Szűk
értelemben véve az Észak-alföldi régióban tevékenykedő klaszterekben
alacsony a közszféra részvétele és elsősorban a kis- és középvállalkozások
együttműködési hajlandósága nagyobb. Tágan értelmezve (beleértve a
köz- él magánszféra határán mozgó szervezeteket, melyek tevékenységük
alapján inkább közszférához tartoznak jelen szempontrendszer alapján)
azonban jelentős a közszféra különböző területeinek részvétele,
versenyképességet
fokozó
jelentősége,
illetve
a
térségi
kapcsolatrendszerben betöltött nélkülözhetetlen szerepe, ami az ún. rejtett
(tacit) tudás dinamizálásában, mozgósításában ér el jelentős
eredményeket. Ez már rövid távon biztosítja az innovációs hajlandóságot,
az újdonságok elterjedését, fokozottabb együttműködést és exportorientált
tevékenységet.
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Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tőkeszerkezetének
vizsgálata többváltozós módszerekkel
Hegedűs Szilárd
Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár
Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori
Iskola
Absztrakt
A hazai önkormányzati rendszerben a helyhatóságok tulajdonában
lévő vállalatok felelősek a lakosság életminőségét meghatározó
közszolgáltatás nyújtásáért, a főváros és megyei jogú városok lakossága
kicsivel kevesebb, mint 3,75 millió fő, így az ország több, mint harmadát
látják el szolgáltatásokkal közvetlenül, térségi szerepkörükből adódóan
követetten pedig még nagyobb lakosságot. A vizsgálatomban 2010-2013
között a megyei jogú városok, a főváros és a kerületek tulajdonában lévő
gazdasági társaságokat vizsgáltam meg, többváltozós módszerek
segítéségével. Vizsgálatom homlokterébe a cégek gazdálkodása,
működése és kockázatai kerültek. Célom, hogy bemutassam a
vállalkozások tőkeszerkezetére hatást gyakorló tényezőket. A kutatás során
a társaságok beszámolóit vizsgáltam meg, és a képzett mutatókat
hasonlítottam össze.
Kulcsszavak: önkormányzati vagyongazdálkodás, közpénzügyek, vállalati
pénzügyek
Irodalmi áttekintés
Kockázatok az önkormányzati gazdasági társaságoknál
A 90-es évek közepén a nemzetközi szervezetek véleménye az volt,
hogy a költségvetésen kívüli vállalkozások adósságában GDP arányosan
növekedés várható. A hazai viszonyokra Homolya - Szigel (2008)
tanulmánya azt a következtetést vonta le, hogy az önkormányzati vállalati
szegmensben nem következett be a tulajdonos önkormányzatokhoz
mérhető hitelboom, de kockázatok szempontjából növekedést jósoltak az
információs rendszer, főként hiányosságai miatt. A szerzőpáros idézett
tanulmányában megállapította, hogy az önkormányzati vállalatok
hitelállománya teljes önkormányzati szektor adósságállományának 2530%-át elérte, ez GDP arányosan 0,6-0,8%-ot tehet ki. Vizsgálataikban
cégbírósági adatokból indultak ki, és azt állapították meg, hogy a
hitelfelvételi koncentráció igen magas, hisz a hitelek 90%-át az első száz
legnagyobb adósságú vállalat vette fel, amely egyharmada veszteséges
volt 2006-ban. Becslésük alapján170-200 milliárd forintra becsülték az
önkormányzati cégek hitelállományát, melyet azzal támasztottak alá,
hogy
a
bankok
vállalati hitelportfóliójának mintegy
3-4%-át,
önkormányzati kitettségeiknek pedig nagyjából 20%-át tették ki az
önkormányzati cégeknek nyújtott hitelek.
Aczél és Homolya 2012-ben közzé tett tanulmányában 2011-es
vizsgálatok alapján a kitettséget 200 milliárd Ft-felettire becsüli már.
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2011-ben hatályba lépett Állami Számvevőszékről szóló LXVI. törvény
bővítette az ellenőrzési hatásköröket, és a külső ellenőrzésben megjelenik
az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzésének joga is.
Az önkormányzati tulajdonú társaságoknál a legjelentősebb
kockázatként
értékeli
a
közpénzügyi
szakirodalom
feltételes
kötelezettségvállalásokat, amelyek vonatkozásában bizonyos feltételek
teljesülése esetén (pl. veszteséges gazdálkodás, garancia érvényesítése) az
önkormányzatoknak tulajdonosként helytállási kötelezettségük van. Ezek
közül kiemelten a szállítói tartozások, hitelfelvételhez kapcsolódó
önkormányzati ingatlanfedezet, , illetve tartósan veszteséges gazdálkodás
esetén a jövőbeli működés biztosítása és a kötelezettségek fedezése.
Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) 2007-2010 közti időszakra
kiterjedő ellenőrzése megállapította, hogy az önként vállalt feladatok
ellátásában növekedett a gazdasági társaságok szerepe.
Az ÁSZ jelentése alapján azt állapíthatjuk meg, hogy 2007-2010 között
az önkormányzati cégek eladósodása növekedett, illetve a helyhatóságok
nem fordítottak megfelelő figyelmet a társaságok adósságállományának
növekedésére, és ennek megakadályozására, pénzügyi kockázatok
képviselő-testületek részére történő bemutatására. A gazdálkodási oldalról
a készfizető kezesség-illetve garanciavállalások megnégyszereződtek a
megyei jogú városoknál (a 2007. évi 9,4 Mrd Ft-ról 2010-ben 40,3 Mrd Ft-ra).
Az idézett jelentés feltárta, hogy a gazdasági társaságok és tulajdonosaik
közötti szerződéses kapcsolatokból származó, mérlegben szereplő és
mérlegen kívüli kötelezettségek, valamint a harmadik féllel szemben
fennálló kötelezettségek közvetlenül és teljes körűen nem állnak
rendelkezésre. Mindez a transzparencia hiányát mutatja. A témakörben
szintén jelentős léptékű tudományos munkát Szabó (2012b) értekezése
jelentette, mely munkájában átfogóan vizsgálta a megyei jogú városok
vállalatainak feladatellátását megvizsgálta és összehasonlította a fiskális és
kvázi fiskális szektor méretét.
Anyag és módszertan
Eltérően a Vigvári (2008) által alkalmazott tipizálástól, egy bővebb
vállalati kört vettem figyelembe a vizsgált cégek meghatározásánál, vagyis
az idézett szerző tipizáláshoz képest nem csupán a 25%-nál nagyobb
részesedésű vállalati kör került az vizsgált sokaságba, hanem az 5%-ot
meghaladó önkormányzati részesedést tekintettem a vizsgálatba való
kerülés feltételének. Az adatbázis a vizsgált vállalkozások beszámolóinak
mérleg, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletéből származó
adatait, illetve az abból számított pénzügyi mutatókat tartalmazza. Az
adatok az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat Elektronikus Beszámoló Portálról
származnak, és 2006-2013 közötti intervallumra vonatkoznak.
Módszertani eszköztár igazodik a vizsgálni kívánt kérdéskörökhöz, a
vizsgálataimhoz Szűcs (2004), Barna – Székely, (2004), Sajtos – Mitev (2007),
Ghauri - Gronhaug, (2011) és szakkönyveit használtam fel.
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A vállalatok kockázati és tőkeszerkezeti szempontú klasszifikációja
érdekében klaszteranalízis segítségével valósítottam meg a vizsgált évek
vonatkozásában 2010-ban, és 2011-ben, valamint 2013-ban. A vizsgálatba
vont évek oka, hogy az aggregált adatok alapján ezen évek jelentettek
trendfordulót, változást. A klaszteranalízis során a hierarchikus és nem
hierarchikus eljárások kombinálva kerültek alkalmazásra.
Mivel a Ward eljárás érzékeny kiugró értékekre, így e probléma
kezelése érdekében kizártama pénzügyileg abnormálisnak tekinthető
mutatóértékek, a kötelezettségek esetében az 1-es értéket meghaladó,
valamint a saját tőke arányának tekintetében a negatív értékű
vállalkozások.
A klaszterek végleges elemszámának meghatározás érdekében a
hierarchikus, illetve a nem hierarchikus eljárásokat kombinálva határoztam
meg a végleges klaszterek számát, valamint a klaszterekbe sorolt cégeket.
Így a Ward eljárás segítségével meghatároztam a klaszterek középpontját,
és a nem hierarchikus eljárás, a K-Közép klaszterelemzés segítségével
újracsoportosítottam a vizsgált mintában szereplő vállalatokat, ahogyan az
irodalom javasolja különösen Sajtos – Mitev (2007), valamint Székely-Barna
(2004).
A vizsgálat során a következő mutatószámokat alkalmaztam:saját
tőke aránymutató (a vizsgálatokban starány a rövidítése),
hosszú lejáratú kötelezettségek aránya (a vizsgálatokban
HLKperÖF a rövidítése),
rövid lejáratú kötelezettségek aránya (a vizsgálatokban RLKperÖF
a rövidítése),
Eredmények
2010
1.

táblázat: A 2010.évi klaszteranalízis eredményei
Forrás: saját kutatás, 2015, SPSS segítségével
Tőkeszerkezeti klaszter 2010
Starány10

Kiegyenlített tőkeszerkezet

Tőkeerős vállalatok

RLKperÖF10

109

109

109

Átlag

0,31

0,27

0,04

0,22

Szórás

0,16

0,18

0,07

0,16

N

130

130

130

130

Átlag

0,76

0,16

0,02

0,14

Szórás

0,12

0,10

0,04

0,10

N

21

21

21

21

0,17

0,75

0,03

0,72

0,11

0,11

0,04

0,12

33

33

33

33

Átlag

0,20

0,71

0,56

0,16

Szórás

0,15

0,17

0,20

0,12

N

293

293

293

293

Átlag

0,49

0,30

0,09

0,21

Szórás

0,28

0,25

0,19

0,19

Szórás

Teljes

HLKperÖF10

109

Domináns rövid lejáratú kötelezettségek Átlag

Domináns hosszú lejáratú
kötelezettségek

Kötarány10

N

N

A 2010-ben összesen 293 vállalkozás volt alkalmas a klaszteranalízis
lefuttatására, és a dendogramm négy klaszter létrehozását indokolta. A
kiegyenlített tőkeszerkezet sajátja, hogy a hosszú lejáratú kötelezettségek
egyáltalán nem jellemzőek a csoportban, de rövid lejáratú kötelezettségek
és a saját tőke sem tekinthető dominánsnak valamennyi csoporton belül.
Ugyanakkor megállapítható, hogy döntő hányadában a cégek
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tőkeszerkezete nem tekinthető megfelelő, ezt a csoport átlaga is jól
mutatja, valamint az, hogy csak 15 cég rendelkezik megfelelő
tőkeszerkezeti kondíciókkal a klaszterben. Jogosan merülhet fel a kérdés,
mit értek megfelelő tőkeszerkezetnek, mely alatt a legalább 50%-os saját
tőke részaránnyal rendelkezik. A második csoport vonatkozásában a
tőkeszerkezeti tényezők átlaga a saját tőkénél a legmagasabb, alacsony
szórásértékkel. A vizsgálatba vont háttérváltozók eredményeit figyelembe
véve mindegyik vizsgált vállalkozás kedvező tőkeszerkezetű, hiszen
mindegyik vállalkozás saját tőke aránya meghaladja az 50%-ot, e csoport
viszonylagosan homogénnek tekinthető. A cégméretet tekintetében e
klaszterben a legnagyobb a nagyobb méretű vállalkozások részaránya, a
domináns saját tőke csoportot a nem kockázatos tőkeszerkezetű
klaszternek titulálom.
A domináns rövid lejáratú kötelezettségek csoportban minden tagja
esetében a rövid lejáratú kötelezettségek részaránya 50%-ot meghaladó
mértékű, ezzel egyetemben a legnagyobb számban a 30%-os saját
tőkearányt nem érik el, többségében pedig kisebb vállalati mérettel
rendelkező cégek a tagjai, a háttérváltozók alapján. Saját tőke
tekintetében csak négy cég tekinthető hitelképesség minimum értékét
elérőnek, így a csoportot kockázatosnak minősítem a vizsgálatok alapján.
A hosszú lejáratú kötelezettségek dominanciája csoportjában zömében a
közepes és nagyobb méretű vállalkozások a jellemzőek, esetükben 20
vállalkozásnál a saját tőke aránya 30%-ot nem éri el, a maradéknál pedig
50%-ot, így eladósodott cégnek számítanak. A háttérváltozók elemzése
rámutatott, hogy a legtöbb vállalkozásnál a hosszú lejáratú kötelezettségek
részaránya 50%-os értéket meghaladó. 30%-ot meghaladó saját tőke
aránymutató 13 cég esetében figyelhető meg, de a z említett mutató 50%ot meghaladó részaránya egy vállalkozás esetében sincs. Ezek alapján
kockázatosnak minősítem a klasztert. A klaszterelemzés nem tartalmazza a
vizsgálatból kizárt 24 negatív saját tőkeértékű vállalatot, illetve az 5 friss
alapítású céget.
Összefoglalva tehát a vizsgált évben a klaszterezett cégek közül
kedvező tőkeszerkezettel 145 vállalkozás bírt, mely összességében
kevesebb, mint az adott évben a vállalkozások fele, kritikus értékkel 81
vállalkozás rendelkezik. A rövid lejáratú kötelezettségek többsége
összességében 28, a hosszú lejáratú kötelezettségekkel finanszírozott cégek
19 a klaszterezésbe vont cégek közül.
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2011
2. táblázat: A 2011.évi klaszteranalízis eredményei
Forrás: saját kutatás, 2015, SPSS segítségével
Tőkeszerkezeti klaszter 2011
Starány11
N
Domimáns rövid lejáratú kötelezettségek Átlag
Szórás
Tőkeerős vállalkozások

Total

RLKperÖF11

101

101

0,18

0,40

0,15

0,17

0,25

0,20

N

107

107

107

107

Átlag

0,77

0,11

0,01

0,10

Szórás

0,13

0,06

0,03

0,06

76

76

76

76

Átlag

0,53

0,29

0,05

0,25

Szórás

0,14

0,07

0,09

0,08

N
Kiegyenlített tőkeszerkezet

HLKperÖF13

101
0,56

N
Kiegyensúlyozott tőkeszerkezet

Kötarány11

101
0,24

44

44

44

44

Átlag

0,20

0,09

0,03

0,07

Szórás

0,14

0,08

0,07

0,06

N

328

328

328

328

Átlag

0,47

0,29

0,07

0,23

Szórás

0,28

0,22

0,16

0,18

A 2011-es év változóit figyelembe véve 4 klaszter létrehozását tartottam
indokoltnak. A négy csoport közül leginkább kedvező értékkel a domináns
saját tőke csoport rendelkezik, 4 vállalat kivételével, jó tőkeszerkezeti
jellemzőkkel rendelkezik. A csoportban megoszlik cégméret szempontjából,
közel azonos mértékűek a közepes és nagyobb vállalatok. Viszont
érdekesség, hogy a 25%-nál önkormányzati részesedésű vállalatok
felülreprezentáltak hiszen, 13 vállalat tartozik ebbe a céges körben.
A domináns rövid lejáratú kötelezettségek csoport esetében a csoport
átlagában, és a háttérváltozók elemzésénél egyaránt legkisebb a saját
tőke részesedése, megoszlását tekintve csupán négy vállalat van, amelyik
a megfelelő saját tőke ellátottsággal bír, viszont 30 cég esetében a rövid
lejáratú kötelezettségek dominanciája. 16 esetben a hosszú lejáratú
kötelezettségek túlsúlya jellemző. Zömében kisebb méretű vállalkozások
tartoznak ebbe a csoportba. Így e csoportot kockázatos paraméterű
csoportnak minősítem. Domináns saját tőke csoport jellemzője, hogy
nincsen hitelképtelen cég a csoportban, és meghatározóan kedvező
adottságokkal bír a tőkeellátottságban (103 cég 50% feletti). Így e
csoportot nem minősítem kockázatosnak.
Kiegyensúlyozott
csoportot
vizsgálva
megállapítható,
hogy
tőkeszerkezete ebben a csoportban közelíti meg az optimálisnak tartott
értékeket, ezt alátámasztják a háttérváltozóknál végzett elemzések is.
Optimális tőkeszerkezetet az alábbiakban definiálom: 60% saját tőke, 10%
idegen tőke és 30% rövid lejáratú kötelezettség, érdekes módon nagyon
homogénnek tekinthető e csoport. Csak egy vállalatnak tekintető
kritikusnak a saját tőke aránya, ezért ezt a csoportot nem ítélem meg
kockázatosnak, az egy céget leszámítva. A kiegyenlített csoport
tekintetében teljesen kiegyenlítetten mutatkozik meg a vállalkozások
tőkeszerkezete, melyből inkább az átmeneti tőkeelemek, és elhatárolások
súlya mutatkozik meg az átlagok alapján. Legnagyobb részében a kisebb
vállalati méretű csoportból kerül ki a vállalatok döntő többsége, a klasztert
kockázatosnak minősítem.
A 2011-es év eredményeiből megállapítható, hogy az elemzésbe
bevont cégek közül megfelelő tőkeszerkezettel két csoport rendelkezik, a
kiegyensúlyozott és domináns saját tőke csoport, így ehhez tartozó vállalati
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kör 183 vállalatból tevődik össze, melyek közül csak 161 számít kedvező
tőkeszerkezetűnek a vizsgált vállaltok közül. Ugyanakkor a kiugró értékek
torzító hatása miatt 25 cég került negatív saját tőkéje, illetve 6 friss
alapítása miatt kizárásra a vizsgált körből.
Konklúzióként megállapítható, hogy 2011-es évben a klaszterezési
eljárásba bevont 328 vállalkozás közül megfelelő tőkeszerkezettel a
mutatószám alapján 161 rendelkezett, tehát kisebbségben voltak
tőkeszerkezetileg megfelelő vállalkozások. Így a klaszterezésre alkalmas
vállalati kör 49%-át teszi ki a megfelelő tőkeszerkezettel bíró céges kör, de a
vizsgálatból kiszelektált vállalatokkal együtt ez kevesebb, mint a teljes
céges létszám fele. Kimondottan rossz mutatóértékkel bír 107 vállalat, de
csak 30 cég esetében van többségben a rövid lejáratú kötelezettségek és
17 esetben a hosszú lejáratú kötelezettségek.
2013

3. táblázat: A 2013.évi klaszteranalízis eredményei
Forrás: saját kutatás, 2015, SPSS segítségével
Tőkeszerkezeti klaszter 2013
STarány13
Kiegyenlített tőkeszerkezet

RLKperÖF13

112

112

112

0,29

0,22

0,08

0,14

Szórás

0,17

0,17

0,14

0,11

93

93

93

93

0,35

0,56

0,02

0,54

0,18

0,16

0,06

0,15

17

17

17

17

0,09

0,85

0,76

0,10

0,07

0,07

0,11

0,09

Domináns rövid lejáratú kötelezettségek Átlag
Szórás
N
Domináns hosszú lejáratú kötelezettségek Átlag
Szórás

Teljes

HLKperÖF13

112

Átlag
N

Domináns saját tőke

KÖTarány13

N

N

112

112

112

112

Átlag

0,74

0,15

0,01

0,14

Szórás

0,12

0,08

0,03

0,08

N

334

334

334

334

Átlag

0,45

0,32

0,07

0,25

Szórás

0,27

0,25

0,19

0,21

2013-as év tőkeszerkezeti változóit figyelembe véve négy csoport
létrehozását tartottam indokoltnak a dendogramm alapján. A vizsgálatba
334 vállalatot vontam be.). A vizsgálatból kizárt cégek legnagyobb
hányadban kisebb és közepes vállalatok alkotják a jellemzőek, zömük
frissen alapított.
Az első klaszter jellemzője, hogy tőkeszerkezetében kiegyenlített,
uralkodó hányadában a saját tőke arányuk nem haladja meg a kritikus
30%-os értéket, ennek ellenére a rövid, sem a hosszú lejáratú
kötelezettségek sem dominálnak bennük. Így e csoport tekinthető
leginkább heterogénnek, melyet a csoportátlagok és szórások is
megfelelően prezentálnak. A csoportba tartozó cégek esetében 56 cégnél
30% alatti, és csupán 12 esetben haladja meg a saját tőke aránya az 50%os kedvező szintet, érdekesség, hogy egy cég esetében sem jellemző,
hogy rövid lejáratú kötelezettségek finanszírozzák az eszközök felénél
nagyobb hányadát, és, csak egy esetben detektálható a hosszú lejáratú
kötelezettségek dominanciája. Ezek alapján klasztert kockázatosnak
minősítem tőkeszerkezeti szempontból.
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A rövid lejáratú kötelezettségek dominanciája csoport esetében a
vállalatok döntő többségénél a rövid lejáratú kötelezettségek a
meghatározóak a tőkeszerkezetben, méretüket tekintve a jelentős hányad
kisebb méretű önkormányzati vállalat. A vizsgált cégek tőkeszerkezetében
50 esetben haladja meg az 50%-ot, a maradék esetben pedig 25% feletti
az átmeneti források aránya, így e csoportot is kockázatosnak ítélem meg.
A dominánsan hosszú lejáratú kötelezettségekből finanszírozott
vállalatok létszáma a legkisebb a négy klaszter közül, de a leginkább
homogén jellemzőkkel bír, hiszen a csoport tagjai esetében mindegyik
vállalat vonatkozásában meghaladja az 50%-os értéket, tőkeáttételi
mutatója átlagosan 2,13. Így e csoport tekinthető leginkább problémásnak
a klaszterezési eljárásba vont vállalatok közül. Döntő hányadában
nagyobb vállalati mérettel rendelkező cégek tartoznak ebbe a csoportba.
A legjobb paraméterekkel az utolsó csoport rendelkezik, nagyrészüknek
nincs hosszú lejáratú kötelezettsége, rövid lejáratú kötelezettségek
sincsenek túlsúlyban egy cégben sem, 2 vállalkozás kivételével
meghaladja a saját tőke az 50%-os értéket, tehát tőkeerős vállalkozásokat
mutat az elemzés. Meghatározó hányadában kisebb és közepes vállalati
mérettel rendelkező cégek kerültek az eljárás során a domináns saját tőke
csoportot, így ezt a kört nem tekintem kockázatosnak tőkeszerkezet
szempontjából.
Az elemzésből, mivel az eredményt torzította volna, összesen 27
vállalkozás került kizárásra, mivel a saját tőke aránya negatív értéket vett
fel, illetve 8 friss alapítású vállalatot.
Összefoglalva megállapítható, hogy a 2013-as év adataiból képzett
csoportok arról árulkodnak, hogy jelentős részében tőkeszerkezetileg nem
tekinthetőek megfelelőnek a vizsgált vállalkozások, mivel csupán az egyik
szegmens mutat megfelelő értékeket. A többi vizsgált csoportban még 43
olyan vállalkozás akad, melynek a saját tőke aránymutatója szabály szerint
megfelelőnek tekinthető (tehát 50%-ot meghaladó értékű), így a kedvező
tőkeszerkezetű vállalatok nincsenek többségben a vizsgált évben (49% a
klaszterbe vont cégekhez képest). A rövid lejáratú kötelezettségek
dominanciája 47, hosszú lejáratú kötelezettségek 17 vállalkozás esetében
domináns az összes vállalaton belül, ugyanakkor 231 vállalkozásnak
nincsenek tartós kötelezettségei, mely egyrészt kedvező, másrészt méretből
adódóan hitelképtelenek a vállalkozások.
Összegzés
A
tőkeszerkezeti
klaszteranalízis
eredményeit
megállapíthatásaimat az alábbiakban foglaltam össze:
-

-

megvizsgálva

Általános tendenciaként figyelhető meg, hogy a kedvező
tőkeszerkezeti paraméterekkel rendelkező cégek száma növekvő
tendenciát követ, de ennek ellenére sem éri el a teljes céges kör
felét egyik vizsgált évben sem;
Bár a klaszterezésbe vont cégek számának arányában a
változások kedvezőnek tűnnek, azonban az újonnan alapított és
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-

-

negatív saját tőkéjű vállalkozást kizárva már nem szűrhető le a
kedvező tendencia;
A tendenciát vizsgálva a növekvő bevont cég mellett egyre
növekedett a negatív saját tőkével rendelkező, veszteséges
vállalkozások száma.. A többségében kötelezettségek útján
finanszírozott vállalatok köre is fokozatosan emelkedett, és
csúcspontját a 2013-as évben mutatja;
Ágazatokat vizsgálva eleinte csak a kisebb önálló bevételszerző
képességgel bíró humán és szociális közszolgáltatások esetében
voltak többségben a kockázatos tőkeszerkezetű vállalkozások,
majd fokozatosan tovagyűrűztek a hatások a többi
közszolgáltatást nyújtó ágazatba is.
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A közepes jövedelmi csapda, mint a hosszú távú gazdasági felzárkózás
korlátja
Sőreg Krisztina
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest
Absztrakt
Az elmúlt évek fejlődés-gazdaságtani és növekedéselméleti kutatásai
egyre gyakrabban térnek ki az ún. közepes jövedelem csapdájának
vizsgálatára. Az adott nemzetgazdaság kezdetben hirtelen növekedési
tendenciáját követő közepes jövedelmi szinten történő stagnálás akár
évtizedekre is visszavetheti az ország további fejlődését, illetve magasabb
jövedelmi csoportba való felzárkózását. A fejlődési csapdába kerülő
gazdaságok közös jellemzője, hogy a bérek ugyan kellő mértékben
növekedtek meg ahhoz, hogy sikerüljön mérsékelni az alacsony
képzettséget igénylő, munkaerő intenzív tevékenységeket, azonban nem
olyan mértékben, hogy lehetővé váljon a fejlett technológiát szükségeltető
innováció, s ezáltal a magas jövedelmi csoportba tartozó országokkal való
verseny kialakulása. E tanulmány keretein belül – a témában megjelent
eddigi kutatásokhoz hasonlóan – saját definíció kerül meghatározásra a
közepes jövedelmi csapda leírása végett, valamint a felállított hipotézisek –
mint például a növekedési időszak, lassulási időszak vagy utólagos
növekedési ráta – alapján kiválasztásra kerül azon országok köre, melyek az
1950 és 2015 közötti időszakban a fenti jelenségre utaló sajátosságokkal
bírtak. Ezen felül a Világbank World Development Indicators, illetve a
Maddison Project adatokra elvégzett kalkulációkkal alátámasztva
áttekintésre kerül, hogy a vizsgált periódus során milyen mozgások
történtek az egyes jövedelmi csoportok között. Vajon tapasztalható-e
bármiféle együttmozgás a lassulási periódusok kezdő és záró éveit illetően
egy adott országcsoporton belül? A kérdés megválaszolásához
tanulmányunkban varianciaanalízis (ANOVA) elvégzésére kerül sor, mely
hozzásegíthet minket annak felderítéséhez, hogy vajon az egyes régiókon
belül az országok fejlődése valóban mutat-e szignifikáns konvergenciát.
Kulcsszavak: fejlődés-gazdaságtan, növekedés, közepes jövedelmi csapda
Bevezetés
A második világháborút követő időszakban a fejlődés-gazdaságtani
megközelítés kialakulásakor a kevésbé fejlett országok elmaradottsága
világgazdasági szinten első ízben kerülhetett a figyelem középpontjába. A
kutatások fókuszában egyrészt az adott gazdaságok alacsony fejlettségi
szint eléréséhez vezető okainak feltárása, másrészt pedig a megfelelő
felzárkózási „recept” feltérképezése állt [Gilpin 2004].
Lewis [1954] a fejlődő országok mezőgazdasága kapcsán arra a
következtetésre jutott, hogy
a munkaerőtöbblet és alacsony
termelékenység hatására a munkaerő-felesleg a létminimum szintjén
mozgó bérekben részesül. Utóbbit jelen feltételekkel a gyorsabb gazdasági
növekedés megalapozásához lehetne felhasználni a már említett, nagy
mennyiségben rendelkezésre álló, olcsó munkaerőbázis kapacitásain
92

keresztül. A fejlődéselmélet kutatói úgy vélték, hogy a fejlődő országok
esetében a tömegcikkek, trópusi áruk előállítására szakosodott
kereskedelem nem szolgálná a felzárkózást, hiszen az alacsony minőségű,
olcsó tömegáruk, rugalmatlan gazdasági szerkezet, igen csekély lakossági
megtakarítások, valamint fejletlen oktatás nem teszik lehetővé egy jól
működő kereskedelmi rendszer kiépítését és hosszú távú fenntartását.
Ennek hiányában pedig igen nagy szükség lenne az aktív állami
intervenciókra, illetve a külföldi intézményektől hitelek, strukturális fejlesztési
programok formájában érkező segítségre [Gilpin 2004].
Myrdal [1957] álláspontja szerint a kevésbé fejlett gazdaságokra
általában jellemző alacsony megtakarítási hajlandóság igen alacsony
beruházási rátát eredményez, így szükségszerű következmény, hogy az
adott ország ipara globális szinten nem tud versenyezni a többi szereplővel.
A
versenyképtelen
gazdaság
fenntartása
pedig
folyamatos
elszegényedést generál a népességen belül, ami tehát egyfajta ördögi kört
teremt meg. Javaslata szerint elsősorban a szegénység felszámolása
vezethetne a fejlődés beindításához.
A közepes jövedelemi csapda első megközelítésben egy olyan
állapottal fejezhető ki, melynek során az érintett közepes jövedelmi
csoportba tartozó ország növekedése tartós lassulási pályára áll. Meg kell
jegyeznünk, hogy a jelenséget viszonylag gyors gazdasági növekedés előzi
meg, a lassulás pedig fokozatosan akár évtizedekig fennálló stagnálásként
hátráltatja a következő időszakban esedékes fejlődést. A csapda (angol
szakirodalomban Middle Income Trap vagy MIT formájában szerepel) a
nemzetközi kutatásokban egyre nagyobb gyakorisággal előforduló
problémaként áll elő, különösképpen a 2010 utáni években, illetve igen
eltérő definíciók lelhetők fel a különböző szerzők releváns kutatásaiban.
Jelen tanulmányban a jövedelmi csapda alábbi peremfeltételei
kerülnek meghatározásra: az adott közepes jövedelmi csoportba tartozó
gazdaság vásárlóerő-paritáson vett egy főre eső GDP-je a globális
átlagnak minimum a felét éri el, de kisebb, mint utóbbi kétszerese; a
lassulási periódus előtt legalább 10 éven át gyors gazdasági növekedés
mutatható ki, így felzárkózási pálya jön létre, azaz az egy főre jutó GDP
növekedésének 10 éves átlaga évi 3% vagy több; a lassulás a növekedés
tartós stagnálásával egyezik meg, semmiképp sem hirtelen bekövetkező
recessziót értünk alatta (pl. külső sokk okozta válsághelyzet); a legalább 10
éven át fennálló lassulás folyamán (a GDP/fő növekedése nulla közeli , de
legfeljebb évi 1%) a periódus kezdetén relatív fejlettség nagyjából a
globális egy főre vetített GDP átlag 2,3-szorosával megegyező
jövedelemszint 20 . A lassulás tehát szükségszerűen előidézi, hogy a többi
országhoz vagy a világátlaghoz mért relatív fejlettség csökken.
Jövedelmi csoportokon belüli mozgások 1950 és 2014 között
Vajon az elmúlt több mint 60 esztendőben hogyan változott a
világgazdaság országainak jövedelmi csoportok szerinti összetétele? Az
elemzés elkészítéséhez egyrészt a Világbank évente publikált World
A kutatásban a MIT-országok alábbi köre került meghatározásra: Dél-afrikai Köztársaság, Gabon,
Namíbia, Seychelle-szigetek, Albánia, Görögország, Lengyelország, Magyarország, Málta,
Oroszország (Szu.), Portugália, Spanyolország, Szerbia, Argentína, Barbados, Belize, Brazília, Costa
Rica, Dominikai Köztársaság, Ecuador, Jamaica, Kolumbia, Mexikó, Panama, Paraguay, Peru,
Trinidad és Tobago, Algéria, Jordánia, Tunézia, Fidzsi-szigetek és a Fülöp-szigetek.
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Development Indicators [2015] gazdasági növekedéssel kapcsolatos
adatai, valamint a Groningen Growth and Development Centre által
közzétett és továbbfejlesztett, Angus Maddison munkásságára épülő
Maddison Database Project [2013] adatai kerültek felhasználásra.
Maddison törekvése arra irányult, hogy az egyes régiók, országok
teljesítményének mérése váljon lehetővé különböző időszakokra és
paraméterekre vetítve.
A Világbank 2016. évre vonatkozóan közepes jövedelműnek tekinti
mindazon gazdaságokat, ahol az egy főre vetített bruttó nemzeti
jövedelem (GNI) 1045 és 12736 dollár közé esik. Az alsó- és felső-közép
jövedelmű csoport elkülönítése 4125 dollárnál történik meg. A kettő
kategóriába jelenleg tehát 104 ország tartozik. Kutatásunk keretein belül az
egyes jövedelmi csoportok a vásárlóerő-paritáson vett egy főre vetített
GDP arányában kerültek meghatározásra az alábbi metodika szerint:
𝑎𝑑𝑜𝑡𝑡 𝑜𝑟𝑠𝑧á𝑔 𝑡á𝑟𝑔𝑦é𝑣𝑖 𝐺𝐷𝑃/𝑓ő
𝑣𝑖𝑙á𝑔𝑔𝑎𝑧𝑑𝑎𝑠á𝑔𝑖 𝑡á𝑟𝑔𝑦é𝑣𝑖 𝐺𝐷𝑃/𝑓ő
A nemzetgazdaságok fenti módszerrel történő jövedelmi csoport szerinti
besorolása a következőképpen történt:
alacsony jövedelmű gazdaság: 0 és 50% közötti arány;
alsó-közép jövedelmű gazdaság: 50 és 100% közötti arány;
felső-közép jövedelmű gazdaság: 100 és 200% közötti arány;
magas jövedelmű gazdaság: 200% fölötti arány.
Az 1. ábra az összesen 137 ország gazdasági növekedésére kiterjesztett
vizsgálatunk eredményét illusztrálja, amely a megfigyelt gazdaságok
jövedelmi csoportba történő besorolására irányult az 1950 és 2014 közötti
időszakban.
Az 1950-ben szegény országnak tekinthetők közül, azaz a globális
GDP/fő 50%-át el nem érő egy főre jutó bruttó hazai termékkel rendelkezők
körének
75%-a (azaz 43 db ország) 2014-re is szegény maradt;
14% (8 db ország) alsó-közép kategóriába került;
5,5% (3-3 db ország) felső-közép minősítést szerzett, és
ugyanennyien lettek gazdagok21.
Amely ország 1950-ben a közepes jövedelmű gazdaságok listáján
szerepelt, azoknak
75%-a (azaz 22 ország) ugyanaz maradt;
10-10%-a (7 és 5 db ország) került az alsó- vagy felső-közép
kategóriába;
20-20%-nak (mindkét esetben 12 ország) sikerült gazdaggá
válnia vagy pedig a legszegényebb csoportba süllyedni.
Amely gazdaság 1950-ben magas jövedelmi kategóriába
tartozott, azok közül
82% (18 ország) meg is tudta őrizni ezt a pozíciót;
18% (4 db ország) pedig az alsó-közép jövedelmi csoport
„táborát” gyarapította.

Dél-Korea, Omán és Egyenlítői Guinea utóbbi kettő kőolajban gazdag ország, míg Dél-Korea a
humántőkébe való intenzív befektetés révén került a magas jövedelmi csoportba.
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Alsó ↓; 8,76%
Felső ↔;
13,14%

Felső ↑; 10,95%

Alsó ↔; 31,39%

Felső-közép ↔;
8,03%

Felső-közép ↓;
2,92%
Alsó-közép ↑;
5,84%

Alsó-közép
↓; 3,65%

Alsó-közép
↔; 8,03%

Felső-közép ↑;
7,30%

1. ábra: Az elemzésbe bevont 137 ország jövedelmi csoportok közötti
mozgása 1950 és 2014 között
Forrás: World Bank WDI [2015] és Maddison Project Database [2013]
alapján saját szerkesztés
A legnépesebb sokaságot – gyakorlatilag az esetek több mint
harmadát - az alsó jövedelmi csoport azon tagjai alkotják, melyek 1950-hez
képest 2014-re sem tudtak magasabb kategóriába felzárkózni. Az 1. ábra a
fentebbi felsorolással ellentétben nem az adott jövedelmi csoporton belüli
arányokat szemlélteti, hanem a vizsgált országok teljes körére kiterjesztett
csoporton belüli megoszlást. A legkisebb körcikk pedig nem más, mint a
magas jövedelműből felső-közép csoportba lecsúszó gazdaságok aránya
(összesen 4 db ország). A kutatásba bevont országok közül 60,6 százalék
nem változtatott az 1950-ben fennálló besorolásán, 24,1%-nak sikerült
felzárkózni egy magasabb jövedelmi csoportba, míg a maradék 15,3%
lecsúszott.
Globális gazdasági átrendeződés
A jövedelmi csoportok elemzése mellett felmerül a kérdés, hogy vajon
milyen
tendenciák
jellemezték
az
egyes
gazdaságok
vagy
országcsoportok részesedését a világgazdaság növekedéséből, valamint
mire lehet számítani a következő évtizedekre vonatkozóan.
1. táblázat: A világ teljes GDP-jéből való részesedés 1820 és 2030 között
Forrás: Paus [2014] alapján
1820
NyugatEurópa

1950

1973

2003

2030

23,00 26,20 25,60 19,20 13,00
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USA
Ausztrália,
Kanada és ÚjZéland
”Nyugati”
országok

1,80

27,30 22,10 20,70 17,30

0,10

3,40

25,00 56,80 50,90 40,40 32,80

Kína

32,90

4,60

4,60

16,80 23,80

India

16,00

4,20

3,10

6,10

10,40

Japán
Ázsia többi
országa

3,00

3,00

7,80

6,10

10,40

7,40

6,80

8,70

13,60 15,40

Latin-Amerika
Kelet-Európa
és a volt SZU

2,10

7,80

8,70

7,70

6,30

9,00

13,10 13,80

6,10

4,70

Afrika

4,50

3,80

3,20

3,00

Többi ország
Ázsia a világ
%-ában

75,00 43,20 49,10 59,60 67,20

3,30

3,40

3,10

2,50

59,30 14,90 24,20 42,60 53,30

A gazdasági átrendeződés tanulmányozása kapcsán megállapítható,
hogy Nyugat-Európa és az USA fokozatosan egyre kisebb részét teszi ki a
világban keletkező összes bruttó hozzáadott értékből az egyes
időszakokban, míg Ázsia egyre nagyobb szerephez jut az átlagosnál
gyorsabb gazdasági növekedése kapcsán. 2000-ben Kína a világ második
legnagyobb exportőrévé nőtte ki magát, a 2015. évi World Development
Indicators összehasonlító adatai szerint pedig tavaly abszolút értelemben –
PPP alapon megelőzve az Egyesült Államokat is – a világ legnagyobb
kibocsátású gazdaságává vált. Természetesen emögött az ország nagy
népessége is áll, így egy főre eső jövedelemszintje messze elmarad az USA-t
vagy Európa fejlett országait jellemző körülményektől.
Kína és India gyors gazdasági növekedése, valamint folyamatosan
bővülő középrétege nagymértékben átalakította a világpiac keresleti és
kínálati oldalának alakulását [Paus 2014]. A két ország számításaink szerint
sosem került még eddig a közepes jövedelmi csapdába, habár
napjainkban Kína lassuló növekedése kapcsán egyre többször említik
ennek lehetséges bekövetkezését. További kutatásokat igénylő kérdés,
hogy vajon milyen gazdaságpolitikai intézkedések által válna lehetségessé
a MIT elkerülése, vagy pedig bekövetkezésének időbeli eltolása. Tho szerint
Malajzia, Thaiföld, Indonézia és a Fülöp-szigetek igen nagy valószínűséggel
nem tudják majd elkerülni a ”csapdát” a felsőfokú oktatás, kutatás és
fejlesztés, illetve intézményrendszer jelenlegi helyzetéből kiindulva [Tho
2013].
Tartós növekedésbeli lassulások országcsoportok szerinti összehasonlítása
Az egyes országok jövedelmi csoportokon belüli mozgása mellett a
közepes jövedelmi csapda sajátosságainak vizsgálatában további fontos
szempontként jelenik meg a növekedési dinamika elemzése, ezen belül
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pedig a MIT esetében szükségszerűen jelentkező tartós, szignifikáns lassulási
periódusok jellegzetességei.
Vajon mi lehet a tartós lassulások legfőbb kiváltó oka? Néhány szakértő
azzal érvel, hogy a háttérben elsősorban termelékenységi visszaesés állhat,
mely az olcsó munkaerő és külföldi technológia adaptálásán – illetve
többnyire imitálásán – alapulva vet vissza az ország további fejlődéséből.
Amennyiben egy gazdaság eléri a közepes jövedelmi szintet, új forrásokra
lesz szükség a növekedés fenntartásához [Cherif-Hasanov 2015]. Más
megközelítésben az egyenlőtlenséget tekintik a MIT eredendő okának,
melyet gyakran egyenlőtlenségi csapdaként is említenek. Utóbbi magas
szintje nagymértékben megbonyolítja az egyenlőtlenség visszaszorítását, s
ezáltal alakulhat ki a feljebb említett csapdahelyzet [Islam 2015].
A kutatás keretében már ismertetett MIT-peremfeltételek által kijelölt
közepes jövedelmi csapdában lévő országok mindegyikében tartós
növekedési lassulások állapíthatók meg. Vajon felfedezhető-e bármilyen
összefüggés az azonos országcsoportba tartozó gazdaságok fejlődése
kapcsán? Melyik hatás érvényesülhet erősebben a növekedési
tendenciákban – az exogén, adott térségre jellemző sokk, vagy esetleg a
konkrét gazdaságon belüli, endogén folyamatok és sajátosságok?
A
vizsgált
országcsoportok
a
következőképpen
kerültek
meghatározásra: Európa, Latin-Amerika, Közel-Kelet és Észak-Afrika, Szubszaharai Afrika és Délkelet-Ázsia. Az elemzés kettő részletben került
kivitelezésre. Először is, a tartós növekedési lassulások kezdő, másodszor
pedig záró időpontjai közti összefüggéseket vizsgáltuk. Ami a lassulási
periódusok kezdő időpontjait illeti, a következő feltételezések kerültek
meghatározásra:
H0: a vizsgált országcsoportok és a lassulás kezdete között nincs
összefüggés;
H1: a lassulás kezdete az országcsoportokon belül
együttmozgást mutat.
Az ANOVA vizsgálat elvégzésével megállapítható, hogy a p-érték
0,589-es értéket vesz fel, így tehát valamennyi standard szignifikanciaszint
(1%, 5% és 10%) mellett sem igazolható, hogy az egyes régiókon belül
hasonló időpontokra tehető a lassulás bekövetkezése, illetve a lassulási
periódus vége. Ez tehát azt jelenti, hogy nincsen okunk arra, hogy a
véletlenszerűség hipotézisét elvessük.
A 2. táblázat a vizsgált gazdaságok esetében bekövetkező tartós
növekedési lassulásainak országcsoportok szerinti felbontását szemlélteti.
Egy-egy országnak akár több ilyen jellegű lassulási időszaka is volt 1950 és
2014 között, melyek külön cellákban kerültek feltüntetésre. Ahogy a
táblázat felépítése is mutatja, a legtöbb periódus (14 db) a latin-amerikai
kontinensen fordult elő, majd 11 esetével Európa következik. Közép- és DélAmerika gazdaságaiban egy-egy lassulási időszak átlagosan 18,36 éven
keresztül tartott, míg Európában csak 13 évet tett ki.
Ami a leghosszabb ideig fennálló periódust illeti, Délkelet-Ázsiában a
Fülöp-szigetek emelhető ki, ahol a közel zéró növekedésű időszak 39 évig
húzódott. Amennyiben a teljes sokaságot kívánjuk megvizsgálni, úgy
kiderül, hogy a 34 általunk elemzett eset tekintetében egy-egy lassulási
időszak átlagos hossza 18,3 év, míg a leggyakoribb (modális) tartam 14 év.
A medián 15,5 évre tehető. Mivel a módusz és medián értéke is
alacsonyabb a számtani középnél, ez alapján a rövidebb időtartamú (1297

15 éves) lassulási periódusok következtek be a leggyakrabban. Azonban
néhány szélsőségesen hosszúra nyúlt ”MIT-periódus”, mint például a Fülöpszigetek (39 év), Gabon (38 év) vagy pedig Namíbia (36 év) esete
szükségszerűen felfelé húzzák az átlagot.
2. táblázat: A lassulási periódusok hossza az országcsoportokban
Forrás: saját szerkesztés a WDI [2015] adatai alapján
ÉVEK SZÁMA
Szub-szaharai Afrika

Európa

LatinAmerika

Közel-Kelet

DélkeletÁzsia

27

16

28

11

35

38

16

13

15

39

36

14

10

10

11

11

17

10

23

14

14

17

25

11

15

14

22

10

14

10

25
16
18
17
Összegzés

Az elemzés keretében kísérletet tettünk a közepes jövedelmi csapda
meghatározott peremfeltételei függvényében a jövedelmi csoportokon
belüli mozgások, valamint a tartós növekedési lassulások sajátosságainak
rövid bemutatására.
Mint kiderült, az esetek legnagyobb többségében igen komoly kihívást
jelent az adott nemzetgazdaság számára a magasabb jövedelmi
csoportba történő felzárkózás, azonban a legnehezebbnek, és ennek
megfelelően a legritkábban megfigyelhetőnek a legalsó jövedelmi
csoportból, tehát az abszolút szegénységből való makroszintű kimozdulás
bizonyult. Az 1950-ben alacsony jövedelműek közé sorolható országok
többsége ugyanis 2014-ben is ugyanennek a sokaságnak a részét képezte.
Globális megközelítésben arra is fény derült, hogy a gazdaságok 60,6%-a
65 év elteltével is ugyanabba a jövedelmi kategóriába tartozott, mint a 20.
század
közepén.
Habár
a
tényező-termelékenység
javulása
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kulcsfontosságú szerepet tölt be a fenntartható gazdasági növekedés
tekintetében,
utóbbinak
gyakorlatban
történő
megvalósítása
meglehetősen kevés esetben érhető tetten az 1950-ben szegény, vagy
alsó-közép jövedelmi kategóriákba sorolható gazdaságok körében. Ezzel is
magyarázható, hogy ugyan számos ország sikerrel javította relatív
jövedelemszintjét 1970-hez képest, ennek ellenére igen kevesen tudták
olyan mértékben, hogy a legalsóból a közepes jövedelmi csoportokba
kerüljenek az elmúlt évtizedek folyamán [Cherif-Hasanov 2015].
A második elemzési blokkban tárgyalt tartós növekedési lassulások
sajátosságait illetően megállapítottuk, hogy az egyes országcsoportokon
belül nincs együttmozgás, a lassulási időszakok kezdő és záró éve az egyes
világgazdasági térségeken belül véletlenszerűnek minősíthető. Utóbbi
fényében pedig feltételezhető, hogy az országon belül jelentkező hatások,
gazdaságpolitikai intézkedések nagyobb súllyal játszanak szerepet a
közepes jövedelmi csapda kialakulása vagy pedig elkerülése esetében.
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Magyar mikro vállalkozások fizetésképtelenségének előrejelzése
Prediction of insolvency of Hungarian micro enterprises
Szücs Gábor
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Gödöllő, Magyarország
,
Prof. Dr. Takács István Ph.D.
Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, Magyarország
Absztrakt
A tanulmány célja egy logisztikus regresszión alapuló csődelőrejelző
modell felállítása. Emellett a vizsgálat tárgyát képezi az eladósodottság és
a pénzügyi nehézségek közötti kapcsolatok igazolása, illetve irányuknak a
megállapítása. Egyes elméletek szerint egy bizonyos szintig az
eladósodottság magas foka pozitív töltetetű információt továbbít a
befektetők felé, mivel így az adott cég hitelképességét feltételezik. Az
elemzésben részt vevő mutatók közül ezért kiemelt figyelmet szenteltem a
tőkeszerkezet leíró mutatószámoknak, különös tekintettel a hatás
erősségére és az irányára. A modellbe végül 13 mutatószám került, ezek
közül 4 kapcsolódik a tőkeszerkezethez, a fontossági sorrendet tekintve
valamennyi a sor végén foglal helyet. A mintán lefuttatott regresszió 90
százalékos pontossággal sorolta be a megfelelő kategóriába a fizetőképes
és fizetésképtelen cégeket, majd a független mintán történő visszatesztelés
során is közel 80 százalékos hatékonyságot ért el. A kutatás elsősorban a kis
cégekre fókuszált, mivel számuk jelentős a nemzetgazdaságban, viszont
erre a szegmensre ritkák a hatékony előrejelző modellek.
Kulcsszavak: logisztikus regresszió, csőd, előrejelzés
JEL Kódok: G17, G31, G33
Abstract
The aim of the study is to establish an insolvency forecast model with
the usage of logistic regression. Besides this the relation and direction
between indebtedness and financial distress is also part of the
examination. According to some theories the high level of debt transforms
positive information to the investors, thus they assume a good credibility.
From this reason I handled the ratios related to the capital structure with
high priority, particularly on the strength and direction of the effect. At the
end, out of 13 ratios 4 are related to the capital structure, considering the
prioritization all of them placed at the end of the row. The regression
executed on the sample managed to categorize the solvent and insolvent
companies with 90% accuracy than the test on the independent sample
provided an 80% result. The research is focused on small companies, since
their number in the economy considered high, but for this segment such
insolvency forecasts are very rare.
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Bevezetés
A vállalatok fizetésképtelenségének a vizsgálata lassan évszázados
múltra tekint vissza és a technológia valamint az előrejelző módszerek
fejlődése egyre inkább új távlatokat nyitnak meg a kutatók számára.
Napjainkban a hitelkihelyezést, mint fő tevékenységet végző bankszektor a
leginkább érintett ebben a g, viszont hiba lenne leszűkíteni a
fizetésképtelenség vizsgálatát erre a szegmensre, hiszen minden olyan
tevékenység érintett lehet, ahol az ügyleteknél alkalmazzák a halasztott
fizetést. Minden olyan esetben, ahol a teljesítést nem követi azonnal a
számla kiegyenlítése, számolni kell a nemfizetés kockázatával, aminek
csökkentése kulcskérdés a likviditás megőrzése, szélsőséges esetben a
vállalat fennmaradásának tekintetében. A megbízható előrejelzéshez
szükséges adatok az esetek többségében nem állnak rendelkezésre vagy
a vállalat vezetésének/tulajdonosainak nem áll az érdekében, hogy azokat
publikussá tegye. Az információk egy része azonban - köszönhetően a
különböző szabályozó szerveknek – széles körben elérhetőek, mint például
a vállalatok pénzügyi beszámolói. Az így rendelkezésre álló historikus
adatok lehetőséget nyújtanak a mutatók viselkedésének és a vállalati
fizetésképtelenség összefüggéseinek a vizsgálatára.
Beaver (1966) egyváltozós elemzés segítségével vizsgált 79 bedől és 79
életképes céget. Egy vállalatot akkor tekintett bedőltnek, ha ellene
csődeljárás indult, negatívba fordult a bankszámla egyenlege, vagy nem
tudott eleget tenni a kötvény, illetve osztalékfizetési kötelezettségének. Az
előrejelzéshez használt mutatószámokat a vizsgálatban résztvevő cégek
mérlegsoraiból számolta és a legpontosabbnak a cash flow/összes eszköz
mutató bizonyult. Fő megállapítása, hogy a mutatószámok alkalmasak
lehetnek a fizetésképtelenség előrejelzésében 5 év távlatában. Bár ez a
módszer nem bizonyult életképesnek a problémakör összetettsége miatt,
viszont rámutatott a mutatószámok alkalmazhatóságára, új lendületet
adva a további kutatásoknak. A többváltozós elemzések területén Altman
(1968) modellje tekinthető mérföldkőnek, akol diszkriminancia analízis
segítségével 95 százalékos pontossággal sikerült felismerni a 66 elemszámú
mintán a fizetőképes és fizetésképtelen vállalatokat. A logisztikus regressziót
elsőként Ohlson (1980) alkalmazta a fizetésképtelenség előrejelzésében, aki
105 fizetésképtelen és 2058 fizetőképes vállalatot vizsgált modelljében,
ügyelvén a kétfajta státusz megfelelő arányára a mintában. A neurális
hálókat először Odom és Sharda (1990) alkalmazta először a
csődelőrejelzésben és legalább annyira hatékonynak találták, mint a
diszkriminancia analízist.
Az eladósodottság és a tőkeszerkezet kapcsolata a jelzésérték
modellben (Signalling) jelenik meg markánsan. A modell szerint a vállalatok
tőkeszerkezetük megválasztásával jelzéseket küldenek a befektetőknek,
amik alapján a kívülállók meghozhatják beruházási döntéseiket (Ross,
[1977]). Az elmélet alapján megkülönböztetünk magas és alacsony
minőségű vállalatokat, ahol a minőségi ismérv összefügg a
tőkeszerkezettel. Az alacsony minőségű cégek a csőd bekövetkezésének
magasabb valószínűsége miatt nem mernek magas eladósodottság
mellett működni és fordítva, a magas minőség egyben magasabb
eladósodottsággal jár, ami így jelzésértékű a befektetők felé. A tanulmány
célja elsősorban egy olyan modell felállítása, ami segítséget nyújt a mikro
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vállalkozások fizetésképtelenségének az előrejelzésében. Emellett olyan
tőkeszerkezeti teóriák tesztelésére vállalkozik, ahol az eladósodottság foka
és fizetésképtelenség bekövetkezésének a valószínűsége közötti
összefüggés áll a vizsgálat középpontjában.
H1: A bedőlést befolyásoló változók között az eladósodottság fokának
a hatása gyenge lesz.
H2: a bedőlés esélye és az eladósodottság foka közötti kapcsolat
iránya pozitív, tehát minél magasabb az idegen tőke aránya, annál
valószínűbb a fizetésképtelenné válás.
Anyag és módszer
Az elemzéshez a Bureau van Dijk Orbis adatbázisából töltöttem le az
adatokat, ahol a teljes magyar adatbázis mellett még megközelítőleg 150
millió cég adatai érhetők el pénzügyi beszámolókkal és egyéb
cégadatokkal. A szűrés során két különböző csoportot alakítottam ki, az
egyik a jól működő, a másik az egy éven belül fizetésképtelenné váló
társaságok. Az első halmaz esetében kritériumként a 2013-as beszámoló
meglétét és a jelenleg is aktív státuszt jelöltem meg. A második esetben
szintén feltétel volt a beszámolók megléte viszont a státusznak csődeljárás
vagy felszámolási eljárás megindításának kellett lennie, ahol az esemény
dátuma 2014. január 1. és 2014. december 31-e közé esik. A minta
nagyságánál a 2400-as elemszámot tűztem ki célul, ami egyenlő arányban
tartalmazza a bedőlt és a jól működő cégeket. Mivel a jól működő cégek
között számos esetben találkozhatunk gazdaságilag már nem aktív
társaságokkal, ezért kizártam azokat a cégeket ebből a halmazból,
akiknek az éves árbevételük 5 millió Ft alatt volt és az alkalmazotti
létszámuk 0. Emiatt kezdetben a jól működő cégek száma magasabb volt
a mintában, mint 1200 és a kizárások után sem csökkent erre a szintre. Ezek
után ábécé sorrendbe rendeztem a cégeket és annyi céget töröltem ki,
hogy a két mintanagyság egyenlő legyen. Mivel a cég nevében található
betűknek semmilyen hatása sincs a vizsgált pénzügyi mutatószámokra,
ezért ezt a módszert alkalmasnak találtam a véletlenszerű kizárásra.
Az elemzés során arra a megállapításra jutottam, hogy a különböző
árbevételű cégeknél eltérő módon jelentkeznek a fizetésképtelenség jelei,
ezért további szelekciót tartottam fontosnak, mégpedig az árbevétel
alapján történő szűrést. Ezért a továbbiakban két külön mintával
dolgoztam, egy 50 millió Ft-nál kevesebb és egy 50 millió Ft-nál magasabb
árbevétellel rendelkező cégek csoportjával. Jelen tanulmányban az
előbbivel kapcsolatos számítások kerülnek bemutatásra. Az így kapott
végső elemszám 1534 volt, ami egyenlő arányban oszlott meg a bedőlt és
a jól működő cégek között. 2014-ben Magyarországon a regisztrált
gazdasági társaságok száma megközelítette a 600 ezret22, ebből 428 000
cég esetében tartalmazta a pénzügyi beszámolókat az adatbázis, ezek
közül 264 295 vállalkozás árbevétele nem haladta meg az 50 millió Ft-ot. A
csőd vagy felszámolási eljárás alá került cégek száma pedig 17 507 volt23.

22
23

Forrás:KSH https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qvd010a.html
Forrás: Orbis adatbázis
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A vizsgálathoz a pénzügyi beszámolókból nyerhető mutatókat
használtam, aminek egyik része már rendelkezésre állt az Orbis
adatbázisban, így azokat is tartalmazta az export, a másik részének
összeállításában pedig a rendelkezésre álló szakirodalom volt a
segítségemre. Néhány esetben a mutatók nem számítottak szokványosnak,
de általuk további összefüggések vizsgálatára nyílt lehetőség. A mutatók
kategóriája
alapján
megkülönböztettem
tőkeszerkezeti,
vagyon
összetételét leíró, hatékonysági és jövedelmezőségi mutatókat.
Összeállításuknál igyekeztem kerülni az azonnali értékelésüket, mivel el
akartam kerülni, hogy befolyást gyakoroljak a végeredményre.
Az alkalmazott módszer a bináris logisztikus regresszió, mivel a
megfigyelt eseményeknek csak két állapota lehet, 0=fizetőképes, illetve
1=fizetésképtelen. A független változók tartalmazhatnak folytonos és
nominális adatokat, az esemény bekövetkezési valószínűségére pedig a
logisztikus regresszió ad becslést. A módszer nagy előnye egyéb
klasszifikációs eljárásokkal szemben, hogy nem követeli meg a független
változók normális eloszlását, emellett a regressziós koefficienseket
valószínűségként is lehet értelmezni.
Az odds vagyis esély a fizetőképesség és fizetésképtelenség
hányadosa, aminek természetes alapú logaritmusa a magyarázó változók
lineáris függvénye:
ln(odds)=β0+β1X1…βkXk
rendezés után az odds-ra a következő képletet kapjuk:
odds=exp(β0+β1X1…βkXk)
A fizetésképtelenség valószínűsége (P=1) pedig:
P=odds/(1+odds), ahol odds=exp(β0+β1X1…βkXk),
így
P=exp(β0+β1X1…βkXk)/((1+ exp(β0+β1X1…βkXk))
Ezek után a fizetésképtelenség valószínűsége így is felírható:
P=1/(1+exp-( β0+β1X1…βkXk)
Eredmények
Az 1534 elemből álló mintában a fizetésképtelen és jól működő cégek
egyenlő számban képviseltették magukat, ennek jelentősége a
későbbiekben tervezett diszkriminancia elemzésnél van, ahol feltétel az
azonos elemszám a két vizsgált csoportnál. A logisztikus regresszió esetében
a kapott eredmény csak akkor értelmezhető a bedőlés valószínűségeként,
ha a mintában lévő fizetésképtelen és jól működő cégek aránya tükrözi a
teljes sokaságot.
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1.Táblázat Klasszifikációs tábla
Forrás: Saját szerkesztés, SPSS
Classification Table

a,b

Predicted
Fizeteskeptelen
Observed
Step 0

Fizeteskeptelen 0

0

767

Percentage
Correct
0,0

1

0

767

100,0

0

1

Overall Percentage

50,0

a. Constant is included in the model.
b. The cut value is ,500

A modell felépítéséhez a mutatók korrigált értékeit használtam, mivel
sok esetben az értékkészlet -∞, illetve +∞ is lehet, így ez megnehezítené az
étékelésüket. Ehhez az 5. és a 95 percentilist adtam meg, mint minimum és
maximum értékeket. Azokat a mutatókat kihagytam az elemzésből,
amiknek az értékük bizonyos esetekben nem jellemzi megfelelően a
kialakult helyzetet. Ilyen például a saját tőke arányos megtérülés, ahol a
számláló és a nevező egyszerre vehet fel negatív értéket, ezáltal
félrevezető értéket ad meg.
A független változókat Enter eljárással, tehát az összes változót
egyszerre vittem be az elemzésbe. Az „Omnibus Tests of Model
Coefficients” táblázat alapján megállapítható, hogy a teljes modell - a 49
független változó bevitelekor – szignifikáns.
2. Táblázat A khí-négyzet próba eredménye
Forrás: Saját szerkesztés, SPSS
Omnibus Tests of Model Coefficients
Step 1

Chi-square
1417,825

Step

df
49

Sig.
,000

Block

1417,825

49

,000

Model

1417,825

49

,000

Forrás: Saját szerkesztés, SPSS
A Cox & Snell és a Nagelkerke R négyzet mutató becslést ad arra, hogy
a független változók kombinációja mekkora hányadot magyaráz a függő
változó varianciájából. Előbbi közvetlenül a likelihood-ból számolható, ezek
alapján 60,3 százalékban magyarázzák a független változók a bedőlés
esélyét. Ezt a mutatót osztja le a maximális értékkel a Nagelkerke, ami így
80,4%-os determináltságot jelez.
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3. Táblázat Cox & Snell és a Nagelkerke R négyzet mutató
Forrás: Saját szerkesztés, SPSS
Model Summary

Cox &
Snell R Nagelkerke
Square
R Square
,603
,804

Step
1

-2 Log likelihood
708,751 a
a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by
less than ,001.

Forrás: Saját szerkesztés, SPSS
A Hosmer-Lemeshow teszt alapján a modell megfelelően illeszkedik,
amit a χ2 szignifikancia szintje támasz alá. Mivel ez jóval magasabb, mint a
kritikusnak 0,05, ezért a null hipotézist igaznak bizonyult, mely szerint nincs
különbség az elvárt és a megfigyelt értékek között.
4. Táblázat Hosmer-Lemeshov teszt eredménye
Forrás: Saját szerkesztés, SPSS
Step
1

Chi-square
8,163

szabadságfokok
8

szignifikancia
,418

5. Táblázat A Hosmer-Lemeshow tesztjének kontingencia táblája
Forrás: Saját szerkesztés, SPSS
Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test
Fizeteskeptelen = 0
Step 1

Fizeteskeptelen = 1

1

Observed
153

Expected
,212

Total
153

2

151

151,628

2

1,372

153

3

146

148,193

7

4,807

153

4

142

136,069

11

16,931

153

5

101

103,787

52

49,213

153

6

47

50,179

106

102,821

153

7

21

17,460

132

135,540

153

8

5

5,221

148

147,779

153

9

0

1,369

153

151,631

153

10

1

,308

156

156,692

157

Expected
Observed
152,788
0

A klasszifikációs táblában a modell találati arányát figyelhetjük meg. A
„Fizetésképtelen változó 2 értéket vehet fel, 0 és 1-et, az utóbbi jelenti a
bedőlt állapotot. Az osztályozás jóságát az overall percentage fejezi ki, ami
alapján a bedőléseket 90,5%-os pontossággal helyesen osztályozza a
modell. Az egye kategóriák pontossága is közel egyenlő, erre a
küszöbszám (cut value) értéke van hatással, ami jelen esetben 0,5 volt.
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6.Táblázat A regressziós modell klasszifikációs táblája
Forrás: Saját szerkesztés, SPSS
Előrejelzett állapot
Fizetésképtelen
Valóságos
állapot

Fizetésképtelen

0

0
693

1

71

Egész minta

74

Találati
arány
90,4

696

90,7

1

90,5

A „Variables in the Equation” tábla alapján 12 mutatószám (1.sz
melléklet) és a konstans bizonyult szignifikánsnak, így a modell felépítése az
alábbiak szerint alakult:
ln(odds)=-0,119x1-0,819x2-0,011x3+0,012x4-0,022x5-0,01x6-0,145x7-0,016x80,07x9-0,431x10-0,07x11-0,299x12-0,380x13+5,560
A becsült valószínűség pedig:
P= odds/(1+odds)
Ahol P annak a valószínűsége, hogy a vizsgált vállalat egy éven belül
fizetésképtelen lesz.
Az így kapott modell pedig a következő:
P=1/(1+exp(+0,119x1+0,819x2+0,011x30,012x4+0,022x5+0,01x6+0,145x7+0,016x8+0,07x9+0,431x10+0,07x11+0,299x12+0,
380x13-5,560)
A független változók fontossági sorrendjének felállításához az R értéket
vettem figyelembe, ami a Wald értékeket szabadságfokokkal korrigálva
veszi számításba. Ezeket az értékeket viszonyítja a D0 értékhez, ezért
alkalmas a független változók relatív fontosságának bemutatására
(Székelyi, Barna 2002). Képlete: R=+/- ((Wald-2df)/D0)^0,5. Az így kapott
fontossági sorrendet a 7. táblázat szemlélteti.
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7.Táblázat A változók fontossági sorrendje
Forrás: Saját szerkesztés, SPSS
B
LnArbev
Netassetsturnover2013
tárgyieszkbefeszk
Immatjavbefeszk
készletforgeszk
EBITszjr
Kplikviditas
Liquidityratio2013
CFsajáttőke
SolvencyratioAssetbased2013
Gearing2013
sajáttőkeösszeszk
SolvencyratioLiabilitybased2013

S.E.
-,380
-,119
-,010
-,145
-,016
-,299
-,431
-,819
-,007
-,011
-,022
-,070
,012

,049
,024
,003
,045
,005
,096
,140
,267
,003
,004
,010
,034
,006

Wald
df
60,403
25,371
11,197
10,457
9,837
9,697
9,522
9,414
6,850
6,632
5,008
4,184
3,954

Sig.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

R
,000
,000
,001
,001
,002
,002
,002
,002
,009
,010
,025
,041
,047

-,166
-,105
-,066
-,063
-,061
-,060
-,059
-,059
-,048
-,047
-,038
-,032
,030

Exp(B)
,684
,888
,990
,865
,984
,742
,650
,441
,993
,989
,979
,932
1,012

A parciális R érték alapján a cégméretet leíró LnArbev, azaz az árbevétel
természetes alapú logaritmusa mutató, hatása bizonyult a legerősebbnek,
őt követi a Netassetsturnover és a tárgyi eszközök aránya a befektetett
eszközökön belül. Bár a tőkeszerkezetet leíró mutatók közül 4 is
szignifikánsnak bizonyult, a hatás alapján felállított sorrendben
valamennyien a legvégén végeztek, ezért az első hipotézisemet, mely
szerint az eladósodottság foka nem fogja jelentősen befolyásolni a bedőlés
esélyét, elfogadom. Erre magyarázatul szolgálhat az eszközoldali
mutatószámok dominanciája, melyek szerepe erősebbnek bizonyult a
fizetésképtelenség meghatározásában. Ezek alapján a mikro vállalkozások
életképessége jobban előre jelezhető az eszközgazdálkodásuk, mint a
forrásszerkezetük alapján. A modell magasabb fokú eladósodottságot
tartja kedvezőbbnek, ami ellentmond a második hipotézisemnek, ezért azt
elvetem. Ugyanakkor a mutatók nem gyakorolnak jelentős hatást a
fizetésképtelenségre, ezért messzemenő következtetéseket nem lehet
levonni az eladósodottság szerepe kapcsán.
Összegzés
A tanulmány motivációját a gazdasági szereplők mindennapjait
megnehezítő fizetésképtelenség előrejelzése és ezt felhasználva a kockázat
és az eladósodottság közötti összefüggés vizsgálata jelentette. Az elemzés
alapján megállapítható, hogy a pénzügyi mutatószámokon alapuló
csődmodellek alkalmazása kiterjeszthető minden olyan kettős könyvvitelt
vezető mikro vállalkozásokra is, ahol az eszközgazdálkodást leíró
mutatószámok
szerepe
meghatározóbb
a
fizetésképtelenség
előrejelzésében. A modell megbízhatóságát egy 3200 elemszámú
független mintán végeztem el, tehát a nyers adatokra történt regressziós
függvény futtatása, a változók nem estek át olyan módosításokon, ami a
modellépítéshez használt minta esetében történt. Az így kapott pontosság
75%-os volt, szemben a 90%-os mutatóval, ahol az adatok megtisztításra
kerültek a kiugró értékektől. A fizetésképtelenség szempontjából az
eszközgazdálkodáshoz kapcsolódó mutatószámok a fontossági sorrendben
megelőzik a forrásszerkezetet leírókat, a likviditási és hatékonysági mutatók
a két csoport között helyezkednek el. Így az első hipotézisem megerősítést
nyert, ugyanakkor az eladósodottság foka és a fizetésképtelenség közötti
negatív kapcsolatot nem sikerült kimutatni, ezért a második hipotézist
elvetettem. A szigorú banki hitelezési politika miatt a szegmens ilyen irányú
forrásbevonó képessége alacsony, emellett a szállítókkal szemben sem
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tudnak hosszabb fizetési határidőket alkalmazni, illetve nagyobb
mennyiségű kintlévőséget felhalmozni. A modell elsősorban nagyvállalati
környezetben alkalmazható, ahol az input adatok beszerzése adatbázis
szinten megvalósítható. Az implementálás történhet a vállalatirányítási
rendszerbe, ahol mind a kockázat menedzsment, mind az értékesítés
számára segítséget nyújthat a kockázatos partnerek kiszűrésében. Banki
környezetben alkalmazva a hitelminősítés első lépcsőjeként alkalmazható
a modell, ami az automatizálás lehetősége miatt meggyorsíthatja az
értékelési folyamatot. Ugyanez igaz az ügyfél akvizícióra: tömeges futtatás
után megkaphatjuk azon cégek csoportját, ahol a bedőlés kockázata
minimális. A későbbiekben érdemes tovább vizsgálni a mikro vállalkozások
bedőlését más statisztikai módszerekkel is, mint például a diszkriminancia
analízissel vagy neurális hálók segítségével. Így lehetőség nyílik a modell
tesztelésére, illetve az egyes módszerek hatékonyságának vizsgálatára.
Ahhoz, hogy beruházási és hitelezési döntéseknél hatékonyan alkalmazni
tudjuk, szükséges a modell további finomhangolása, mely során érdemes
olyan pótlólagos feltételeket is beépíteni, amik bizonyos esetekben előre
besorolják az adott vállalatot az egyik csoportba. Ilyen lehet a negatív
saját tőke, ami bár nem jelent feltétlenül fizetésképtelenséget, viszont
hitelezés szempontjából túl kockázatosnak minősül a cég.
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Variables in the Equation
Step 1 a

B
-,008

S.E.
,006

Wald
1,562

1

Sig.
,211

Exp(B)
,992

Profitmargin2013

,013

,018

EBITDAmargin2013

,016

,021

,585

1

,444

1,014

,583

1

,445

-,031

1,016

,018

2,837

1

,092

,970

,016

,024

,423

1

,516

1,016

-,119

,024

25,371

1

,000

,888

,008

,009

,904

1

,342

1,008

Currentratio2013

-,051

,092

,303

1

,582

,950

Liquidityratio2013

-,819

,267

9,414

1

,002

,441

Shareholdersliquidityratio2013

,022

,135

,027

1

,870

1,022

SolvencyratioAssetbased2013

-,011

,004

6,632

1

,010

,989

,012

,006

3,954

1

,047

1,012

ROAusingNetincome2013

EBITmargin2013
CashflowOperatingrevenue2013
Netassetsturnover2013
Stockturnover2013

SolvencyratioLiabilitybased2013
Gearing2013

df

-,022

,010

5,008

1

,025

,979

ProfitperemployeethHUFLastavail.yr

,000

,000

,228

1

,633

1,000

ProfitperemployeethHUF2013

,000

,000

,196

1

,658

1,000

OperatingrevenueperemployeethHUFL
astavail.yr

,000

,000

3,042

1

,081

1,000

CostsofemployeesOperatingrevenueLa
stavail.yr

,038

,030

1,548

1

,213

1,038

CostsofemployeesOperatingrevenue20
13

-,041

,030

1,836

1

,175

,960

AveragecostofemployeethHUFLastavail
.yr

,000

,000

,407

1

,524

1,000

ShareholdersfundsperemployeethHUF
Lastavail.yr

,000

,000

10,848

1

,001

1,000

TotalassetsperemployeethHUFLastava
il.yr

,000

,000

5,695

1

,017

1,000

Befeszösszeszk

-,017

,013

1,732

1

,188

,983

forgeszkösszeseszk

-,009

,012

,547

1

,459

,991

tárgyieszkbefeszk

-,010

,003

11,197

1

,001

,990

Immatjavbefeszk

-,145

,045

10,457

1

,001

,865

készletforgeszk

-,016

,005

9,837

1

,002

,984

sajáttőkeösszeszk

-,070

,034

4,184

1

,041

,932

id.tőkeösszeszk

,000

,000

,194

1

,660

1,000

rlkeszkössz

,001

,000

2,487

1

,115

1,001

hlkeszkössz

,004

,003

1,109

1

,292

1,004

forgoésid.tőkearanya

,000

,001

,016

1

,899

1,000

likvidgyorsrata

,053

,102

,266

1

,606

1,054

-,431

,140

9,522

1

,002

,650

,000

,001

,259

1

,611

1,000

Kplikviditas
Üzemieredményössz.eszk
EBITforgótőke

,000

,001

,196

1

,658

1,000

-2,337

1,201

3,784

1

,052

,097

CFsajáttőke

-,007

,003

6,850

1

,009

,993

CFid.tőke

-,005

,011

,195

1

,659

,995

CFforg.tőke

-,002

,002

1,532

1

,216

,998

CFrlk

-,004

,008

,255

1

,613

,996

,003

,004

,454

1

,500

1,003

EBITszjr

-,299

,096

9,697

1

,002

,742

Árbevbefeszk

-,004

,004

1,235

1

,266

,996

Készletekforgása

-,510

1,025

,247

1

,619

,601

,057

,034

2,787

1

,095

1,059

-,380

,049

60,403

1

,000

,684

,000

,000

1,404

1

,236

1,000

1,202

21,410

1

,000

259,907

CFárbev

CFeszk.össz

sthlkbefeszk
LnArbev
PETEid.tőke
Constant

5,560
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Test of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
df
Sig.

Fizeteskeptelen
Liquidity ratio
2013

0

,325

767

1

,415

767

Ln Arbev

0

,153

767

1

,285

767

0

,262

767

1

,411

767

ROA using Net income
%
2013

0

,148

767

1

,307

767

Profit margin
%
2013

0

,126

767

1

,363

767

EBITDA margin
%
2013

0

,144

767

1

,447

767

EBIT margin
%
2013

0

,122

767

Kp likviditas

Fizeteskeptelen
,000 tárgyi
0
0,000 eszk/bef
1
eszk

Kolmogorov-Smirnova
Statistic
df
Sig.
,389

767

0,000

,389

767

0,000

0

,488

767

0,000

1

,524

767

0,000

,000 készlet/forg 0
eszk
0,000
1

,337

767

,000

,443

767

0,000
,000

,000 Immat
jav/bef
,000 eszk

,000 saját
tőke/össz
,000 eszk

0

,255

767

1

,369

767

,000

,000 id.
tőke/össz
,000 eszk

0

,424

767

0,000

1

,311

767

,000

,000 rlk/eszk
össz
0,000

0

,405

767

0,000

1

,296

767

,000

,000 hlk/eszk
össz
,000

0

,417

767

0,000

1

,354

767

Cash flow / Operating revenue 0
%
2013
1

,158

767

1

,434

767

0,000

,000 forgo és id. 0
tőke
0,000 aranya
1

,256

767

,455

767

,000

,326

767

Net assets turnover
2013

0

,204

767

,000

,000 likvid
0,000 gyorsrata

0

,246

767

1

,434

767

Stock turnover
2013

0

,321

767

,000

1

,362

767

,000

,000 forgótőke
0,000 lekötése

0

,337

767

1

,454

767

Current ratio
2013

0

,221

767

,000

1

,334

767

Shareholders liquidity ratio
2013

0

,443

767

1

,384

767

Solvency ratio (Asset based)
%
2013

0

,081

767

,000 CF/árbev

1

,321

767

Solvency ratio (Liability
based)
%
2013

0

,365

767

1

,480

767

0,000

Gearing
%
2013

0

,484

1

Profit per employee
th HUF
Last avail. yr

1

,443

767

0,000

,000 Üzemi
0
,000 eredmény/ 1
össz.eszk.

,324

767

,000

,297

767

,000

0,000 EBIT/forgót 0
őke
0,000
1

,336

767

,000

,293

767

,000

0

,184

767

,000

,000

1

,445

767

0,000

,000 CF/saját
tőke

0

,135

767

,000

1

,336

767

,000

767

0,000 CF/id. tőke 0

,173

767

,000

,533

767

0,000

1

,316

767

,000

0

,229

767

,287

767

,000

1

,285

767

,000 CF/forg.tők 0
e
,000
1

,357

767

,000

Profit per employee
th HUF
2013

0

,221

767

,000 CF/rlk

0

,172

767

,000

1

,285

767

,000

1

,318

767

,000

Operating revenue per
employee
th HUF
Last avail. yr

0

,191

767

,000 CF/eszk.ös 0
sz

,266

767

,000

1

,324

767

,000

1

,345

767

,000

Costs of employees /
Operating revenue
%
Last avail. yr

0

,118

767

,000 EBIT/szjr

0

,172

767

,000

1

,331

767

,000

1

,200

767

,000

Costs of employees /
Operating revenue
%
2013

0

,118

767

,000 Árbev/bef
eszk

0

,280

767

,000

1

,331

767

,000

1

,414

767

0,000

Average cost of employee
th HUF
Last avail. yr

0

,137

767

,326

767

,000

,257

767

,000 Készletek
forgása
,000

0

1

1

,448

767

0,000

Shareholders funds per
employee
th HUF
Last avail. yr

0

,246

767

,425

767

0,000

,473

767

,000 saját
tőke/össz
0,000 eszk

0

1

1

,317

767

,000

Total assets per employee
th HUF
Last avail. yr

0

,253

767

,000 st+hlk/bef
eszk

0

,241

767

,000

1

,336

767

,000

1

,358

767

,000

Bef esz/össz eszk

0

,188

767

0

,444

767

0,000

1

,331

767

,000 PE+TE/id.
,000 tőke

1

,340

767

,000

0

,189

767

,000

1

,312

767

,000

forg eszk/összes eszk

a. Lilliefors Significance Correction
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A vajdasági fűszerpaprika termesztés és feldolgozás helyzete, valamint a
vidéki térség gazdasági helyzetében betöltött szerepe
Kovács Sárkány Hajnalka
European-cert doo, Szabadka, Szerbia
Kivonat
A tanulmány röviden bemutatja Vajdaságot, mint mezőgazdasági
térséget és ismerteti a fűszerpaprika termesztésének és feldolgozásának a
hagyományát. Ezen felül kitér a fűszerpaprika termesztés és feldolgozás jogi
környezetére és ismerteti a 2010-2014 közti időszak fűszerpaprika importját
és exportját. A tanulmány rávilágít arra, hogy a Kínai fűszerpaprika
folyamatosan csökkenő ára miatt annak ellenére, hogy Vajdaság is
fűszerpaprika termelő és feldolgozó térség Szerbia egyre nagyobb
mennyiséget importál. Mindennek ellenére a fűszerpaprika feldolgozók
bizakodóak az ágazat jövőjét illetően, mert véleményük szerint a vajdasági
fűszerpaprika minősége kiemelkedő.
Kulcsszavak: Vajdaság, fűszerpaprika, hungarikum
Bevezető
A Magyar fűszerpaprika Hungaricum. Ettől a ténytől azonban nem
elvonatkoztatható az, hogy a fűszerpaprika termelés és feldolgozás
hagyománya a mai Magyarország határain kívül rekedt magyar ajkú
lakosság körében tovább élt. Ezt felismerve, és erre alapozva a mai
Vajdaság területén jelentős kiviteli potenciállal rendelkező fűszerpaprika
feldolgozó ipar jött létre. A feldolgozó ipar mellett jelentős volt a
fűszerpaprika háztáji feldolgozása is, amely mára már szinte teljesen
megszűnt.
A tanulmány ismerteti a szerbiai fűszerpaprika termesztés, feldolgozás és
kereskedelem főbb jellemzőinek és mutatószámainak az alakulását. Ez
magában foglalja a termesztés körülményeit befolyásoló jogi környezet és
a humánerőforrás jellemzőinek az elemzését, valamint a fűszerpaprika
importjának és exportjának az alakulását.
Szerbia
európai
unióba
történő
integrációs
törekvéseivel
párhuzamosan, napjainkban mindinkább előtérbe kerül a szerbiai
kistermelői törvény létrehozásának a szükségessége. Ennek megfelelő
kialakításával a fűszerpaprika háztáji feldolgozása ismét fellendülhetne.
Vajdaság, mint mezőgazdasági térség
Vajdaság területe enyhén tagolt, mérsékelt kontinentális éghajlatú
síkság, szerteágazó vízhálózattal. Szabadka környékén a tengerszint feletti
magasság 110 és 125 m közötti, keleti és déli irányban a magasság
fokozatosan csökken. A tartomány éghajlata mérsékelt kontinentális, de
ezen belül kimutathatók a Duna menti, a Tisza menti, az észak-bácskai és a
dél-bácskai mikroklíma-típusok is. A régió éghajlata a mezőgazdasági
termelés számára viszonylag hosszú vegetációs időszakot tesz lehetővé
[VMSZ, 2015]. Az első őszi fagy átlagos ideje október 25-31. után, az utolsó
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tavaszi fagy április 5-10. előtt van. Vajdaság csapadék szempontjából
inkább szegény területnek számít, az átlagos csapadékmennyiség 550-700
mm/év [Muhi, 1995]. A tartomány területén 86 féle talajtípust tartanak
nyilván, amelyek közül legelterjedtebb a csernozjom, valamint a mezőségi
feketeföld. Ezen felül jelentős a réti feketeföld, továbbá az alluviális és a
szikes talajok előfordulása is. A vajdasági talajok, fizikai és kémiai
tulajdonságaiknak köszönhetően, Európa legjobb termőföldjei közé
sorolhatók [VMSZ, 2015).
A Szerb Köztársaság területén 2012-ben a 2.487.886 háztartás közül
628.552 családi
gazdaságként tevékenykedett az összesen 631.552
regisztrált gazdaság közül. Összesen mintegy 3.437.423 hektár földterületen
gazdálkodtak. A zöldségfélék közül a legjelentősebb területeken paprikát,
káposztát és paradicsomot termesztettek. Paprikát (amely magában
foglalja az étkezési és a fűszerpaprika területeket is), 2012-ben összesen
7.661 hektáron termesztettek.
A
gazdaságok működtetői jellemzően az idősebb korosztályhoz
tartoznak és, 65%-uk 55 év feletti, a 35 év alatti korosztály csupán 5%-ban
volt jelen. A Szerb Köztársaság területén a gazdaságok vezetőinek átlagos
életkora 69 év, az átlagos gazdaságméret pedig 5,4 hektárt tesz ki [RZS,
2013].
Történelmi visszatekintés
A fűszerpaprika megjelenésének az első írásos forrásaként a sárospataki
tanárt, Szikszai Fabricius-t nevezik meg, aki 1560 körül az "indiai bors"-ról tett
említést [Halikowski 2015]. Annyi bizonyos, hogy a fűszerpaprika növény a
XVI. században ismert volt a bécsi udvarban, ahogyan erről tanúskodik
Guiseppe Arcimboldo II. Rudolf német-római császárról és magyar királyról
„Vertumnus” címmel 1590-ben készített portréján látható két paprika.
Ennek ellenére csak az 1700-as évek közepéből állnak rendelkezésre írásos
emlékek paprikatermesztésről és fogyasztásról Szeged és Kalocsa
környékéről [Somogyi 2010]. A mai Vajdaság északi részén elhelyezkedő
Horgoson a XIX. század végéig nagyon kevés megbízható adat áll
rendelkezésre fűszerpaprika termesztés és feldolgozás tekintetében. Annyi
bizonyos, hogy először a paprikát mindössze saját szükségleteikre, vagy a
közeli városok, Szeged és Szabadka szükségleteinek a kielégítése céljából
termesztették. Ez az aránylag alacsony szintű paprikatermesztés egészen a
1918-ig tartott, amikor Horgost az újonnan megalakult Jugoszláv
Királysághoz csatolták. Innentől az iparág hirtelen jelentősen fellendült
[Faragó 1997]. A térségben az ipari fűszerpaprika feldolgozás mellett az
1980-as években széles körben elterjedt a fűszerpaprika feldolgozása a
családi gazdaságokban. Amíg a fűszerpaprika feldolgozóipar az idő
múlásával egyre jobban megerősödött, addig a családi gazdaságok
keretében történő fűszerpaprika feldolgozás gyakorlatilag megszűnt. Ennek
oka leginkább abban keresendő, hogy a 90-es években megjelent, a
fűszerpaprika mikrobiológiai kritériumaira vonatkozó szabályzat, amely
olyan szigorú volt, hogy a családi fűszerpaprika szárítók és feldolgozók nem
voltak képesek kielégíteni azt. Ennek ellenére az ipar szükségleteinek a
kielégítése céljából a fűszerpaprika termesztési kedv nem esett vissza. Mára
a politikai-, és ezzel együtt a gazdasági trendek változásának
következtében az ipari fűszerpaprika feldolgozás területe Horgosra,
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Martonosra és Törökkanizsára korlátozódott. A bácskossuthfalvai
fűszerpaprika feldolgozó üzemet felszámolták, de Futakon sem dolgoznak
fel fűszerpaprikát. A kis gazdaságok keretében feldolgozott mennyiségek
nem számottevőek annak ellenére, hogy a termék mikrobiológiai
megfelelőségére vonatkozó feltételek a feldolgozók számára ma már nem
jelentenek kihívást.
Módszertan
A szakirodalom elemzést követően primer kutatásként a mélyinterjú
módszertanával összhangban felmérést végeztem a nyolc legjelentősebb
fűszerpaprika-feldolgozó kapacitással rendelkező és a cégbíróság által
bejegyzett szerbiai fűszerpaprika-feldolgozó közül hat cég tulajdonosával
és/vagy képviselőjével. Az interjú során előre elkészített kérdéslista mentén
zárt és nyílt kérdéseket tettem fel. A kutatást 2015 novembere és
decembere közt végeztem el.
A fűszerpaprika termesztés és feldolgozás jogi környezete
A mezőgazdasági gazdaságok jegyzékbe vételét (regisztrálását) a
szerbiai Mezőgazdasági Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium 2004-ben
kezdte meg. A jegyzékbe vétel nem volt kötelező, de mivel a
mezőgazdasági támogatások kifizetésének feltétele volt, sokan a
jegyzékbe vétel mellett döntöttek. Szántóföldi növénytermesztés esetén
csak a 0,5 hektárnál nagyobb földterülettel rendelkezők jogosultak a
jegyzékbe vételre (regisztrálásra).
Sajnálatos módon az őstermelői élelmiszer-előállítás fogalmát a szerbiai
jogi szabályozás nem ismeri fel. Ezzel a helyzettel az élelmiszer-biztonság
területén járatlan mezőgazdasági szereplők nehezen tudnak boldogulni,
ugyanis amennyiben a termékeiket feldolgozott formában értékesíteni
szeretnék, abban az esetben néhány kivételtől eltekintve élelmiszer
feldolgozó üzemet kell létesíteniük [Kovács  Kovács 2014a]. Éppen ezért
napjainkban mindinkább előtérbe kerül a szerbiai kistermelői törvény
létrehozásának a szükségessége.
A változás pozitív megnyilvánulásaként 2015 végén megszülettek azok
a jogszabály tervezetek, amelyek a kistermelői élelmiszer-feldolgozásra
vonatkoznak („Pravilnik o malim proizvođačima kao subjektima u
poslovanju hranom životinjskog porekla” és „Pravilnik o malim
proizvođačima kao subjektima u poslovanju hranom biljnog porekla”). A
szabályzatok
közvitája
2015
novemberében
volt
[www.polj.savetodavstvo.vojvodina.gov.rs/].
A szabályzat hiányossága, hogy a szabályzatok kizárólag jogi
személyiséggel rendelkezők számára nyújt egyszerűsített feltételeket az
élelmiszer-feldolgozás területére. Ez azt jelenti, hogy e jogszabályi
lehetőséggel csupán mintegy 3000, jogi személyiséggel rendelkező
gazdaság élhet.
A jogi szabályozás a gazdaságok számára nem engedélyezi, de nem is
tiltja a fűszerpaprika kistermelői előállítását.
Az áruforgalmazás, szállítás és az azzal kapcsolatos szolgáltatások
minimális műszaki követelményeiről szóló szabályzat értelmében a
zöldségpiacokon
a
szárított
zöldségek,
gyümölcsök
és
tojás
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kiskereskedelme folyhat, [Pravilnik 47/96] azaz ezzel a megfogalmazással
támogatja a fűszerpaprika piacokon történő forgalmazását.
A fűszerpaprika minőségét a gyümölcs-, zöldség-, gomba- és pektin
alapú készítmények minőségét előíró szabályzat rögzíti.
A szabályzat értelmében az őrölt fűszerpaprika a fűszerpaprika érett,
megszárított termésének (Capsicum annum L. var. Longum, grossum,
abreviatum, typicum, stb.), azaz a fűszerpaprika perikarpiumának és
magjának őrlésével kapott termék.
Az őrölt fűszerpaprikát a következő megnevezéssel lehet forgalomba
hozni, (amelyekhez a következő minőségi paraméterek kell, hogy
társuljanak):
1. Delikát extra őrölt fűszerpaprika („delikates ekstra mlevena začinska
paprika”),
amelynél 1kg szárazanyagra legalább 3,5g kapsantinnak kell jutnia,
kapsaicint nem tartalmazhat.
2. Delikát őrölt fűszerpaprika („delikates mlevena začinska paprika”),
amelynél 1kg szárazanyagra legalább 3g kapsantinnak kell jutnia,
kapsaicint nem tartalmazhat.
3. Piros őrölt fűszerpaprika („crvena slatka mlevena začinska paprika”),
amelynél 1kg szárazanyagra legalább 2g kapsantinnak kell jutnia,
kapsaicint nem tartalmazhat.
4. Piros erős őrölt fűszerpaprika („crvena ljuta mlevena začinska paprika),
amelynél 1kg szárazanyagra legalább 2g kapsantinnak a kapsaicin
mennyiségének 0,05-0,07% kell lennie.
5. Halványpiros erős őrölt fűszerpaprika („bledo-crvena ljuta mlevena
začinska paprika”), amelynél 1kg szárazanyagra legalább 1,2g
kapsantinnak a kapsaicin mennyiségének legalább 0,07% kell lennie.
A fűszerpaprikák nedvességtartalma max. 11% lehet. Kizárólag fény,
olaj és a levegőforgalmat megakadályozó csomagolásban hozható
forgalomba. A terméknek ki kell elégítenie az egyéb élelmiszerbiztonságra
vonatkozó előírásokat is úgy, mint például a nehézfém-, vagy a
növényvédőszer maradék tartalom. A szabályzat értelmében szabad
szemmel vagy tízszeres nagyításkor a fűszerpaprikában a szemlélő nem
észlelhet penészt [Pravilnik 1/79].
A fűszerpaprika élelmiszer-biztonsági megfelelőségének fontos
szempontja a mikrobiológiai megfelelőség, amelyért elsődlegesen az
előállítót terheli a felelősség [Pravilnik 73/2010].
Szerbiában a "Szabályzat az élelmiszerek általános és speciális higiéniai
feltételeiről, azok termelésének, feldolgozásának és kereskedelmének
bármely szakaszában [Pravilnik 72/2010] megnevezésű előírás van
érvényben 2010 óta, amely követi a "Bizottság 2073/2005/EK Rendeletét
(2005. november 15.) az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól"
rendeletének az előírásait. De mivel a szabályzat nem rendelkezik minden
élelmiszer mikrobiológiai megfelelőségéről (köztük a fűszerpaprikáról sem),
ezért a Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Erdő-, és Vízgazdálkodási
Minisztériuma 2011 májusában kiadott egy útmutatót "Útmutató az
élelmiszerek
mikrobiológiai
kritériumainak
az
alkalmazásáról"
megnevezéssel. A dokumentum fűszerekre vonatkozóan bővebb
információt nyújt, azonban amennyiben a szerbiai fűszerpaprika-exportőrök
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termékeiket értékesíteni szeretnék az Európai Unió piacán, úgy a célpiacok
előírásait és a vevőik igényeit is szem előtt kell tartaniuk [Kovács- Kovács
2014].
A szerbiai fűszerpaprika kereskedelem jellemzői
A fűszerpaprika kereskedelem területén a 2010-2014 közti időszakban
jelentős változások történtek. Az ágazat kiviteli potenciálja jelentős volt,
hiszen az ország 2014-ben 1662,2 tonna fűszerpaprikát exportált. Az export
mennyisége viszont visszaszorult az előző évekhez képest, míg az import
mennyisége a 2014-es évhez viszonyítva megnégyszereződött. Ezt a
folyamatot szemlélteti az 1. számú ábra.

3 000

2720,9

2 500
2152,9
2 000
1502,9

1526

1662,2
Export

1 500

Import
1 000
426,7
500
97

88,6

150

191,3

0
2010

2011

2012

2013

2014

1. ábra Szerbia fűszerpaprika importja és exportja tonnában kifejezve
Forrás: Saját szerkesztés a (RZS, 2015) alapján
Nyilvánvalóan ennek a folyamatnak az okait a világkereskedelmi árak
alakulásának a változásaiban érdemes keresni. Figyelemre méltó az a tény,
hogy amíg az import fűszerpaprika átlagárának a folyamatos csökkenését
tapasztalhattuk, addig az export fűszerpaprika átlagára enyhén emelkedő
tendenciát mutatott. Ezt szemlélteti a 2. számú ábra.
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2. ábra A szerbiai fűszerpaprika import és export átlagárának alakulása
Forrás: Saját szerkesztés a (RZS, 2015) alapján
A 2014-es kivitel négy ország irányába történt, amely a fűszerpaprika
export mennyiségének mintegy 79%-át tette ki. A legszámottevőbb
mennyiségek Magyarországon találtak vevőre. A fűszerpaprika export
célország szerinti megoszlását a 3. számú ábra szemlélteti.

Magyarország 567,5 t

21%
34%

Németország 311,1 t

8%
18%
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19%

3. ábra A 2014-es szerbiai fűszerpaprika export célországainak megoszlása
Forrás: Saját szerkesztés a (RZS, 2015) alapján
Amennyiben a négy, legjelentősebb fűszerpaprika mennyiséget
felvásárló ország irányába történő fűszerpaprika export mennyiségét
vizsgáljuk a 2010-2014-es időszakban, megállapíthatjuk, hogy a kiviteli
mennyiségek Bosznia és Hercegovina valamint Németország tekintetében
kissé visszaestek. Magyarországot és Németországot tanulmányozva azt
láthatjuk, hogy a kiviteli mennyiségek Magyarország irányába 2012-ben,
míg Ausztria felé 2013-ban érték el a minimumot. A kiviteli mennyiségek
alakulását a 4. számú ábra szemlélteti.
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4. ábra Szerbia fűszerpaprika exportjának alakulása tonnában kifejezve
Forrás: Saját szerkesztés a (RZS, 2015) alapján
Az export árakat tekintve a 2010-2014 közti időszakban nem történt
jelentős változás, sőt 2014-ben Bosznia és Hercegovinába exportált
fűszerpaprika áránál emelkedés volt tapasztalható. A szerbiai fűszerpaprika
export árának az alakulását az 5. számú ábra szemlélteti.
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5. ábra A szerbiai fűszerpaprika export árának az alakulása
Forrás: Saját szerkesztés a (RZS, 2015) alapján
A fűszerpaprika behozatala Szerbiába az utóbbi években jelentősen
megnövekedett. A 6. ábra a 2010-2014 közti időszakra vonatkozóan a
Kínából, Indiából és Spanyolországból importált fűszerpaprika mennyiségek
alakulását ábrázolja.

119

300
271,5
250
Kína
200

Spanyolorsz
ág
India

150

69,4
100
50

0

19,7

20
10
17,1

34,5
10
7
2010

77

66,6
6,1

2011

44

48,5
41,3

2012

2013

2014

6. ábra Szerbia fűszerpaprika importja tonnában kifejezve
Forrás: Saját szerkesztés a (RZS, 2015) alapján
Szerbia 2010-ben összesen 97 tonna fűszerpaprikát importált, 2011-ben
ez 426,7 tonnát tett ki. A legjelentősebb mennyiségű fűszerpaprika import
Kínából történik, az összes fűszerpaprika behozatalnak mintegy 64%-át teszi.
Ezt követi India 18%-kal és Spanyolország, 10%-kal. A kínai import
mennyiségének növekedési üteme szembeötlő, hiszen 2010-ben Szerbia
csupán 7 tonna fűszerpaprikát importált Kínából.
A kínai eredetű fűszerpaprika ára 2010-hez viszonyítva mintegy 37%-ot
zuhant, de a Spanyol és az indiai eredetű fűszerpaprika átlagára is süllyedt,
ahogyan ezt bemutatja a 7. számú ábra.
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7. ábra A fűszerpaprika import átlagárainak az alakulása USD-ban
Forrás: Saját szerkesztés a (RZS, 2015) alapján
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A feldolgozók véleménye
A feldolgozó üzemek tulajdonosai vagy azok képviselői egyértelműen
úgy nyilatkoztak, hogy számos gonddal küzd az ágazat. Ezek közül
legjelentősebbnek a kézi erővel történő fűszerpaprika betakarítást
nevezték meg, hiszen a termelőik leginkább a fűszerpaprika betakarításnál
szembesülnek azzal a ténnyel, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő
dolgozói létszám. Ez jelentős mértékben csökkenti a fűszerpaprika termelési
kedvet. A probléma viszonylag könnyedén orvosolható lenne, amennyiben
a feldolgozók a felvásárlási áron emelni tudnának, mert a termelők
magasabb bérezéssel kalkulálhatnának a betakarítás során. A magasabb
felvásárlási áraknak viszont sajnos a világpiacon megjelenő fűszerpaprika
árak szabnak gátat.
A feldolgozók számára némi biztonságot jelent az, hogy a fűszerpaprika
termelők készek termeltetési szerződést kötni. A feldolgozók számára ezzel
lehetőség nyílik arra, hogy a termesztési folyamatot a felügyeletük alá
vonják, a beszállítóik részére termesztési tanácsadást nyújtsanak.
A feldolgozók bizakodóak a fűszerpaprika előállítás jövőjét illetően,
hiszen véleményük szerint a térségünkben előállított fűszerpaprika
minősége olyan egyedi jellemzőkkel bír, amelyet a vásárlók ismernek,
elismernek és keresnek.
Következtetések
A fűszerpaprika termelési kedv elmaradását leginkább az indukálja,
hogy a betakarításhoz nem áll rendelkezésre megfelelő emberi erőforrás.
A szerbiai kistermelői törvény megfelelő kialakításával a fűszerpaprika
háztáji feldolgozása ismét a reneszánszát élhetné, ezzel hozzájárulva a
vidék élhetőbbé tételéhez.
A fűszerpaprika ágazat jelentős kihívásokkal néz szembe. A kínai
fűszerpaprika alacsony ára megzavarhatja a piacot, további befolyást
gyakorolhat a kiviteli árak csökkenésének irányában.
Véleményem szerint érdemes lenne a vajdasági fűszerpaprikát oltalom
alatt álló földrajzi jelzéssel megkülönböztetni, ugyanis ezzel a lépéssel a
feldolgozók megkerülhetik az árversenyt, és ez által piaci előnyre
tehetnének szert.
Megjegyzés
A munka a Magyar Tudományos Akadémia DOMUS programja által
támogatott Domus szülőföldi pályázat 2015 támogatásával valósult meg.
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A logisztikai innováció elméleti fogalmi alapjai
Pesti István
Széchenyi István Egyetem, Győr
Absztrakt
Tanulmányomban és előadásomban a vállalati értékteremtés egyik
tényezőjének, az ellátási láncnak a versenyképességhez való fenntartható
hozzájárulásának alapját, az innovációt tárgyalom és a kapcsolódó
kifejezéseket járom körbe fogalmi szempontból. Igyekszem a releváns
elméleteket bemutatni és a területet érintő kutatások legújabb
eredményeit ismertetni.
A logisztika egyes megközelítéseit (pl. az Amerikai Logisztikai Szövetség
vagy az MLBKT), az ellátási lánc részterületeit, valamint a core business-hez
való kapcsolatukat mutatom be és igyekszem rávilágítani azok
összefüggéseire, más tevékenységekkel való összefonódásukra illetve a
versenyképességben való szerepükre.
A tanulmány második részében az innováció interdiszciplináris
megközelítéseit mutatom be és a fogalom fejlődésének állomásait, később
a két területet összefogva: azon beszerzési, raktározási és szállítmányozási
tevékenységeket és a kapcsolódó résztevékenységeket, amelyek
jelentőségüknél fogva innovációs potenciált rejtenek magukban.
Szekunder kutatásom témái azon tevékenységek, amelyek kapcsolódnak
ugyan a logisztikához (logisztikai kontrolling, logisztikai informatika, etc.), ám
nem esnek a jelenlegi kutatások fókuszába, így újdonságot rejtenek
magukban.
Kulcsszavak: logisztika, innováció, logisztikai innováció
A szekunder kutatás célkitűzése
Tanulmányomban az innovációs és ellátási lánc-menedzsment
szakirodalomból ismert és elismert forrásokat dolgozok fel, célom egy olyan
fogalom megalkotása, amely szintetizálja a magába foglalt területek
megfogalmazásait és egységes keretet ad a jövőbeni kutatási irányoknak.
Szeretném az egyes nézőpontok közötti különbségeket felfedezni és azt
kiválasztani, ami a legmélyebben és legszélesebben fedi le az általam
tárgyalni kívántakat.
A logisztika fogalmi alapjai
A világgazdaság anyagáramlási folyamatainak jó része nagyobb
gazdaságokhoz kötődik. Az egyik legnagyobb gazdaság, az USA szakmai
szervezetének, az Ellátásliánc Szakemberek Tanácsának (Korábban
Amerikai Logisztikai Tanács) megfogalmazásában a logisztika azon
alapanyagok, félkész és késztermékek, valamint a kapcsolódó információk
származási helyről a felhasználási helyre történő hatásos és költséghatékony
áramlásának tercezési, megvalósítási és irányítási folyamata, a vevői
elvárásoknak történő megfelelés szándékával.(CSCP, 2013, 117. old.)
Később a fogalmat az ellátási láncban történő pozícionálással egészítették
ki, a megfogalmazása maga közgazdaságtani, ill. üzleti nézőpontú.
Más szemszögből, ugyanakkor még mindig az USA területéről, az
Egyesült Államok Logisztikai Mérnöki Társasága megfogalmazása szerint a
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logisztika egy olyan tudomány, amelynek lényege a termék sikeres
támogatása annak életciklusán keresztül. A tervezéstől kezdve, a
gyártáson és felhasznált anyagok tervezésén, a csomagoláson és
marketingen keresztül, az elosztással együtt a logisztika minden lehetséges
fázisát magába foglalja a termék támogatási folyamatnak. (SOLE, info.asp
oldal) A két meghatározás között a tevékenység/folyamat fókusz a
különbség, szakmai véleményem az, hogy a CSCP fogalma erősebb, mert
figyelembe veszi a költség tényezőket is.
A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési társaság szerint a
logisztika olyan tudományos és gyakorlati ismeretek, tapasztalatok és
módszerek összessége, amelyek alkalmasak a rendszereken belüli és
rendszerek közötti termékek, szolgáltatások, erőforrások és információk
áramlásának tervezésére és koordinált megvalósítására, a folyamathoz
illeszkedő optimális összköltség és a végfelhasználói elégedettség elérése
érdekében.
A logisztika kapcsolódása a versenyképességhez
Az ellátási lánc hazai tudományos szakirodalmának legtöbbet idézett
kutatója, Szegedi Zoltán megfogalmazásában a logisztika fő területei a
beszerzés (ill. alapanyag ellátás), az elosztás és áruterítés, a
készletgazdálkodás, a raktározás, a szállítás, a szállítmányozás, a rendelés
feldolgozás és kommunikáció és az ezeket átfogó informatikai háttér.
(Szegedi, 2010: 28. old.) A logisztikai tevékenységek a vállalat
magtevékenységeihez (core business, mint például a gyártás) is
kapcsolódnak, valamint azokhoz a porteri kategorizálás alapján támogató
területhez sorolt tevékenységekhez, mint például a vállalati pénzügyek. A
versenyképesség a piacra történő belépés után fenntartandó, ennek a sok
közül az egyik lehetséges eszköze a vállalatok önköltségeinek (köztük a
gyártási és logisztikai tevékenységek költségeinek) racionalizálása, mert
adott termelési és költség függvénynél vagy a termelési függvény
növekszik azonos költségszinttel vagy a termelés változatlan, ám
alacsonyabb költségszinten. A beszerzés területén az új források felkutatása
(illetve a költségek nyomon követése és a tervtény adatok összevetése,
azaz a logisztikai kontrolling), az áruterítés területén a kapacitáskihasználás
növelése, a készletgazdálkodás területén precízebb modellek alkalmazása,
a szállítás, a szállítmányozás területén a szállítási módozatok és útvonalak
kombinációja, míg az informatikai háttér vonatkozásában az új, internet
alapú megoldások (azaz a speciális logisztikai informatikai megoldások,
mint flottakövetés, etc.) jelenthetnek költségcsökkentést.
Az innováció fogalmi alapjai
Adam Smith írja, hogy a gazdasági növekedés egyik kifejezetten
jelentős tényezője (a három közül) a gépi feltalálás, amely helyettesíti és
megsokszorozza az emberi teljesítményt. (Smith, 1992) Ennek okán
figyelembe kell vennünk, hogy a szakirodalomban a mai napig vita folyik a
fogalomról, ill. annak eredetéről, ugyanis az innováció fogalom gyakran
keveredik/azonosul/vagy éppen elkülönül az invenció (feltalálás: ötlet,
találmány vagy prototípus) fogalmától. Én a téma jeles képviselőjének,
Freemannak gondolatait felhasználva különböztetem meg a két fogalmat:
Az innováció az, ha, az invenció eredményét tömegesen alkalmazzák, és
124

valahogyan befolyást gyakorol az emberek egy részének életére,
vállalatok tevékenységére vagy éppen a társadalmi folyamatokra, ezzel
szemben az invenció egy viszont idea, vázlat vagy modell egy új vagy
javított eszköz, termék, folyamat vagy rendszer számára. (Freeman, 1982)
Közgazdaságtudományi nézőpontból úgy gondolom, hogy az innováció
társulhat az első kereskedelmi tranzakcióhoz, amely új terméket, folyamatot
vagy rendszert foglal magába, ezzel is új nézőpontot adva, a Smith által
már korábban említett műszaki fejlesztés mellé. Az invenció fogalmát a
társadalomtudományi kutatásokban a történeti feldolgozás is sokszor
tárgyalja, a történelemtudományban példának okáért fordulópont volt a
gépfegyver vagy az ABC fegyverek feltalálása. Érdekes, hogy
oktatástudományi nézőpontból a tanulás olyan folyamat, amely során „az
emberek felfedeznek egy problémát, kitalálnak egy megoldást a
problémára, kivitelezik a megoldást és értékelik az eredményt, amelyek
aztán új problémák felfedezéséhez vezetnek.” (Argyris, 1982: 38. old.) A
Corvinus egyetem kutatója, Hámori Balázs szerint ugyanezen
megfogalmazás ráillik az innovációra is. (Hámori, 2012: 4. old.) A témához
kapcsolódóan a kognitív közgazdaságtan úttörői véleményei szerint sok
innováció inkább átvétel, semmint invenció eredménye. (March – Simon,
1958: 188.old.). Az ő megközelítésükben innováció egyenlő a
tudásátvétellel, tehát az következik, hogy innováció egyenlő a tanulással.
Az innováció fogalmának tárgyalásakor legtöbbet idézett fogalom
Schumpeter-hez tartozik, ugyanakkor a történeti hűséghez hozzá tartozik,
hogy az elmélet megalkotásának időszakában az innováció, mint fogalom
még nem terjedt el, így ő maga – hasonlóan a fent említett Smith-hez- a
fejlődést határozta meg, elméletének kiindulópontja és újdonsága a
tényezők öt új kombinációja:
1. Új javaknak vagy egyes javak új minőségének az előállítása
2. Új, még ismeretlen termelési eljárás bevezetése
3. Új elhelyezési lehetőség
4. Új beszerzési források
5. Új szervezet létrehozása
(Schumpeter, 1980: 111. old.)
Egy másik, kevésbé idézett és kevéssé kifejtett elmélete szerint az
innovációt, mint egy új termelési függvényt tudjuk definiálni. (Schumpeter,
1939.)
Az első Schumpeteri fogalom bázisán azok a nemzetközi szervezetek,
amelyek statisztikai elemzéseket készítenek, adatokat gyűjtenek és
publikálnak, igyekeznek egy közös nézőpontot, közös fogalmi keretet
kialakítani az egységes értelmezés és az adatok transzparens
összehasonlítása végett. Két nagy szervezetnek, az OECD-nek, ill. az EU
innovációs fogalmának meghatározása érdekes, ugyanis az üzleti
elemzések az OECD adatait veszik alapul, míg példának okáért a magyar
Központi Statisztikai Hivatal pedig az Európai Unióét (pontosabban az
Európai Bizottság fogalmát, amit az Eurostat is használ).
Az Európai Unió meghatározása szerint az innováció termékek és
szolgáltatások, ill. kapcsolódó piacok megújítása és bővítése, új folyamatok
bevezetése a termelésben, az ellátásban és az elosztásban, változások
bevezetése a menedzsmentben, a munkaszervezésben valamint a
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munkaerő képességeiben és a munkafeltételekben. (Európai Bizottság,
1995, 1.old.).
Az OECD definíciója az, hogy az innováció új, vagy jelentősen javított
termék (áru, vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing módszer, vagy új
szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban,
munkahelyi szervezetben, vagy a külső kapcsolatokban. (OECD: 32.old.) A
globális vállalatok döntéshozóinak munkáját megalapozandó, az üzleti
elemzések is a fenti meghatározás szerint gyűjtött adatokon alapulnak. A
fent említett üzleti nézőpontot kiegészítendő és igazolandó megemlítem
továbbá a menedzsmenttudomány egyik nagy alakja, Drucker innováció
fogalmát, miszerint az (erő)forrásokból nyerhető nyereség értékének
megváltoztatása, s ezáltal a fogyasztói igények tökéletesebb kielégítése.
(Drucker, 1993: p.43) A két meghatározás kapcsolódási pontja a vállalatok
részére rendelkezésre álló erőforrások, ill. az azokkal történő gazdálkodás.
Drucker meghatározása véleményem szerint a második Schumpeteri
fogalom aktualizált és piac alapú megfogalmazása.
A nemzetközi szakirodalmi kitekintés mellett fontos továbbá tárgyalnunk
Chikán innovációról alkotott fogalmát: a fogyasztó igények új, magasabb
minőségi szinten való kielégítése. (Chikán 2005). Ezen fogalom (összefoglaló
jellegéből
adódóan
is)
hasonlít
Schumpeter
termelési
függvényváltoztatásra vonatkozó kijelentésével, ugyanakkor nem alkalmas
teljesen az innováció leírására, mert nem számol a fogyasztói igények
túlteljesítésével (ill. az abból adódó többlet költségekkel), amiből nem
születik profit a vállalkozás számára.
Összegzés
Schumpeter fogalmát alapul véve, valamint Szegedi tevékenységeit
felhasználva, olvasatomban a logisztikai innovációt a beszerzés (ill.
alapanyag ellátás), az elosztás és áruterítés, a készletgazdálkodás, a
raktározás, a szállítás, a szállítmányozás, a rendelésfeldolgozás és
kommunikáció és az ezeket átfogó informatikai háttér területén
alkalmazott új termékek, új eljárások, új marketing területek, új források és új
szervezeti megoldások jelentik. Elmondhatjuk, hogy nemzetközi forrásokat is
felhasználva, a logisztika értelmezése történhet mérnöki és közgazdasági
nézőpontból, tanulmányomban az utóbbit választottam. Az innováció
megfogalmazása és alternatív kifejezésektől való megkülönböztetése
tudományterületenként
mást
és
mást
jelent,
interdiszciplináris
megfogalmazás nem adható rá, jelen írás a Schumpeteri vonalat követi.
A logisztikai innovációk olyan versenyképességet javító eszközök,
amelyek biztosítják a vállalat számára a fenntartható és hasznot hozó
működést.
A téma további kutatást igényel, a logisztikai tevékenységek részletes
vizsgálata az innovációk típusainak szemszögéből lesz a kutatásom
következő lépcsőfoka, annak érdekében, hogy tudományos magyarázatot
adjak a kérdésre, hogy milyen jellegű innovációk és melyik logisztikai
területen jelentenek hasznot a vállalatok számára.
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A kereskedelmi pálinkafőzdék területi elhelyezkedésének sajátosságai
Sebestyén Kinga
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és
Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs, Magyarország
Absztrakt
Kutatásom fókuszpontjában a pálinkaszektor területi elrendeződésének
sajátosságai állnak. A kereskedelmi pálinkafőzdék működését alapvetően
meghatározza az éppen hatályos törvényi keretek adta környezet. A
nemzeti terméknek számító pálinkákon belül vannak úgynevezett
eredetvédett pálinkák. Összesen nyolc tájegység van megkülönbözetett
helyen a pálinka szempontjából. Kutatásom során célom volt azt
megvizsgálni, hogy a földrajzi alapon szervezett eredetvédett pálinkák
területei mennyiben koncentrálják a termelést. A törvényalkotók célja ezzel
a megkülönböztetéssel feltehetően az volt, hogy a nemzetgazdasági
szempontból fontos gyümölcsöket még inkább védjék a „nemzeti
italunkkal” egyetemben. Tehát előzetes feltevéssel, joggal gondolhatjuk,
hogy valamilyen koncentráció megfigyelhető az előállítás terén.
Tanulmányomban arra mutatok rá, hogy a kereskedelmi pálinkafőzdék
darabszáma alapján milyen sajátosságokat mutat ez az ágazat.
Kulcsszavak: pálinka, kereskedelmi pálinkafőzde, eredetvédelem
Bevezetés
A kereskedelmi pálinkafőzdék működésének kérdésével évekkel ezelőtt
kerültem először kapcsolatba és rögtön számtalan szakmai kérdés
fogalmazódott meg bennem. A mezőgazdaság a legtöbb európai ország
gazdaságában, életében és fejlődésében igen fontos szereppel bír.
Hazánk természeti adottságainak köszönhetően sokáig agrárországnak
számított. A globalizációs tendenciák ellenére is jelentős maradt a
mezőgazdaság szerepe a hazai GDP termelésében, illetve a
foglalkoztatásban, illetve más ágazatok nyerstermékkel való ellátásában.
Az Európai Unió leginkább szabályozott szakpolitikája minden bizonnyal az
agrárpolitika (KAP). A közös agrárpolitika célja egy egységes jól működő
mezőgazdasági feltételrendszer kialakítása és megtartása. A KAP az utóbbi
évtizedekben a minőségi termékek előállítására helyezi a hangsúlyt. A KAP
keretén belül kiemelt figyelmet érdemelnek a földrajzi árujelzős termékek.
Ebből a szempontból a törvényhozók azoknak a termékeknek szánnak
kiemelt szerepet, amelyek földrajzi területekhez és/vagy hagyományokhoz
köthetőek. A különböző pálinkák pont ilyen termékcsoportot jelentenek.
Úgy gondolom, hogy közgazdászként érdemes ezzel az iparággal
foglalkozni, hiszen a pálinka hungarikum; pálinka szó már önmagában is
egy területi lehatárolást jelent; ugyanakkor gyakori sajtó hír.
Hazai helyzetkép a gyümölcstermesztésről
Hazánkban az árutermelő gyümölcstermesztés a 19. században kezdett
kialakulni. A vasúthálózat kiépüléséig a termelés és értékesítés még igen
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korlátozott volt, addig a termesztés főleg csak kiskertekben folyt,
alapvetően a háztartási, családi vagy földesúri szükségletek kielégítésére,
esetleg kisebb-nagyobb polgári közösségek számára.
A 19. század elején indult meg hazánkban a gyümölcsfajták hivatalos
megkülönböztetése, leírása és azonosítása. Szintén a 19. században
kezdték meg állami utasításra, az árugyümölcsfajták betelepítését. A
trianoni békeszerződés aláírása (1920) következtében Magyarország
korábbi gyümölcstermelő területeinek egy részét elvesztette. A nagy
háborút követően a pénzügyi és gazdasági nehézségek a gazdaság
minden területén megjelentek. A területek elvesztésének következtében az
ország mérete lecsökkent. E folyamatban ugyanakkor szerencsésnek
mondható a mezőgazdaság ágazata, mivel a jobb termőterületek (a
Vajdaságot leszámítva) nagy része megmaradt. A mezőgazdaságot sújtó
pénzügyi és gazdasági nehézségek enyhítése miatt fordultak a
szegényebb területeken a gyümölcstermesztés felé, elsősorban a
foglalkoztatási gondok enyhítése és a kiegészítő jövedelmek megszerzése
céljából. A nagy, hagyományos gyümölcstermesztési körzetek az alábbi
régiókban alakultak ki: Duna-Tisza közén, Kelet-Magyarországon és a
Délnyugat-Dunántúlon. [Kaposi, 2002]
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján megállapítható, hogy
1960 óta a mezőgazdaság alá vont területek az országban folyamatosan
csökkentek. Ez
azonban
nem azt
jelenti, hogy
a
termelt
gyümölcsmennyiség is csökkent volna. 1960-2014 között 700 ezer és 1,5
millió tonna között ingadozott a gyümölcstermés, attól függően, hogy az
időjárási körülmények mennyire voltak kedvezőek az adott évben. Mindez
főleg
a
termelési
technológiák
javulásának
köszönhető.
A
gyümölcstermesztés területén az Európai Unióhoz történő csatlakozást
követően, a technológiafejlesztés még inkább érezhetővé vált.
Körülbelül húsz mérsékelt égövi gyümölcs termesztésére alkalmas
hazánk a klimatikus adottságok révén. Csonthéjas gyümölcsök közül az
alábbi típusoknak jelentős a mennyisége: kajszibarack, meggy, szilva és
őszibarack. Bogyós gyümölcseink közül legtöbbet málnából termelnek.
Külön említjük, hogy Magyarországon jelentős szőlő- és bortermelés is folyik.
Azonban a borfogyasztásának teljesen más oka van, mint az égetett
szeszesitalok
fogyasztásának.
Számos
kutató
fókuszpontja
a
borfogyasztásra koncentrál, [Gyümölcstermesztési alapismeretek, 2003.] de
jelen tanulmány keretei között ezzel nem foglalkozom.
A pálinka 2008 óta
A történészek a pálinka megjelenését Mária Terézia korához kötik.
Állítólag a királynő gyomorbántalmak kezelésére feltehetően valamilyen
borpárlatot fogyasztott. A 18. században a nagyobb uradalmakon,
nagybirtokokon, avagy városokban kisebb-nagyobb pálinkafőzők,
általában árendaként gyakran megjelentek. [Kaposi, 2009] Statisztikailag
az 1900-as évektől lehet mondani biztos adatokat a pálinkafőzdék
számáról, hiszen ekkor vezették be a pálinkaadót. Az 1960-as évektől 2002ig az ágazat termelése jelentősen visszaesett. A technológiák elavultak és
a szakértelem is hiányzott. Majdnem harmincöt évig nem is foglalkoztak az
emberek azzal, hogy a pálinka újra minőségi magyar termékké váljon.
Mielőtt végleg eltűnt volna a minőségi pálinka, néhány elkötelezett
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szakember harcba kezdett a minőségének javításáért és hírének
növeléséért, hogy a pálinka újra nemzeti büszkeséggé válhasson. 2002 volt
a vízválasztó az ágazat szempontjából, amikor is a Magyar Élelmiszerkönyv
jogilag is megkülönböztette a hideg úton előállított valamilyen ízű
szeszesitaloktól. 2004-ben az Európai Uniótól megkaptuk a kizárólagos
névhasználati
jogot.
2008-ban
született
meg
az
úgynevezett
„pálinkatörvény”. Ettől kezdve beszélhetünk definitive értelmezett
pálinkáról [http://www.palinkafesztival.hu/index].
Az Európai Unió 2004 óta szabályozza egységesen az égetett
szeszesitalok piacát. A 2008-as pálinkatörvény rögzíti a szeszesitalok
meghatározását, megnevezését, kiszerelését, címkézését és a földrajzi
árujelzők oltalmát, valamint az elkészült pálinkák minősítési és ellenőrzési
rendszerét. E törvény az Európai Unió jogrendszerébe illeszkedik. Ez a
törvény szabályozza a pálinka megnevezés használatát, s rendelkezik a
pálinka előállítása során alkalmazott különleges eljárásokról, és létrehozza a
Pálinka Nemzeti Tanácsot. Ekkor vezették be a Pálinka Zárjegyet, ami
annyit jelent, hogy a többi szeszesital zárjegyétől színében más lett a
pálinkák zárjegye. A Pálinka Nemzeti Tanácsot azzal a céllal hozták létre,
hogy segítse a kereskedelmi pálinkafőzdések munkáját. Továbbá 2013 óta,
amióta a pálinka a hungarikumok közé tartozik, feladatuk, hogy a pálinkát,
mint hungarikumot, minőségileg megvédje. A Pálinka Nemzeti Tanács a
pálinka ágazat országos szakmai egyeztető konferenciájává vált. A
törvény értelmében csak azt a gyümölcspárlatot lehet pálinkának nevezni,
amelynek alapanyaga hazánkban termett nemes és vadgyümölcs, szőlő
törköly, illetve aszú törköly; továbbá az elkészítés minden mozzanatát
Magyarországon végezték (cefrézés, párlás, érlelés, palackozás). A
pálinkának adalékanyagoktól 100%-ban mentesnek kell lennie. Nem lehet
ízesíteni, színezni és édesíteni, még a végső íz lekerekítése végett sem, és
minimum 37,5 % alkoholfokosnak kell lennie. A teljességhez hozzátartozik az
is, hogy Ausztria négy tartományában is készíthetnek barackpálinkát. [2008.
évi LXXIII törvény]
A 2010. évi törvénymódosítással lehetővé tették az adómentes otthoni
főzést. A törvény minden 18. életévét betöltött személy számára 86 liter 50
fokos párlat főzését tette lehetővé, feltéve, hogy az saját fogyasztást
szolgál [Magyar Közlöny, 2010.]. A törvénymódosítás valahol érezteti, hogy
otthon nem lehet a fogalmi meghatározásnak megfelelő pálinkát főzni,
tehát a minősége rosszabb, emiatt is szól a törvény csupán párlat
előállításáról. Szintén ennek a törvénymódosításnak az értelmében a
bérfőzetés keretében lefőzetett párlat is jövedéki-adómentes lett, ami
egyértelműen kedvezett a bérfőzdéknek.
2014-ben az EU bíróságának ítélete alapján Magyarország
kötelezettségszegést követett el azzal, hogy olyan törvényt hozott, amely
engedélyezte az otthoni párlatfőzés intézményesülését. Válaszul a
Magyarország Kormánya 2015. január 1-jétől az otthoni párlatfőzést egy
egyszeri 1000 forintos regisztrációs díjhoz kötötte; továbbá a bérfőzetés
keretében előállított párlathoz 50 literig egy kedvezményes adókulcsot
adott. Az egyszeri ezer forintos díj nem felel meg az Európai Unió
jogszabályának, hiszen az adót nem mennyiségre határozták meg, és
semmi köze nincs az Európai Unió által ajánlott maximum 50%-os
adókedvezményhez.
[http://www.agrarszektor.hu/europai_unio/elbuktuk]
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A pálinka-szektor területi sajátosságai
A pálinkákon belül vannak úgynevezett eredetvédett pálinkák.
Magyarország bizonyos területei kiváltképpen alkalmasak egy-egy
gyümölcs termesztésére, amelyekből kiváló minőségű pálinka főzhetők.
Ezek
a
tájegységek
megkaphatják
az
eredetvédett
termék
megkülönböztető jelzést. Kizárólag az ott termett gyümölcsből és ott
készített pálinka lehet ezzel a névvel ellátva. Az 1. ábrán láthatóak ezek a
területek.
A hatályos törvények értelmében ma öt különböző pálinkafajta
rendelkezik földrajzi árujelzős oltalommal. Ezek a következők: Kecskeméti
barack, Szabolcsi alma, Szatmári szilva, Békési szilva és a Gönci barack.
Még három gyümölcs rendelkezik nemzeti oltalomban: Újfehértói fürtös
meggy, Göcseji körte és a Pannonhalmi törköly. Ezen területekről származó
pálinkákat szigorú igazolási rendszerrel láttak el, ami annyit jelent, hogy
átvételi elismervénnyel kell igazolni, hogy a gyümölcs valóban erről a
területről származik. A gyümölcs vagy törköly nyomon követése szeszfőzdei
szesztermelési naplóval és termékmérleg nyilvántartással valósul meg.
[http://elelmiszer.kormany.hu/index]
1. ábra Magyarország eredetvédett pálinka térképe
Forrás: Magyar Pálinkaháza Honlap

A 2. számú ábrán látható a 2013. évi gyümölcs termésmennyiség
megyénként. A világosabb szín jelöli a legkevesebbet, s minél sötétebb a
szín, annál magasabb volt a termésmennyiség. Az 1. és 2. ábra
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összevetéséből látszódik, hogy a Kecskeméti barack, a Gönci barack, a
Szabolcsi Szilva, a Göcseji körte, a Szatmári szilva és az Újfehértói meggy
területei a legmagasabb termésmennyiségű megyékben helyezkednek el.
A legnagyobb termésmennyiségű megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
ahol több eredetvédett gyümölcs is található. A Békési szilva és a
Pannonhalmi törköly viszont az alacsonyabb termésmennyiségű
megyékben helyezkednek el.
2. ábra Gyümölcs termésmennyiség 2013.
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

3. ábra Színmagyarázat a 2. ábrához
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

Az 1. táblázatban látható, hogy 2014-ben megyénként hány
kereskedelmi pálinkafőzde helyezkedik el. [A táblázat adatai saját
kutatómunka eredményei.] Minden főzde abba a megyébe került, ahol a
vállalkozás székhelye van.
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1. táblázat Kereskedelmi pálinkafőzdék elhelyezkedése
Forrás: Saját kutatómunka 2014. (Opten, KSH, NAV)
Megye
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye

NUTS2 régió
Dél-Dunántúl
Dél-Alföld
Észak-Magyarország

Darabszám
1
11
14

Békés megye
Csongrád megye
Fejér megye

Dél-Alföld
Dél-Alföld
Közép-Dunántúl

7
0
7

Győr-Moson-Sopron
megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok
megye

Nyugat-Dunántúl

3

Észak-Alföld
Észak-Magyarország
Észak-Alföld

3
2
3

Komárom-Esztergom
megye
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye

Közép-Dunántúl

2

Észak-Magyarország
Közép-Magyarország
Dél-Dunántúl
Észak-Alföld

5
12
1
16

Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye

Dél-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl

9
3
4

Zala megye
Összesen

Nyugat-Dunántúl

5
106

A kereskedelmi pálinkafőzde, mint fogalom, hazánkban 2002 előtt
gyakorlatilag nem volt ismert, hiszen szinte csak aromázott szeszesital készült
kereskedelmi forgalomban. 2002 és 2010 között 35-re nőtt a kereskedelmi
főzdék száma; 2012-ig 61 kereskedelmi pálinkafőzdét regisztráltak. [Gógl,
2013.] A kereskedelmi főzdék számának növekedése nem állt meg. 2014ben már 106 kereskedelmi pálinkafőzde üzemelt Magyarországon. A
legtöbb főzdére jellemző az, hogy ott nem csak kereskedelmi célú
pálinkafőzéssel foglalkoznak. A 2010-es törvénymódosításnak köszönhető,
hogy egyre több főzde kezdett el foglalkozni bérfőzéssel is. A táblázat
soraiból jól látszik, hogy mint a történelmi áttekintésnél említettem,
elsősorban a szegényebb vidékeken alakultak ki gyümölcstermő körzetek.
Ezt támasztja alá azt, hogy a kereskedelmi pálinkafőzdék is erősen
koncentrálódnak ezekbe a megyékbe. Borsod-Abaúj és Szabolcs-SzatmárBereg megye vezetőpozíciót ért el a megyékben található főzdék száma
alapján.
Ahhoz, hogy a kereskedelmi pálinkafőzdék eredetvédett terméket
tudjanak előállítani, nem elég csak a szabályozás szerint meghatározott
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településeken termelni, hanem egy külön engedélyeztetési eljáráson
keresztül kell jogot szerezni arra, hogy a megkülönböztetett terméket
gyárthassák. A 2. számú táblázatban látható, hogy 2014-ben hány főzde
helyezkedett el olyan településeken, ahol eredetvédelemben részesülő
pálinka előállítására nyílik lehetőség.
2. táblázat Eredetvédett termék területei szerinti megoszlás
Forrás: Saját kutatómunka 2014. (Opten, KSH, NAV)
Eredetvédelemben részesülő pálinka előállítására jogosult
területen helyezkedik el?
Igen
23
Nem
83
Összesen
106
Látható, hogy a kereskedelmi pálinkafőzdék 21,7%-a helyezkedik el
ilyen területen, ami elég alacsony arányt jelent. Ez alapján megállapítható,
hogy megfelelő szakértelemmel, vendégszeretettel és lelkiismerettel más,
nem eredetvédett területen elhelyezkedő főzde is érhet el akár országos
hírű sikereket.
Összefoglalás
A
kereskedelmi
pálinkafőzdék
szegényebb
megyékbe
történő
koncentrálódásából látható, hogy a történelem máig érezteti hatását. A
Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján is megállapítható hogy, máig a
legnagyobb gyümölcstermő körzet Északkelet-Magyarországon található.
Az eredetvédett területek a magasabb gyümölcstermés mennyiségű
területeken helyezkednek el. Azonban a kereskedelmi pálinkafőzdék
számának vizsgálata nem mutat koncentrálódást az eredetvédett pálinkák
területeire. A kereskedelmi pálinkafőzdék számának vizsgálata azonban
mutatja, hogy időben növekvő tendenciát mutat. Ez amiatt vet fel érdekes
kérdést, mert a 2010. évi törvénymódosításnak köszönhetően nehezebb
helyzetbe kerültek amiatt, hogy otthon is lehetet adómentesen párlatot
előállítani.
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A LEADER-program hatása Észak-Vajdaság mezőgazdaságára
Tot Mária Terézia
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és
Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs, Magyarország
Absztrakt
Szerbia és ezen belül Vajdaság számára a 2000-es évek közepén
megnyíltak a lehetőségek az uniós fejlesztési források lehívására. A LEADER
előírásainak megfelelően a cél elsősorban a helyi erőforrások
felhasználásával és a vidéki közösségek együttműködésével olyan
programok végrehajtása, amelyek hozzájárulnak a vidéki lakosság
életszínvonalának a javításához, a foglalkoztatás növeléséhez, a helyben
lakók képzéséhez és a helyi természeti és kultúrtörténeti értékek
megőrzéséhez. Azért fontos az agrártermelői csoport vizsgálata, a LEADER
eszköz alkalmazásának felmérése, mert arra kell felkészülni, hogy 2020 után
a jelenlegi helyzethez hasonlóan egyre kevésbé állnak majd rendelkezésre
a központi, állami és uniós támogatások az agrártermelők számára,
ugyanakkor ha közös piac lesz, vagyis Szerbia is EU-s tagállammá válik,
rájuk nehezedik a piaci verseny is.
Kulcsszavak: LEADER, mezőgazdaság, vidékfejlesztés, Vajdaság
A vidékfejlesztés jellemzői, legfontosabb problémái
A vidék fogalma a magyar nyelvben elsősorban mezőgazdasági
jellegű területet jelöl [Buday-Sántha A. 2011]. A vidéki térség fogalmának
meghatározásában a népesség szempontjából az alacsonyabb
népsűrűségnek, a lakosság korösszetételének (elöregedés) és a népesség
alakulásának
(csökkenésének),
a
területhasználatban
az
agrárgazdaságnak (mező- és erdőgazdaság), a térségre jellemző
tevékenységekben a kis- és középvállalti termelő- és szolgáltatószektornak,
valamint az agrárgazdaságnak, a foglalkoztatásban a mezőgazdasági
foglalkoztatottak, valamint a munkanélküliek arányának, a térség
jövedelemtermelő képességében az egy főre jutó személyi jövedelem
nagyságának lehet fontos szerepe.
A vidéki térségre évtizedeken át széles körben úgy tekintettek, mint a
csökkenés,
a
fogyás
szinonimájára.
A
vidéki
térségben
a
mezőgazdaságnak továbbra is jelentős szerepe van. A feldolgozóipar,
amely korábban képes volt foglalkoztatni a mezőgazdaságból kiszoruló
munkaerőt, szintén válságban van, ezért a szolgáltató szektorra marad a
vidéki foglalkoztatás gondja [Bakucs Z. – Fertő I. 2013].
A nagyvárosi körzetekkel szemben a vidéki térségek hátrányban
vannak. A nagyváros élvezi az agglomerációs és a növekvő
mérethozadékból származó előnyöket. Hasonló színvonalú szolgáltatások
finanszírozása
a
vidéki
térségben
magasabb
tranzakciós
és
egységköltséggel jár a városi régiókkal való összehasonlításban. Számos
vidéki térség nehezen közelíthető meg, nehezen köthető össze a
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közlekedési és kommunikációs hálózatokkal, amelyek a városi
központokhoz kapcsolódnak. Ezek a tényezők alapvető forrásai az
innovációnak, technológiának, pénzügyi eszközöknek és az információnak.
Ezek a jellemzők együttesen a gazdasági lehetőségek szűkösségét
eredményezhetik, különösen a jól fizetett foglalkozások tekintetében,
ugyanakkor alacsonyabb az egy főre jutó jövedelem, ami magas arányú
elvándorláshoz
vezet
elsősorban
a
fiatalabb
korosztályoknál.
Következtetésképpen: a csökkenő és idősödő vidéki népesség – mint
rövidtávon kevéssé befolyásolható trend - veszélyezteti a vidéki térségek
fennmaradását.
A LEADER-program sajátosságai
A LEADER-program az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának része, a
90'-es években az Európai Bizottság által kialakított négy közösségi
kezdeményezés egyike. A program neve a francia Liaison EntreActions
pour le Development de l’EconomieRurale (magyarul: közösségi
kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében) megnevezés
kezdőbetűiből származik [ https://hu.wikipedia.org/wiki/LEADER].
A program módszere arra épül, hogy ne a helyi társadalom
megkérdezése nélkül és ne egymástól elkülönült területeken (oktatás,
egészségügy, kulturális fejlesztés, mezőgazdasági fejlesztés, vállalkozás
fejlesztés stb.) legyenek felhasználva a vidékfejlesztésre szánt uniós források,
hanem a helyi politikai, gazdasági szereplők és civilszervezetek
bevonásával integrált kezdeményezéseken keresztül.
Ezen cél megvalósulása érdekében minden szubregionális szinten az
önkormányzatok, a kistérség vállalkozói és a kistérség civil szerveződései
által kialakított helyi akciócsoportot kell létrehozni. A helyi akciócsoportok
(továbbiakban: HACS) feladata az adott területi egység vidékfejlesztési
stratégiájának kialakítása. A tagállamok határozzák meg a helyi
akciócsoportok szerepét és a vonatkozó programok végrehajtásáért felelős
hatóságokat. Több országban a helyi akciócsoportok valós döntési
kompetenciával és önállósággal rendelkeznek a tervezéstől a helyi
program megvalósításáig [MTA KRTK 2014]. Más országokban a helyi
döntések kereteit, korlátait nagymértékben befolyásolja a központi
irányítás.
A HACS-okra vonatkozó uniós szabályok szerint a kiválasztási döntések
során a szavazatok legalább 49%-át nem állami hatóságnak minősülő
partnerek adják. A vidékfejlesztési forrásokat, melyek rendelkezésre állnak
helyben, pályáztatás útján osztják szét olyan projektekre, amelyek ezen –
helyben kialakított – stratégiával összhangban állnak.
Mind a döntés-előkészítésben, mind pedig a döntéshozásban fontos
szempont a helyi társadalom reprezentativitásának biztosítása, más szóval
ne maradjanak ki a térség társadalma, gazdasága szempontjából
számottevő, vagy éppen problémákkal küzdő csoportok, például a
gazdálkodók, kisebbségek, nők, fiatalok képviselői. Cél, hogy a helyi
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akciócsoport az akcióterületén működő társadalmi és gazdasági szereplők
minél szélesebb körével minőségi partneri viszonyt alakítson ki.
Úton Európába...
Az Európai Unió terület- és szomszédságpolitikájának egyik fontos
célkitűzése a leszakadó térségek felzárkóztatása, legyen szó új uniós
tagállamról vagy oda igyekvő, esetleg csak az Unióval szomszédos
területről. Szerbia, és ezen belül a korlátozott autonómiával rendelkező
Vajdaság ebből a szempontból különleges helyzetben van [Ricz A. 2010].
A tartományt északról régi uniós tagállam Magyarország határolja, keletről
Románia, nyugatról pedig Horvátország, melyek viszonylag új uniós
tagállamok. Az EU célja e térséggel egyértelmű: megszűntetni a határokat
összhangban a Európai Unió regionális politikájával, amelyben mint
szomszédságpolitikának, mint lehetséges fejlesztési és kapcsolatépítő
intézkedésnek kiemelt szerepe van. Ebben a helyzetben Szerbia célja az
integrációs folyamatok felgyorsítása annak érdekében, hogy minél előbb
az Unió teljes jogú tagjává váljon.
1.ábra Vajdaság földrajzi elhelyezkedés
Forrás: https://baloghpet.files.wordpress.com/2014/04/tjegysgekdlvidn_450x277.jpg

A mezőgazdaság mint mentőcsónak Vajdaságban
Vajdaság Európa egyik legkedvezőbb adottságú agrárvidéke, Szerbia
legfejlettebb mezőgazdasági régiója. Az itt megtermelt gabonaféleségek
világszínvonalúnak tekinthetők, a mennyiséget illetően pedig – amikor az
időjárás kedvezően alakul – az országos szükségletein felül kivitelre is jut
belőlük. A vajdasági mezőgazdaság jelentőségét bizonyítja, hogy a régiót
az ország „éléskamrájának”
nevezik. Vajdaságnak a szerbiai
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mezőgazdaságon belüli súlyát mutatja az is, hogy az ágazat által előállított
jövedelem körülbelül 40%-a származik a tartományból.
A Vajdaságban élők jelentős része kötődik az agrárgazdasághoz, főleg
a tartomány kisebb településein. A tartományban az agrártevékenység
súlya meghatározó, ugyanakkor az országos trendekkel megegyezően az
ágazat jelentősége a helyi gazdaságon belül erőteljesen mérséklődik.
A gazdasági szerkezetet illetően az utóbbi években az egyéni
gazdaságok és az agrárfoglalkoztatottak számának folyamatos
csökkenése figyelhető meg. A csökkenés üteme többnyire megegyezik az
országos átlagéval. Az egyéni gazdaságok száma ugyan csökken, a
használatukban lévő földterület azonban növekedett, ami egyértelműen
birtokkoncentrációt vetít előre.
Vajdaság mezőgazdasági területe 1.608.895 hektárt tesz ki, melynek
eloszlása a következő táblázatból leolvasható.
1.táblázat Mezőgazdasági terület nagysága körzet szerint
Forrás: Saját szerkesztés a Popis poljoprivrede 2012. alapján
Körzet
Nyugat-Bácska
Dél-Bácska
Észak-Bánát
Közép-Bánát
Dél-Bánát
Szerémség
Észak-Bácska

Terület (ha)
191.356
286.793
178.301
263.386
319.595
229.195
140.269
1.608.895

%-ban kifejezve
11,89
17,83
11,08
16,37
19,86
14,25
8,72
100,00

Az
egyes
körzetek
mezőgazdasági
adottságait,
illetve
a
mezőgazdasági termelés terén a Vajdaságban betöltött szerepét torzítja,
hogy területük nagysága különböző. Erre a legjobb példa Észak-Bácska,
amely a mezőgazdasági területeket tekintve a legkisebb szeletet foglalja
el, de a körzet összes területéhez viszonyítva itt a legmagasabb a művelés
alá vont területek aránya (88,9%).
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2.ábra A Vajdaságot alkotó hét körzet
Forrás: http://baloghpet.com/2009/10/28/vajdasag-attekintes/

A Vajdaságon belül világosan lehatárolható Észak-Vajdaság: NyugatBácska északi feléből, Észak-Bácskából és Észak-Bánát északi részéből áll. Ez
a területi egység összefüggő és társadalmi-gazdasági-környezeti
szempontból egy olyan viszonylag homogén egységet képez, amely
leheőséget biztosít a LEADER fejlesztési módszer alkalmazására.
A LEADER program alkalmazásának indokai és lehetséges pozitív hatásai
Nemzetközi tapasztalatok tekintetében nagyon sok dolog áll a LEADER
program indokoltsága mellett. Azok az emberek kerülnek vezető szerepbe,
akik látják a szükségleteket és nem félnek a kihívásoktól, akik innovatívak és
készek tartós változást hozó eredményeket elérni. Olyan új fejlesztési
stratégiák alakulnak ki, melyek választ adnak a fokozódó területi sokféleség
és összetettség megválaszolására. Oly módon lehet építeni az ágazatok és
a szereplők közötti kapcsolatokra, amelyeknek multiplikátor hatásai vannak
a helyi fejlesztésre. Ezen program segítségével a résztvevők részesei lesznek
egy nagy és egyre bővülő európai hálózatnak. Nem elhanyagolható
alkalmazási indoka e programnak, hogy pénzügyileg vonzó eszköz a helyi
fejlesztések végrehajtására.
Ha figyelembe vesszük Vajdaságot, vagy akár csak a tanulmány
tárgyát képező Észak-Vajdaságot, a Leader-program nagyon sok területen
tud segítséget nyújtani a mezőgazdaságban tevékenykedőknek, akiknek
ez a fő megélhetésük, de akár azoknak is, akik hobbi vagy
bevételkiegészítés szintjén foglalkoznak mezőgazdasággal.
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A LEADER fejlesztési módszer alkalmazásának fontosabb indokai az
alábbiak szerint foglalhatók össze:











A birtokszerkezetek jogi státusza bizonytalan,
Életképtelen birtokméretek,
Nagyszámú versenyképtelen magángazdaság,
A földek öntözhetősége nem biztosított a folyók és a
csatornahálózat nyújtotta komparatív előnyök ellenére sem,
Gyenge a mezőgazdasági vállalkozások szervezeti felépítése,
Elégtelen és kiszámíthatatlan az állami támogatási rendszer,
A mezőgazdaságban tevékenykedő idős emberek száma
kiemelkedően magas,
A speciális időbeosztás és a más szektorokhoz képest is
alacsonyabb jövedelmezőség a fiatalokat távol tartják az
ágazattól,
A tanyavilág és a falvak állapota folyamatosan romlik, ami
tájfenntartási és tájképvédelmi szempontból komoly problémákat
fog fölvetni a jövőben.
Összegzés

Észak-Vajdaság területén, melyre jellemző az elöregedő és egyre
kisebb számú lakosság, szükség van olyan vidékfejlesztési programra,
melynek vidéken-megtartó ereje van.
Ezen program segítségével erősíteni lehetne a civil aktivitást, mint
munkamódszert, a helyi szint iránti bizalom és döntési autonómia
fokozásával nőlhetne a fejlesztésekkel kapcsolatos felelősségvállalás.
Ugyanakkor közös felelősségvállalás alakulhatna ki a helyi emberek,
önkormányzatok és a civil szervezetek között.
A helyben lakó emberek tudják a legjobban, hogy nekik mire van
szükségük, milyen eszköz segítségével tudnának megmaradni, fejlődni.
Olyan támogatásokat lehetne kidolgozni, melyek a helyi igényekre
válaszolnak. A HACS-okban dolgozó embereknek jól képzetteknek kell,
hogy legyenek és tapasztaltaknak, ami biztosítja a tevékenységek
költséghatékonyságát és nyereségességét. Ez a program lehetővé teszi a
nemzetköziség pozitív hatásainak kibontakozását, különös tekintettel a
szomszédos országok közelségére.
Cél a fenntarthatóság és a fejlődés. Olyan programok kidolgozása,
melyek a legnagyobb mértékben segítik az adott területen lakó közösség
lehető legnagyobb részének anyagi, szellemi fejlődését. Ehhez nagyon jól
előkészített tervek, hosszútávú tervezés és a szereplők megfelelő képzése,
képzettsége és tudatossága szükséges.
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A klímaváltozás hatásai a mezőgazdasági termelésre
Vígh Enikő Zita
AKI, Budapest, Magyarország
Absztrakt
A természeti erőforrások állapotának fenntartása valamint azok hatásai
a mezőgazdasági szektor és ezzel együtt a jövőbeli gazdasági folyamatok
fontos kérdéskörei, mely vizsgálata a szakma előrejelzéseinek megalkotása
érdekében kulcsfontosságú feladat.
A jövő előrelátható időjárás-, csapadék- és klíma szélsőséges
változékonysága, a mezőgazdasági szektoron keresztül az állattenyésztést
és az élelmiszeripart is negatívan befolyásolja azokban a régiókban, ahol
nem történik meg a megfelelő adaptáció. A különböző régiók és
gazdaságok adaptációs képessége eltérő lehet, klimatikus-, gazdasági(külkereskedelmi) és szociális berendeződéseik okán. Jelen tanulmány a
téma szakirodalmát kívánja vizsgálni.
EU szinten a legtöbb elemzés arra a következtetésre jut, hogy az
elkövetkezendő három évtizedben az időjárási átlagok várható változásai
kedvezőek lesznek a mezőgazdasági termelés számára az Unió összességét
tekintve, ugyanakkor egyre több kedvezőtlen hatás megjelenésére kell
számítani az ezt követő időszakban, szélsőséges időjárás formájában
(Európai Bizottság, 2009). Ezek jelentős agrár-szektorbeli és ezen keresztül
gazdasági átalakulást eredményeznek, fontos vizsgálni a klímaváltozáshoz
való alkalmazkodás lehetséges forgatókönyveit.
Kulcsszavak: klímaváltozás, monitoring, hőmérséklet, csapadék, adaptáció
Bevezetés
A napjainkban tapasztalható éghajlati övek kisebb eltolódása, a
környezeti katasztrófák gyakoribb megjelenése, a csapadékképek
átalakulása, a hőségnapok számának növekedése a növény és állatfajok
pusztulása a klímaváltozás globális megjelenéséhez köthető. Jelen
tanulmány célja a téma szakirodalmi kérdéseinek összefoglalása, mely
felsorakoztatja az éghajlatváltozás megnyilvánulásainak és adaptációs
lehetőségeinek egyes aspektusait, kiemelve a meteorológiai változások
agrárszektorban bekövetkező hatásait, valamint a gazdasági fejlődés
környezetvédelmi kihívásait.
Az éghajlatváltozás kérdését több hazai (Horoszné et al., 2011, Szépszó
et al., 2011) és nemzetközi kutató (Trapp 2014, O’hara et al., 2009, Olesen
et al., 2008) is tárgyalja, a megfigyelések alapján a különböző évszakok
eltérő melegedési mértéke jelezhető előre, melyhez a csapadékképek
szélsőséges átalakulása társul, a meteorológiai értékek változása azonban
régiónként eltérő mértékű lehet.
Az éghajlatváltozás- és a gazdasági fejlődés okozta környezeti károk
mellett megjelenik a társadalmi- és gazdasági érzékenység fogalma
(Handmer et al., 1999), ugyanakkor a fejlődő országokban jelenlévő
szegénység és társadalmi egyenlőtlenség, tovább fokozza a kitettség
mértékét (Adger, 2005).
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Klímaváltozás, a hőmérséklet és csapadék változékonysága
Az Európai régió változatos klimatikus feltételei, talajadottságai,
földhasználati irányvonalai, infrastruktúrája valamint politikai és gazdasági
berendeződésein keresztül az éghajlatváltozás negatív hatásainak
érzékeny elszenvedője lehet (Olesen et al., 2008).
A jóléti társadalom térnyerésével, a mögöttünk hagyott másfél század
meteorológiai mérései azt bizonyítják, hogy a légkör alsóbb légrétegei
melegedtek (Bartholy et al., 2010), a csapadékképek pedig egyre
szélsőségesebbé váltak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat elemzését
figyelemmel kísérve a különböző évszakok eltérő melegedési mértéke
figyelhető meg (Lakatos, 2010). A tavaszi középhőmérséklet 1971 és 2000
időszakban 1,08°C-kal emelkedtek, ugyanakkor a melegedési trendet a
nyarak középhőmérséklete tükrözi a legszembetűnőbb módon, ugyanis a
vizsgált időintervallumban csaknem 2°C-ot emelkedett. Őszi és téli
évszakok középhőmérsékletének melegedési mértéke a 1971-2000 közötti
évek során statisztikai értelemben véve nem szignifikáns (Szépszó et al.,
2011).
Összességében, az agrárszektor a klímaváltozás hatásain keresztül több
átalakuláson mehet keresztül, a hőmérsékleti értékek és a csapadék
változékonysága miatt. Az előrejelzések alapján számszerűsíthető
változások közzé sorolható a nyári hónapok intenzívebb melegedési
mértéke, a maximum hőmérséklet várható növekedése 4,9-5,3 °C-ra, míg a
minimumoké 4,2-4,8 °C közzé tehető, továbbá a hőségnapok száma 6070%-al emelkedhet, a nyári hőhullámok hosszának és gyakoriságának
növekedése mellett, fokozva ezzel a terméskötődési problémákat egyes
zöldség- és gyümölcsfajok esetében. Magyarországon ez közvetlenül hat a
meleget kevésbé tűrő zöldségfajok termésromlására, ez a meglévő fajok
termesztési területeinek eltolódását eredményezheti, illetve szükségszerű a
meleg tűrő fajták további nemesítése is. A fenofázisok 24 idejének
eltolódásai, a növények fejlődését mindenképpen negatívan befolyásolja,
tovább fokozza a helyzetet a kritikus tavaszi időjárás-változékonyság az
előrejelzések szerinti további romlása (Terbe, 2015).
A csapadék-viszonyok alakulása az elmúlt időszakban szintén
szélsőséges értékeket mutat, amely nem feltétlenül a csapadékösszegek
csökkenését jelenti, hanem a csapadék nélkül eltelt napok számát, a
száraz időszakok hosszát valamint az adott időszakban tapasztalható
megnövekedett csapadékmennyiség összegének megnyilvánulásait.
A csapadékviszonyok várható alakulása szintén előrelépésre készteti a
gazdálkodókat-, a tenyészidőszak (április-szeptember) potenciális párolgási
értéke 450-700 mm közzé sorolhatóak, ezzel szemben az utóbbi évek
átlaga 300-450 mm csapadéktrendet mutat. E csapadékmegoszlás szintén
kedvezőtlenül alakulhat, ugyanis az előrejelzések szerint a téli időszakban
magasabb, míg nyáron alacsonyabb mennyiség jelentkezik, illetve
fokozódik a csapadék intenzitása, ami a gyakori árvizek, belvizek és heves
esőzések megjelenéséhez vezethet.

Különbséget téve a növények vegetatív és generatív szakaszai között, a fenofázis a növény
életében bekövetkező fejlődési szakaszokat jelenti, amely magába foglalja a csírázást, szárba
indulást, bokrosodást, virágzást, stb. Növényélettani szempontból a különböző növények
fenofázisuknak megfelelően, különböző időben valamint hőmérsékleti- és csapadék körülmények
között esnek át az adott fázisokon, megkülönböztetünk hideg- és meleg tűrő fajokat.
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Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) interpolált országos
hőmérsékleti értékeit figyelembe véve kijelenthetjük, hogy a mögöttünk
hagyott 2015-ös nyár (június, július és augusztus hónapokat beleértve) a
negyedik legmelegebbnek bizonyult (1. ábra).

1. ábra: 2015-ös interpolált hőmérsékleti értékek Magyarországon
Forrás: OMSZ Kovács Tamás, Lakatos Mónika
A klímaváltozás következményként létrejövő környezeti jellemzők
romlásának megakadályozását már több kutatás, regionális és nemzetközi
megállapodás megpróbálta feltérképezni. MITTER et al., (2015) a hozamot,
a bruttó árrés és a vetésforgó figyelembevételével vizsgálták és
megállapították, hogy azok a gazdaságok, melyek a klímaváltozás
figyelembevételével alakították vetésforgójukat, nagyobb árrést és bruttó
hozamot értek el. A KIEL Intézet (2011) kutatásai globális szinten a
klímaváltozás hatásait a mezőgazdasági termelés változásával valamint a
jövedelmek és az élelmiszerbiztonság átalakulásával hozza összefüggésbe.
A vizsgálat legkritikusabb pontjai a meteorológiai előrejelzések (Szépszó
et al., 2011), melyek eredményei nagymértékben hatnak a hozamok előre
jelzett mennyiségeire. A szakirodalomban több meteorológiai modellt is
kidolgoztak (pl. ALADIN, az REMO és a RACMO), melyek pontossága
növényfajonként eltérő. A klímaváltozás által generált peremfeltételek
integrálása a termésbiztonság és a hozamok előrejelzése során a hosszú
távú cselekvési irányok kialakításának előfeltételei. Az ALADIN-Climate
modell rendkívül szélsőséges, szubtrópusi időjárást és a REGCM szolid
csapadéknövekedéssel járó kiegyenlítettebb (szinte óceáni) klímát,
valamint a RACMO modell kiegyensúlyozottabb, kevésbé meleg nyarakat
hozó mediterrán éghajlati forgatókönyveket szimulál a Kárpát-medencére,
illetve a Közép-Kelet-Európai régiókra.
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Milyen hatásokkal kell számolnunk?
A legtöbb elemzés (pl. Olesen et al., 2008, Európai Bizottság 2009) arra
a következtetésre jut, hogy az elkövetkezendő három évtizedben az
időjárási átlagok várható változásai kedvezőek lesznek a mezőgazdasági
termelés számára az Unió összességét tekintve. Egyre több kedvezőtlen
hatás megjelenésére kell azonban számítani még a század dereka előtt,
szélsőséges időjárás formájában. Egyes klímamodellek szerint a globális
felmelegedés a klímaváltozás következményeként a Kárpát-medencében
a földi átlagnál valamivel gyorsabban emelkedik a jövőben, különösen
nyáron és ősszel (Szépszó et al., 2011).
Európában a legtöbb negatív hatással előreláthatóan a kontinentális
klíma öve alatt húzódó Pannon régió számolhat, mely magába foglalja
Magyarország, Szerbia, Bulgária, és Románia területeit (Olesen et al., 2008).
E területek legnagyobb problémája, hogy a hőhullámok értékének és a
csapadékmentesen
eltelt
napok
számának
növekedésével,
a
növénytermesztést meghatározó fenofázisok eltolódhatnak.
Az Európában megfigyelhető környezeti rétegződések között
tizenhárom25 változatot azonosítottak (Metzger et al., 2005) és Olesen et al.,
(2008) ezen rétegek közötti különbségek tárgyalása során a
csapadékviszonyok megváltozásával számolnak, ugyanis a növekvő
csapadékmennyiségek előreláthatóan az észak-alpesi valamint a Boreal
régiókban jelentkeznek. Az árvíz-fenyegettség és a vízfelszínt érintő
problémák az ALN, ATN és MDM környezeti rétegek esetén valószínűbb.
Csökkenő mezőgazdasági termelékenység
Az agráriumban tapasztalható változásokhoz egyes gazdaságok
jobban – az intenzív termesztés során az előre megtervezett és szabályozott
folyamatok révén kevésbé érzékenyek a klímaváltozás közvetlen hatásaira, míg mások kevésbé rugalmasan képesek alkalmazkodni (Olesen et al.,
2008). Megkülönböztethetjük a klímaváltozás hatásainak nyertes („Climate
winners”) és a klímaváltozás hatásainak elszenvedő/vesztes („Climate
losers”) régióit, egyes gazdálkodók sokkal kedvezőbb közvetlenül
megjelenő
hatásokkal
számolhatnak
a
csapadékeloszlást
és
hőmérsékletingadozást tekintve, míg mások az egyre szélsőségesebb
feltételekhez adaptálódnak.
Az elsődleges (i.) és másodlagos (ii.) hatások között különbséget téve a
régiók elszenvedői lehetnek a mezőgazdasági termelékenység romlása, a
növekvő átlaghőmérsékletek és a csapadékviszonyok szélsőségesebbé
válása mellett (i.) a természeti katasztrófák (ii.) indukálta tényezők, mint a
talajeróziók, árvizek, és a helytelen tápanyag-eloszlás is magyarázhatja.
A kapcsolódó tanulmányok egyetértenek abban, hogy a
terméshozambeli növekedés Európa északi részén, míg a legnagyobb
csökkenés pedig a Földközi Tenger partjai mentén jelezhető előre (Olesen
et al., 2008). Audsley (2006) szerint ugyanakkor, a tavaszi vetésű gazdasági
növényeink, mint a kukorica, napraforgó és szója, feltehetően Európa déli
részén
is
termésmennyiségbeli
növekedést
mutathatnak.
A
ALN – Alpine North, BOR – Boreal, NEM – Nemoral, ATN – Atlantic North, ALS – Alpine South, CON –
Continental, ATC – Atlantic Central, PAN – Pannonian, LUS – Lusitanian, ANA – Anatolian, MDM –
Mediterranean Mountains, MDN – Mediterranenan North, MDS – Mediterranean South
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gyümölcstermesztés legnagyobb problémáját a tavaszi
fagyok
időszakában virágzástól-rügypattanásig számított kritikus időszak jelenti, az
előrejelzések szerint a jövőben is elsődleges tényezője lehet a korai
károsodás- és a termésmennyiség csökkenésének, ugyanakkor az őszi
fagyok
miatt
bekövetkező
termésromlások
visszaszorulása
lesz
tapasztalható (Salinari et al., 2006).
A klímaváltozás társadalmi kérdései
A gazdasági és ipari fejlődés következtében a természeti erőforrások
túlzott kihasználása mellett a környezet állapota is romlott, ennek negatív
hatásait a klímaváltozás tovább fokozta. A probléma kezelése további
kérdéseket von maga után, ugyanakkor a társadalom jóléte és a
környezetvédelmi célkitűzések összeegyeztetése nem zárhatják ki egymást
(Mankiw, 2007). A klímaváltozás hatásai mellett, a környezetpolitikai
eszközök közvetlen- (normatív), közvetett- (gazdasági) szabályozó eszközök
valamint pozitív ösztönzők révén tesz lépéseket a „fizessen a szennyező” elv
gyakorlása felé, mely irányelv az externáliák internalizálására törekszik a
gazdaságon kívülről érkező környezeti hatások kezelése érdekében. Ez
főként a környezeti hatások gazdasági megnyilvánulásait kezeli (Kerekes,
2007), továbbá fontos vizsgálni, hogy a társadalom a fenntartható
gazdasági fejlődés mellett hogyan alkalmazkodhat az éghajlatváltozás
szélsőségeihez.
A társadalmi jóléti eloszlások változékonysága a mezőgazdasági
termelékenységen túl egyes régiókban szintén eltérő lehet. Az
éghajlatváltozásból adódó hatások a fejlett és fejlődő országok között
egyenlőtlenül oszlanak meg, az üvegházhatású gázok kibocsátásának
negatív következményei a fejletlen régiók esetében gyakrabban
nyilvánulnak meg. A fejlődő országoknak a hozzájárulása az
üvegházhatású gázok felhalmozódáshoz kisebb, az ipari országok
kibocsájtásánál, ugyanakkor 1975-1979 között 42-, míg 2000-2004 között
114-szer gyakrabban szenvedtek el valamilyen természeti katasztrófát (1.
táblázat). Megfigyelhető a túlzottan változékony csapadék-eloszlás (az
aszály és árvízkárok megjelenése), a nők magasabb elhalálozási aránya a
férfiakhoz képest, a nagyobb sebezhetőségi szint és a biztosítási
lehetőségek romlása valamint a ciklonok és hurrikánok.
1.

táblázat: Az éghajlati katasztrófák lakósságának
érintettsége a fejlődő és fejlett országokban
Forrás: UNDP (2007:75), saját fordítás

A: Az éghajlati katasztrófák
által érintett „fejlődő” országok
lakóssága (m)
B: Az éghajlati katasztrófák
által érintett „fejlett” országok
lakóssága (m)
A osztva B-vel

1
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3
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A társadalom és a természeti ökoszisztémák sérülékenységi szintjének
mértéke azokban az esetekben tekinthető kiemelkedőbbnek, ahol a
kisebb éghajlatváltozásokhoz való alkalmazkodás képessége is súlyosan
korlátozott (IPPC, 2000), főként a szárazabb vagy alacsonyabban fekvő,
part menti területek lakósságának esetében beszélhetünk nagyobb
kitettségről (Wattson, 1996).
Adaptációs lehetőségek
A mezőgazdaság helyzete az utóbbi években sok változáson ment
keresztül. A jövő előrelátható időjárás-, csapadék- és klíma
változékonysága
a
mezőgazdasági
szektoron
keresztül
a
növénytermesztést, az állattenyésztést és az élelmiszeripart is negatívan
befolyásolja azokban a régiókban, ahol nem történik meg az adaptáció,
az adott ökológiai feltételekhez rövid-, közép és hosszú távú stratégiai
lépések mentén.
Az adaptáció feltételezi a prioritási területek meghatározását valamint
az innovációs lehetőségek meglépését, amely jelentős agrár-szektorbeli és
ezen keresztül gazdasági átalakulást eredményezhet. Fontos vizsgálni
annak lehetőségét, hogy miként valósítható meg az „ipari-szimbiózis” a
termelés és fogyasztás egyensúlyának közelítésével, a hulladékpiac
fejlesztése mellett, továbbá olyan „sikeres” országok mintájának követése
(alkalmazott gazdasági ösztönzők, legjobb gyakorlatok és ajánlások),
amelyek stratégiájukba foglalták a klímaváltozás megnyilvánulásainak
mérséklését.
Az éghajlatváltozást valamint az alkalmazkodóképesség mértékét
közvetlenül meghatározza az erőforrások kihasználtsága és azok
helyettesíthetősége, melyek nemzeti szinten fejleszthetőek (UNFCCC, 2004).
Az agrárgazdasági és erdészeti közösségek kiemelt szerepet kapnak a
klímaváltozás kezelésében, elsősorban a talaj szén-dioxid felhalmozó
képességén és egyéb pozitívan hasznosítható képességeken keresztül
(Merrild, 2015).
Kelly (2003) szerint az alkalmazkodás sikere nagymértékben függ a
törekvés földrajzi helyzetétől, a mezőgazdasági termelők és ezzel együtt az
állam szerepvállalásának kérdése megkérdőjelezi a klímaváltozás tényéhez
való jelenlegi hozzáállást, gondoljunk csak az elmúlt stratégiai időszak
természeti katasztrófák kockázatkezelési törekvéseire. A vízgazdálkodási
kérdések árvízvédelem felé megtett lépései során felmerülő az államot
terhelő kártérítési költségek már kisebb területek elöntése esetén is
meghaladhatják a biztonságnövelés költségét (Horoszné 2010). Ezért
felmerül a megelőzés fontosságának kérdése.
Az alkalmazkodási trendek körvonalai kialakulóban vannak, a
gazdálkodók folyamatosan tesznek lépéseket a negatív hatások kivédése
felé vetésidő pontosabb ütemezése, a precíziós gazdálkodás és az
eredményesebb fajták megválasztása révén (Olesen et al., 2008).
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Összefoglalás
Jelen tanulmány a klímaváltozás okozta problémák kérdéseit tárgyalja.
A korábbi kutatások (ALADIN, REGCM, RACMO) különféle klímamodellekkel
jelezik előre az időjárás várható alakulását, melyek eltérő adaptációs
felkészülést tesznek szükségesé a mezőgazdaságban. A klímaváltozás
nyertesei és vesztesei eltérő terméshozamokkal termelnek (Olesen et al.,
2008).
Fontos megjegyezni, hogy az éghajlatváltozás a csökkenő
mezőgazdasági termelékenységen túl, a társadalom jólétére is hatással
van. Korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy a fejlődő országok jobban ki
vannak téve a klimatikus változások hatásainak.
A fokozódó negatív éghajlati kitettség az adaptációs folyamatok
kidolgozását teszi szükségessé, ami takarékosabb vízfelhasználást, a
környezethez
jobban
alkalmazkodó
fajták
megválasztását,
az
agrotechnika pontosabb ütemezését, valamint a mezőgazdasági termelés
hatékonyságának növelését jelenti.
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