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KÖSZÖNTİ 

 
 

Több évszázados hagyomány, hogy a szellemi élet kiemelkedı személyiségeit 
tanítványaik, tisztelıik és barátaik nevezetes évfordulóikon köszöntik; tisztelegnek 
munkásságuk, oktatásszervezı-, iskolateremtı habitusuk elıtt. 

Dr. Nagy Aladár professzor úr 70. születésnapja alkalmából összeállított kötet 
szerzıinek is ez a szándéka, a kollega és barát köszöntése, munkásságának méltatása. 
 

Professzor úr szakmai munkássága, pályakezdése pillanatából a Miskolci 
Egyetemhez kötıdik. Tanszékvezetıként, intézeti igazgatóként, kari-, majd egyetemi 
vezetıként meghatározó szerepe volt abban, hogy 1987-ben megindulhatott Alma 
Materünkben (Budapest, majd Pécs után harmadikként) az egyetemi szintő közgazdász 
képzés; polgárjogot nyert a közgazdaságtan alapjait jelentı makro- és 
mikrogazdaságtan oktatása. 

Professzor úr az elmúlt évtizedek alatt mérnök- és közgazdász hallgatók 
generációit vezette be a gazdaságelmélet rejtelmeibe; tanítványai élvezhették mindig 
pontos, precíz és szabatos elıadásait.  

A Gazdaságtudományi Kar Doktori Iskolája alapító vezetıjeként példamutató 
igényességgel és precizitással ırködött az oktatás színvonalán. Hallgatói bizton 
számíthattak, számíthatnak ebben a minıségében is rendkívüli szakirodalmi 
tájékozottságán alapuló segítségére, egyéni hangvételő tanácsaira. 
 
Tisztelt Professzor Úr, 
kedves Aladár! 
 
Hetvenedik születésnapodon jó egészséget, derőt és alkotó erıt kívánunk, Isten éltessen 
sokáig! 
 
 
Miskolc, 2011. január 02. 
 
 

Dr. Kocziszky György 
   dékán 
 

 



8 
 

HETVEN ÉVES  

NAGY ALADÁR PROFESSZOR ÚR 
 

Dr. Nagy Aladár a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának professzora 
oktatói és kutatói munkássága szorosan összeforrt a Miskolci Egyetemmel, 47 éve 
egyetemünk oktatója. Alma Máterünk 1963 óta elsı és egyetlen munkahelye. Az eltelt 
több mint négy évtized alatt mindvégig arra törekedett, hogy minél mélyebb, szélesebb 
ismereteket szerezzen a gazdaságelméleti diszciplínában, valamint arra, hogy a 
megszerzett ismereteit magas színvonalon átadja a hallgatóknak, kollégáinak. 
Tájékozottsága és olvasottsága nem csak a közgazdaságtudományokban, hanem más 
társadalmi, kulturális területen is bámulatra méltó, és példamutató fiatal kollégái 
számára. Egyetemi tevékenysége alatt több vezetı pozícióit is betöltött, melyek során 
teljes mértékben a Miskolci Egyetem és intézményei céljait szem elıtt tartva 
tevékenykedett. 

Nagy Aladár 1941. január 2-án született a mai Szlovákia területén fekvı 
Pelsıcön. 1963-ban a Budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem szerzett 
oklevelet. Egyetemi doktori értekezését „A használati érték és érték ellentmondása” 
címmel, 1966-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen védte meg. 1964-tıl 
1967-ig filozófiai tanulmányokat is végez az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. 
Levelezı aspiráns, a „Szocialista világpiaci árképzés” címmel 1972-ben szerzett 
kandidátusi tudományos fokozatot a Magyar Tudományos Akadémián, késıbb az 
innovációs, illetve értékalkotó folyamatok elméleti kérdéseit kutatja; 1978 és 1980 
között nagyvállalati innovációs folyamatok empirikus vizsgálatát végzi el. 1990-tıl a 
közgazdaságtudomány doktora, értekezését „Újdonságteremtés és érték a gazdaságban” 
címmel védte meg a Magyar Tudományos Akadémián. Eközben bıvítette idegennyelvi 
ismereteit német, orosz és angol nyelvbıl. Ezekbıl állami nyelvvizsgát tett, 
elıadóképes nyelvtudásra tett szert. 

Végigjárta az oktatói pálya valamennyi lépcsıfokát: 1963-tól 1964-ig mint 
egyetemi gyakornok, majd 1964-tıl egyetemi tanársegéd, 1968-tól egyetemi adjunktus, 
1974-tıl egyetemi docens és 1991-tıl egyetemi tanár. 1986-tól 1990-ig a 
Társadalomtudományi Intézet vezetıje, mely intézet fontos szerepet játszott a Miskolci 
Egyetemen 1987-ben megindított közgazdászképzésben. Az intézet keretei között 
mőködött a Filozófia, Politológia illetve Szociológia Tanszék. 1990. július elsejével a 
Közgazdaságtudományi Intézet a 1049/1990.(III.21.) MT határozat alapján Karrá 
alakult, ekkor új tanszékekkel bıvült a Gazdaságtudományi Kar szervezete, melyek 
közül egyik volt a Gazdaságelméleti Tanszék, melynek alapításától vezetıje. Késıbb, 
2000. július elsejétıl kiteljesedett a Kar szervezeti struktúrája, hat intézet alakult, 14 
tanszékkel. A Gazdaságelméleti Tanszék jogutódja a Gazdaságelméleti Intézett lett, 
amelynek vezetését 2006-ig látta el.  

Az elmúlt négy évtizedben többször töltött be kari, illetve egyetemi 
tisztségeket: A Gazdaságtudományi Kar életében fontos idıszakban 1990 és 1991 
között oktatási, 1991 és 1994 között tudományos dékán-helyettesi feladatokat látott el. 
1993 és 2009 között a Kar „Vállalkozáselmélet és –gyakorlat” nevő Doktori 
Iskolájának vezetıje. 1997-tıl 2005-ig nemzetközi ügyekért felelıs rektorhelyettes. 
1998 és 2006 között a Miskolci Egyetem Európai Tanulmányok Központjának 
igazgatója. 
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Nagy professzor tudományos kutatói munkája szerves részének tekinthetık 
azok a szakmai anyagok, amelyeket egyrészt ı maga készített a tanszéki/intézeti 
kollégái részére, másrészt kezdeményezte a kollégáinál, hogy a tanszék/intézet 
széleskörő és aktuális áttekintéssel rendelkezzen a közgazdaságtan fejlıdésérıl. Ennek 
nyomán született meg annak lehetısége, hogy új tantárgyakat (Háztartásgazdaságtan, 
Ökonometria), vezessünk be, amelyek a Gazdaságelméleti Tanszék, majd késıbb 
Intézet oktatási profilját és kutatási tevékenységét a nemzetközi mintáknak megfelelı 
struktúrába szervezték: Mikro-, Makro- és Nemzetközi ökonómia, Közgazdaságtan 
elmélettörténete és Ökonometria.  

 Munkája során a közgazdasági kutatások irányításában, szervezésében is 
aktívan tevékenykedett.  A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi 
Bizottságának alapítása óta tagja. 1979-1989 között a MAB Közgazdaságtudományi 
Szakbizottságának elnöke volt, 1990-1993 között pedig a MAB tudományos titkára 
teendıit látta el. 1978 óta tagja a Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdasági és 
Jogtudományi Osztálya mellett mőködı Közgazdaságtudományi Bizottságának, 
melynek keretében rendszeresen részt vett ágazati és makrogazdasági koncepciók, új 
tudományos elképzelések szakmai vitájában és értékelésében. Az itt kialakult 
személyes és szakmai kapcsolatok alapján részt vett a korábbi Tudományos Minısítı 
Bizottság Közgazdasági Szakbizottsága munkájában vizsgabizottsági, ill. bíráló 
bizottsági tagként és opponensként. Az 1990-tıl újjászervezıdött akadémiai 
Közgazdaságtudományi Bizottságban számos alkalommal részt vett az MTA doktora 
fokozatra benyújtott értekezések elbírálásában, a pályázó személyek habitus 
vizsgálatában. 1999-ben a bizottság részére szakmai anyagot készített a nem fıáramlati 
hermeneutikai közgazdasági iskola nézeteirıl.  
 1993 és 2002 között tagja volt az MTA Közgazdaságtudományi Bizottsága által 
kiadott Közgazdasági Szemle c. folyóirat szerkesztıbizottságának. 
 Oktatási feladatairól röviden összefoglalva elmondható, hogy 1963 és 1987 
között politikai gazdaságtan oktatásában vett részt, 1988-ban kezdeményezte az új 
alapú Mikro-, Makro- és Nemzetközi ökonómia oktatásának bevezetését és aktívan 
részt vett annak elıkészítésében. Elıször mérnök-, majd gazdaságmérnök-, 1982-tıl 
pedig jogász hallgatókat, és végül 1987-tıl közgazdász és mérnök-menedzser 
hallgatókat oktatott nappali és levelezı tagozaton. 1992-tól a Gazdaságtudományi Kar 
akkreditált PhD-programjának elıkészítésében és végrehajtásában vett részt kötelezı, 
alternatív és fakultatív tárgyak meghirdetésével (Gazdaságelmélet és metodológia, 
Átmenet gazdaságtana és Kutatásmódszertan). A PhD-hallgatóknak tananyagokat írt a 
közgazdaságtan tudományfilozófiai kérdéseirıl, egyes nem fıáramlati közgazdaságtani 
iskolák nézeteirıl.  1995 és 1998 között karunkon elsıként hirdette meg közgazdász 
hallgatóinknak Mikro-, Makro- és Nemzetközi ökonómia címő tárgyakat angol nyelven. 
A Gazdaságtudományi Karon 1998-ban induló Terület- és településfejlesztési manager 
szakon bevezette a Nemzetközi összehasonlító gazdaságtan c. tárgy oktatását. 2001-tıl 
bekapcsolódott a filozófia szakos PhD-hallgatók képzésébe Egyetemünk 
Bölcsészettudományi Karán. Kitőnı elıadó képessége, széles olvasottsága, és magas 
szintő mőveltsége megjelent elıadásaiban, óravezetésében. Az egyetem hallgatói 
élvezték elıadásait, nagy elismeréssel emlékeztek vissza a késıbbiekben is Nagy 
professzorral való találkozásukra. 

Szakmai munkájának elismertségét jelzi az elmúlt évtizedekben kialakított 
hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, amely nagyban hozzájárult több eredményes 
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együttmőködéshez, nemzetközi és hazai projektek sikeréhez. Rendszeres szakmai 
kapcsolatban áll a Budapesti Corvinus Egyetem, a Pécsi-, a Szegedi- és a Debreceni 
Egyetem Társadalomtudományi Karának és a Budapesti Mőszaki Egyetem 
gazdaságelméleti tanszékeinek vezetı oktatóival, kutatóival.  
 A nemzetközi tudományos életbe 1989 elıtt az akkori szocialista országok 
velünk együttmőködı társegyetemeinek illetékes tanszékein tett szakmai 
tanulmányútjai révén kapcsolódott be. Ilyen szempontból különösen fontos volt az 1968 
ıszén tett három hónapos tanulmányi útja a kelet-berlini Hochschule für Ökonomie-n, 
illetve 1976-77-ben Keldis-ösztöndíjjal eltöltött egy éves tanulmányútja a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája Szocialista Világgazdasági Intézetében. 
 A nyugati nemzetközi szakmai életben elsı tapasztalatait az 1987. évi három 
hónapos Németországi tanulmányút alatt szerezte. E tapasztalatok alapján fordult új 
tudományos kutatási témák felé, amelyek az európai integrációval és a regionális 
együttmőködéssel álltak kapcsolatban. E témák kutatása céljából 1994-ben félévet 
töltött EU-ösztöndíjjal az angliai Bradfordi Egyetem Európa Tanulmányok Intézetében, 
ill. a London School of Economics Kelet-európai Kutatócsoportjánál. 

Az 1990-es évek második felében a közgazdaságtudomány tudományfilozófiai 
kérdéseinek kutatásával új nemzetközi tudományos kapcsolatokat sikerült kiépítenie. 
Pro Renovanda Cultura Hungarie ösztöndíjjal tanulmányutat tett 1997-ben a rotterdami 
Erasmus Egyetemen, ahol a nem fıáramlati közgazdaságtani kutatások jeles 
képviselıivel (Arjo Klamer, D. N. McCloskey, M. Blaug és mások) ismerkedett meg. A 
nemzetközi szakmai kapcsolatai kiszélesítését elısegítette az 1992-94 között a 
Gazdaságtudományi Kar projektje (az angliai Bradfordi Egyetem Menedzserképzı 
Intézetével) és 1995-1998 között a másik kari projekt (5 külföldi partnerrel való 
együttmőködés a flexibilis oktatási programok kidolgozására). 

1998-2006 között a Miskolci Egyetem Európa Tanulmányok Központjának 
igazgatójaként igen széleskörő szakmai kapcsolatokat sikerült kiépítenie a hazai 
társegyetemek hasonló központjaiban tevékenykedı kollégákkal és az egyes központok 
által szervezett szakmai konferenciákon megjelenı külföldi kollégákkal, amelyeket a 
központ megszőnése után tovább kamatoztatott. 

Az elmúlt években sokat tett azért, hogy a környezetünkben mőködı egyetemek 
(Krakkó, Kassa, Ungvár, Nagyvárad, Kolozsvár, Petrozsény és Újvidék) 
társtanszékeivel kialakítsunk szakmai kapcsolatokat. Ezek elsısorban egymás 
konferenciáin való aktív részvételre (elıadás, publikáció és konzultáció), PhD-hallgatók 
fogadására és vendégelıadói tevékenységekre adtak eddig lehetıséget. 

Nagy professzor vezetésével jött létre a Gazdaságelméleti Tanszék 1990. VII. 
1-én a Gazdaságtudományi Kar önálló szervezeti egységeként, a korábbi 
Társadalomtudományi Intézet Politikai-gazdaságtani Tanszékébıl. Számára új kihívást 
jelentett a modern közgazdasági képzés vonatkozásában a nemzetközileg elfogadott 
gazdaságelméleti tárgyak (Mikro, Makro-, Nemzetközi és Összehasonlító ökonómia, 
Közgazdasági elméletek története) oktatására való felkészülés megszervezése, melynek 
eredményeképpen már 1989 szeptemberétıl elkezdıdött a modern Mikroökonómia 
oktatása. Természetszerőleg a legnagyobb nehézséget a megfelelı szakirodalmi háttár 
megteremtése okozta, ugyanis 1985-ig hivatalosan a nyugati folyóiratok és 
szakkönyvek beszerzése nem volt lehetséges.  

További vezetıi feladat volt számára a Gazdaságelméleti Intézet szervezeti 
felépítésének és funkcióinak kialakítása. A Gazdaságelméleti Intézet a 
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Gazdaságelméleti Tanszékének jogutódjaként alakult meg 2000-ben. Két tanszékkel 
kezdte meg mőködését, a Közgazdaságtani és az Összehasonlító és Világgazdasági 
Tanszékekkel, majd 2005-ben profilváltás után az Összehasonlító és Világgazdasági 
Tanszék Gazdaságpolitika Tanszékké alakult át. Az Intézet alapvetı feladata korszerő 
közgazdasági elméleti képzés folytatása, amely elsısorban a Gazdaságtudományi Kar 
által oktatott alkalmazott közgazdaságtudományi tárgyak megalapozását jelenti, 
valamint olyan ismeretek átadását, amelyek elısegítik a hallgatók kritikai 
szemléletének kialakulását és fejlıdését. Fontosnak tartotta, hogy az Intézet elısegítse a 
mikro- és makrogazdasági folyamatok és azok társadalmi, történeti kontextusának 
elemzését, valamint a kvantitatív és kvalitatív módszerekkel való elemzési készségének 
fejlesztését. Alapvetı feladatnak tartotta az új gyakorlatorientált alapképzés bevezetése 
után meglévı tananyagaink korszerősítését, valamint új tananyagok kifejlesztését. A 
2008/2009-ben indított mesterképzések indítási folyamatában is aktívan részt vett, a 
Gazdaságelméleti Intézet által felügyelt Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás szak 
elsı szakvezetıje volt.  
 Sokat tett azért, hogy az Intézet oktatóinak kutatási aktivitását fenntartsa és 
fokozza, amit mi sem példázza jobban, hogy vezetése alatt több kollégánk is PhD 
fokozatot szerzett, a minısítettek aránya több mint 50 százalék lett az Intézetben.  

Szakmai vezetése alatt rengeteget dolgozott a Gazdaságelméleti Tanszék, majd 
Intézet elmúlt közel húsz évének oktatási és ezzel párhuzamosan kutatási 
tevékenységének kiteljesedéséért, amelynek eredményeként az alábbi kutatási vonulat 
vázolható fel: 

Az elsı idıszak, amely a megalakulástól kb. 1993-ig tartott, a nemzetközileg 
elfogadott gazdaságelméleti tárgyak oktatására való felkészülés jegyében telt el. 
Természetszerőleg ez a folyamat a tanszék kutatási munkájában, konkrétan a tanszék 
oktatóinak kutatási témáiban is tükrözıdött. A kutatások alapvetıen a mainstream 
közgazdasági irányzatok megismerésére, elemzésére irányultak. Ebben az idıszakban a 
tanszék igen sok idıt és energiát lekötı tananyagfejlesztı tevékenységet végzett az 
alábbi területeken: Mikroökonómia, Házartásgazdaságtan, valamint különbözı 
alternatív tárgyak tananyagainak önálló összeállítása, úgymint Új keynesianizmus 
gazdaságpolitikája, Új növekedési elméletek, A gazdaság jogi kérdései, Összehasonlító 
gazdaságtan, Átmenet gazdaságtana, Kultúra és piacgazdaság, Gazdaságtani 
metodológia. 

A második idıszak 1993-tıl 2000-ig datálható; ebben az idıszakban a kutatási, 
majd az oktatási irány kibıvült a modern közgazdasági irányzatokkal. A 90-es évek 
közepére az intézetben kialakult stabil oktatási struktúra. Meg kell említeni az 1993 
szeptemberétıl beindított akkreditált PhD programban való aktív intézeti részvételt. 
Ennek keretében az alábbi tárgyak tananyagfejlesztı munkáját végeztük el: 
Gazdaságelmélet és Kutatásmódszertan, Kultúra és piacgazdaság, Átmenet 
gazdaságtana, Gazdaságtani metodológia, valamint Study Economics elnevezéső angol 
nyelvő fakultatív tárgy került bevezetésre. Mindemellett azonban Nagy professzornak 
meg kellett küzdenie azzal a feladattal, amely abból adódott, hogy nyilvánvalóvá vált, 
hogy a közgazdaságtant, mint elméleti diszciplínát egyre inkább nem úgy oktatják, mint 
a gazdaság lehetséges mőködésérıl való gondolkodás módját, hanem mint olyan feltárt 
igazságok halmazát, amelyek szerint állítólag a gazdaság ténylegesen mőködik. A Nagy 
professzor által megalapozott elméleti háttér lehetıvé tette, hogy a kutatási területek 
bıvüljenek. Több oktatót új kutatási irányok felé orientált, melyek során azok a 
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modern, non-mainstream közgazdasági irányzatok felé fordultak. A hagyományos 
kutatási témák mellett megjelentek olyan kutatások, amelyek az institucionalista, 
evolúciós közgazdaságtannal, illetve a nem hagyományosnak mondható közgazdasági 
iskolákkal (osztrák iskola, német történeti iskola) foglalkoztak. 

Intézeti munkásságának harmadik szakasza 2000-ben indult, amelynek kezdete 
egybeesik a Gazdaságelméleti Intézet megalakulásával. A szervezeti átalakulás, a 
növekvı kutatási potenciál, valamint a közgazdasági elméleteket ért kritika hatására a 
hagyományos kutatási területek mellet megjelentek a teljesen új szemléletmódot 
tükrözı interdiszciplináris közgazdasági kutatási témák. Ebben az idıszakban szakmai 
irányításával alábbi konkrét területeken folytattuk kutatását: 

• transznacionális vállalatok globális üzleti stratégiái, 
• nemzetgazdasági alkalmazkodás a globális világgazdaságban, 
• a háztartások gazdálkodásának közgazdasági elemzése, 
• az új institucionális közgazdasági iskola kritikai értékelése, 
• a gazdasági folyamatok biológiai analógiákra épülı optimalizálása, 
• komplex gazdasági rendszerek elemzése, 
• közgazdasági problémák megoldása fizikai analógiák segítségével, 
• a közgazdaságtan matematika apparátusának elemzése, 
• a közgazdaságtani retorika kritikai értékelése, 
• a közgazdaságtan filozófiája. 

 

Látható, hogy ebben az idıszakban az Intézet munkatársai a gazdaságelmélet és -
politika különbözı területein végeznek kutatásokat, némely kutatási téma speciálisnak 
is mondható interdiszciplináris jellege miatt. Így a kutatásokban szerepet kapnak - 
többek között – olyan tudományterületek, mint a fizikai, biológia, matematika, 
filozófia, szociológia, jog és kultúra, illetve olyan fogalmak, mint a komplexitás, az 
analógia, és a retorika. Intézeten belül megpróbálta az egyensúlyt megtalálni a 
hagyományos és az új kutatási irányok között, természetesen az interdiszciplináris 
területek mellett nagy jelentıségük volt a hagyományos gazdaságpolitikai, 
gazdaságelméleti és gazdálkodási témakörben végzett kutatásoknak is. 

Vezetése alatt az Intézet több kiemelt projektekben vett részt, amelyek közül a 
legfontosabbak: 
• A globalizáció elméletek újabb vonulatai 

„A globalizáció-elméletek újabb vonulatai - globalitás és fenntartható fejlıdés” 
címő, OTKA projekt keretein belül a globalizáció-elméletek rendszerezése, a 
globalizáció társadalmi, gazdasági, fenntarthatósági aspektusainak vizsgálata történt 
meg.  

• Az agrárintegrációk eddigi tapasztalatai és távlatai 
„Az agrárintegrációk eddigi tapasztalatai és távlatai hazánkban és az EU-ban, 
különös tekintettel az átalakuló társadalmi viszonyokra” címő OTKA projekt az 
agrárintegráció makrogazdaság-politikai alapjaira, a válság-agrárpolitikai 
kezelésére, a vidék infrastruktúrájának jelentıségére és a mezıgazdaság ágazati 
kapcsolataira vonatkozó vizsgálatokat tett lehetıvé.  

• A „Globalizáció EU integráció Magyarországi felzárkózási stratégiája és 
lehetıségei” 
Az intézet kollégái részt vettek a „Globalizáció – EU integráció. Magyarország 
felzárkózási stratégiái” címmel folytatott kutatási projektben is, mely az elsı 
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kutatásban felvázolt keretrendszerben vizsgálta Magyarország EU csatlakozásának 
körülményeit, és legfrissebb tapasztalatait.  

• FKFP 0015/2002. Vállalkozáselmélet és gyakorlat 
• J. Monet-modul oktatása (2002-2004) 
  

A Gazdaságtudományi Kar életének egyik mérföldköve volt a doktori képzés 
beindítása. Az 1992-ben elindított Doktori Program, majd Doktori Iskola vezetését 
Nagy professzor 2009-ig látta el. A 17 év alatt odaadó és lelkiismeretes munkájával 
hatalmas szerepe volt abban, hogy a doktori képzés mind színvonalában, mind 
volumenében a magyar doktori képzés meghatározó elemévé váljon. Az 1993. évi 
felsıoktatási törvény új fejezetet nyitott a hazai egyetemek életében azzal, hogy 
tudományos fokozat adományozásának jogát telepítette az Intézményekbe. Ezzel egy 
idıben megteremtette az iskola-szerő doktori (PhD) képzés feltételrendszerét is. 1994-
tıl a Miskolci Egyetem is megkapta a jogot a PhD képzésre és ezzel együtt PhD doktori 
fokozat adományozására. Egyetemünkön már 1991 ıszén elkezdıdött az új rendszerő 
tudományos képzés elıkészítése, melynek alapján 1992. február 1-jén kísérleti jelleggel 
elindult az új doktori program. Az ezt követıen benyújtott indítási kérelmek elbírálása 
után, 1994 ıszétıl pedig akkreditált doktori programok keretében folyt az új rendszerő 
tudományos képzés. 1994. május 24-én hozott határozatában az Országos 
Akkreditációs Bizottság tanúsította, hogy a Miskolci Egyetem földtudomány, mőszaki 
tudomány, közgazdaságtudomány és állam- és jogtudomány tudományágban doktori 
képzésre és tudományos doktori (PhD) fokozat odaítélésére jogosult.  

A Gazdaságtudományi Kar által „Vállalkozáselmélet és gyakorlat” címen 
benyújtott kérelem értékelését az OAB 1994/1/18 sz. állásfoglalásával zárta le, mely 
szerint jogosulttá váltunk Közgazdaságtudomány tudományágban PhD-képzésre és 
PhD-fokozat kiadására. 

Nagy professzor koordinálásával Karunk jelentıs erıfeszítéseket tett arra, hogy 
a tanszékek tudományosan minısített oktatóinak részvételével, valamint hazai és a 
nemzetközi tapasztalatok felhasználásával olyan korszerő doktori programot állítson 
össze, amely hően tükrözte egyetemünk, illetve karunk szakmai adottságait (erıs 
természettudományos és mőszaki háttér, gyorsan fejlıdı társadalomtudományi 
kapacitások, szoros vállalati és intézményi kapcsolatok) és támaszkodott a graduális 
ötéves egyetemi közgazdászképzés eredményire, erényeire. 

Törekedett arra, hogy a Kar doktori programjában kezdettıl fogva azok a 
kutatási témák álljanak középpontban, amelyek személyi, tárgyi, valamint tudományos 
feltételei rendelkezésünkre álltak. Ennek megfelelıen a vezetés-szervezési, vállalat-
gazdaságtani, pénzügyi és számviteli, marketing, regionális gazdaságtani, EU-
gazdaságtani, kvantitatív elemzési, humán erıforrás gazdaságtani és a gazdaságelméleti 
témák kerültek elıtérbe. Sokat tett azért, hogy egyrészt a megfelelı hazai és nemzetközi 
szakirodalom összegyőjtésnek feltétele, másrészt a szükséges empirikus kutatások 
üzleti hátterének (vállalati kapcsolatok) garantálása biztosítva legyen. Figyelme arra is 
kitért, hogy az alap-, közép-, és PhD szintő tananyagok logikusan és tematikusan 
egymásra épüljenek. Nagy kihívás volt számára a tudományos vezetık általános 
feladatainak meghatározása, továbbá az új rendszerő tudományos képzés reális 
követelményeinek felállítása és érvényesítése, amelyeket azonban sikeresen teljesített. 
A kezdeti nehézségek ellenére (1994 szeptemberétıl az 1999-es év végéig csak hárman 
szereztek PhD-fokozatot) 2000-tıl – továbbra is Nagy professzor irányítása alatt - 
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jelentıs változás történt: több mint húsz fı szerzett a Doktori Iskolában PhD-fokozatot. 
Természetesen munkája során tisztában volt vele és szem elıtt tartotta, hogy karunkon a 
tudományos utánpótlást az új doktori képzés biztosítja. A szakmai elfogadottság 
érdekében mindig figyelt arra, hogy a PhD-fokozat odaítélésében részt vegyenek a 
velünk szorosan együtt mőködı egyetemek vezetı oktatói és az üzleti élet 
tudományosan is minısített képviselıi, biztosítva ezzel az értı szakmai nyilvánosságot. 

Kitartó szervezı és tudományos munkája beérett, 1994 szeptemberétıl 2010 
februárjáig 49 hallgató szerzett PhD fokozatot, közülük öten külföldi állampolgárok. Az 
értekezések témái jelentıs változatosságot mutatnak, markánsan érvényesül az az általa 
is támogatott stratégia célkitőzés, amely a közgazdasági kérdések megközelítésének 
kitágítását, interdiszciplináris jellegének erısítését és az elemzési eszközök 
modernizálását célozta meg.  

Fontosnak tartotta, hogy a Kar doktori programjának végrehajtásában egyre 
markánsabban érvényesüljön a 2000-es évek elején megfogalmazott új stratégia, amely 
a közgazdasági kérdések megközelítésének kitágítását, interdiszciplináris jellegének 
erısítését és a tudományos elemzési eszközök modernizálását célozta meg. E stratégia 
jegyében a Doktori Iskola elıtérbe helyezte azokat a kutatási témákat, amelyek egyrészt 
folytatták a klasszikus közgazdaságtani hagyományokat (gazdasági jelenségek történeti, 
szociológiai, jogi és kulturális kontextusban történı elemzése), másrészt viszont 
csatlakoztak a modern közgazdaságtani irányzatokhoz (formalizáció, fizikai-biológiai-
informatikai analógiák, számítógépes szimuláció), illetve a heterodox megközelítésre is 
vállalkoztak - elméleti, elmélettörténeti és alkalmazott közgazdaságtani problémák 
megoldása során. Az új stratégia kezdeti eredményei azokban a disszertációkban 
jelentek meg, amelyek például a többváltozós matematikai-statisztikai módszerek 
vállalati alkalmazásával, a vezetéstudomány humánetológiai kiterjesztésével, a 
közgazdaságtan biológiai megközelítésével, az új számítógépes döntési modellekkel, a 
retorikai közgazdaságtan kritikai értékelésével – foglalkoztak. 

A kutatási feladatok megvalósítása során - együttmőködve kollégáival - 
különösen nagy figyelmet szentelt arra, hogy a hallgatók részletesen, teljes körően 
feldolgozzák és kiértékeljék kutatási témájuk hazai és nemzetközi szakirodalmát. Angol 
nyelvő tantárgyak oktatásával elısegítette, hogy ehhez megfelelı szintő nyelvtudással 
rendelkezzenek és valóban új tudományos eredményeket fogalmazzanak meg témájuk 
kutatásakor. Tette ezt azért, mert tudta, hogy a PhD-hallgatók többsége Karunkon oktat, 
vagy a késıbbiekben oktat majd, így alapvetı érdek, hogy korszerő és tudományosan 
megalapozott nézetek és módszerek kerüljenek közremőködésükkel a graduális 
képzések tananyagába. 

Tisztában volt vele, hogy a megfelelı szintő idegen nyelvtudás a nemzetközi 
szakmai közösségi életben való aktív részvétel feltétele, így minden lehetséges módon 
segítette és ösztönözte PhD-hallgatóink nyelvtudásának állandó fejlesztését, a 
nemzetközi szakmai konferenciákon való aktív részvételüket és megfelelı publikációs 
tevékenységüket. 

Mindehhez stabil alapot nyújt számunkra az a már korábban említett 
intézményes nemzetközi kapcsolatrendszer, melynek meghatározó tagjai a Magdeburgi 
Mőszaki, Kolozsvári Babes- Bolyai, Kassai Mőszaki, Novy Sadi és az Oviedói 
Egyetem. Itt kell megemlítenünk azt az erıfeszítését, amely a gazdálkodási doktori 
iskolák európai szövetségéhez (EDAMBA) való csatlakozás irányába tett, és amely 
eredményeképpen a szövetségnek 2005-tıl aktív tagjai vagyunk. 
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Mint korábban említettük Nagy professzor nyolc évig volt a Miskolci Egyetem 
nemzetközi ügyekért felelıs rektorhelyettese. Ez a nyolc év kiemelkedı jelentıségő 
idıszak az Egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlıdésében, és a nemzetközi 
elismertség megteremtésében. Ebben elévülhetetlen érdemei vannak. Magyarország 
erre az idıszakra esı csatlakozása az Európai Unióhoz nemzetközi relációban lökést 
adott az Egyetemnek, amelyet jó stratégiai érzékkel használt ki. A rektorhelyettesi évek 
alatt a Miskolci Egyetem számos nemzetközi együttmőködési megállapodást kötött 
régiós és távolabbi egyetemekkel és más intézményekkel. Ezek a megállapodások 
alapját jelentették több nemzetközi projekt lebonyolításának, sikerességének, valamint 
lehetıséget biztosítottak oktatói és hallgatói mobilitásunk kiszélesítéséhez. Ezzel 
összefüggésben az Egyetem karainál szorgalmazta az idegen nyelven oktatott tárgyak 
és kurzusok számának növelését, megteremtve az említett folyamatok 
kölcsönösségének alapvetı feltételeit. Külföldön tett látogatásai során mindig nyitott 
szemmel járt, ott szerzett tapasztalatait megosztotta intézeti, kari, és egyetemi 
kollégáival, valamint integrálta saját tevékenységébe, ezzel is elısegítve a még 
hatékonyabb egyetemi mőködést. 

Nagy professzor számos intézményi feladata mellett tevékenyen közremőködött 
egyetemi és más a felsıoktatást érintı testületek munkájában. Ezek közül a 
legfontosabbak a következık: MTA IX. Osztály, Gazdaságtudományi Minısítı 
Bizottság (2003- ), Magyar Akkreditációs Bizottság: Gazdálkodás-, Szervezés- és 
Közgazdaságtudományok, 2000- ), Közgazdasági Szemle Szerkesztı Bizottsága (1979-
2002), MTA IX. Osztály, Közgazdaságtudományi Bizottsága (1979-2002), Ceepus 
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„… The Method I take to do this, is not yet very usual; for  
instead of using only comparative and superlative Words,  
and intellectual Arguments, I have taken the course (...) to  
express my self in Terms of Number, Weight, or Measure;”   

 
William Petty: Political Arithmetick (1690) 

 
A politikai aritmetika a korai közgazdaságtan egyik figyelemre érdemes 

megnyilvánulása, illetve közelítési módja. Ha a szóösszetétel tagjait általános nyelvi 
értelmezı szótárban, vagy idegen szavak szótárában keressük, akkor az aritmetikára 
szikár, egyértelmő meghatározást találunk, azaz, a számtan szó szerepel 
megfeleltetésként. Az elsı tag, a politikai kifejtése sokkal gazdagabb, sokrétőbb. A 
várakozásnak megfelelıen ez jelzi egyrészt a társadalom, az állam vezetésére, a 
hatalom megszerzésére és megtartására irányuló közösségi vagy egyéni tevékenységet, 
az ezzel kapcsolatos eszmék, elvek rendszerét, ám, egyebek közt, több pejoratív 
jelentésréteg is felbukkan: jelezhet cselekvési taktikát, de bizalmas szóhasználatban 
furfangosságot, ravasz kiismerhetetlen eljárást is érthetünk rajta. 
 A kifejezés elsıdleges – egyúttal közömbös – tükörjelentése tehát a társadalmi 
számtan lenne, ami vésı soron helyes orientációt ad. A politikai aritmetika szakmai 
közelítésben, történetileg, az irányzat alapítójaként kezelt Sir William Petty1 kezében új 
tudományos metodológiát jelentett a modern nemzetállam gyakorlati problémáinak 
kezelésére. Mind a módszertani közelítés, s ebben a mérés szerepe, mind a nemzetállam 
gyakorlati problémái, s ebben a gazdaságpolitika kérdése olyan problémák, amelyek a 
közgazdaságtan története során élénk viták forrásaivá váltak. 
 E korai irányzat módszertani közelítése és a gazdaságpolitikához való viszonya 
olyan párosítást jelent, amely sok tekintetben ambivalenciák hordozója. A két mozzanat 
17–18. századi tényleges együttállása a közgazdasági fıáram történeti menetében 
visszaszorult. A gazdaság alapvetı fogalmairól, a gazdasági mőködésérıl való tudásunk 
fejlıdött, közgazdasági ismereteink tudományos szintje, abba vetett hitünk 
megszilárdulni látszott. Mégis érdekes rácsodálkozással tapasztalhatjuk, hogy a 20. 
század szocializmusában a korai politikai aritmetika dilemmái hogyan manifesztálódtak 
újfent. Sıt kicsit általánosabb értelemben is tanulságokat hordoz az, ahogy a 
gazdaságpolitikai célú mérés, akár a gazdaságvezérlés normális részeként, akár célzatos 
eszközeként, „furfangosságaként” máig kíséri a közgazdaságtant. 

                                                 
1 Sir William Petty (1623–1687). Utrechtben, Leydenben, Amsterdamban és Párizsban nyelve-
ket, kémiát, majd Oxfordban orvostudományt tanult. 1648-ban kinevezték anatómiaprofesszor-
nak. Hamarosan az ír hadsereg fıorvosa lett. Ezt követıen Írország fıfelügyelıje, mely megbí-
zásban nagy gazdagságra tett szert. Részt vett a Londoni Királyi Társaság (Royal Society) meg-
szervezésében. A közgazdaságtan elméleti és praktikus kérdéseirıl rendszeresen író egyik legko-
rábbi szerzı. Legismertebb mőve a Political Arithemtick [25]. 
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 A tanulmány röviden bemutatja, hogy a korai politikai aritmetikában és a korai 
szocializmus gazdasági méréseiben miként jelennek meg – sok tekintetben hasonló 
módon, – A közgazdaságtan nagy módszertani és gazdaságelméleti dilemmái.2 
 
A MÓDSZER ÉS A MÉRÉS KÖZGAZDASÁGI SZEREPE – AMBIVAL ENCÁK 
 
A politikai aritmetika, még ha vizsgálódásai magukban is foglalnak mai értelemben vett 
statisztikai megfigyeléseket, nem elsısorban a statisztika valamely ágának tekintendı, 
hanem egy olyan új szemlélet kiterjesztésének a társadalomtudomány területére, amely 
a természettudományokban is éppen ezen irányzat születése idején kezdett gyökeret 
ereszteni. A 17. századi fizika áttért a tárgyak minıségi jellemzésérıl a kvantitatív 
közelítésre, a tudomány minden ágában a kutatás központi eleme a mérés lett. E 
szemlélet átvételére az irányzat atyjának tekintetett Petty párizsi anatómiai tanulmányai 
során, 1645-ben, közvetlen ösztönzést is kapott Thomas Hobbestól3, aki azt vallotta, 
hogy a kvantitások logikája keletkezteti a megfelelı kutatási módszert, mivel ez tükrözi 
a kutatni kívánt tárgy természetét. E nézet az emberrıl és a természetrıl vallott 
mechanikus-materialista világkép módszertani megnyilvánulásaként tört felszínre. 
 A szemlélet kialakítása és elterjedése avval is járt, hogy erıs kritikának vetették 
alá az addig domináns metodológiát. A szubjektivizmustól, valamint a görögök és 
skolasztikusok logikai-deduktív közelítésétıl az empirizmus felé fordultak. A 
szemléleti fordulat nagy egyénisége Francis Bacon4 volt, aki azon kevesek közé 
tartozott, akit Petty nagy csodálattal kezelt. Ellentétben az arisztoteliánus deduktív-
szillogisztikus módszerrel és a reneszánsz tiszta empirizmusával, Bacon az induktív 
módszert, az empirikus és a racionális közelítés egyesítését javasolta: „ … szeretem a 
hangyákat, csak azt használják fel, amit győjtögetnek; az érvelık viszont a pókokra 
hasonlítanak, akik önmagukból állítják elı a pókhálót. A méh középutat választ: az 
anyagot a virágokból, a kertbıl és mezıkrıl győjti össze, de átalakítja, és saját erejével 
dolgozza fel. Ehhez hasonlatos a filozófia igazi tevékenysége; mert nem bízza magát 
kizárólagosan, vagy fıként az ész erejére, s nem is helyezi érintetlenül az emlékezetbe a 
természetbıl és a mechanikus tapasztalatokból nyert anyagot, úgy ahogy azt megtalálta; 
hanem megváltozva és feldolgozva adja át a megértésnek.” [3: 93.] 
 Voltaképpen ezt a módszert követi Petty is gazdasági vizsgálataiban. A 
társadalmi jelenségeket nem csupán leírja mennyiségi jellemzıkkel, hanem az adat-
együttesekhez magyarázatokat is főz. Az új típusú metodológiának ez elfogadott 
eszköze volt; attól nyert mégis különleges fontosságot, hogy Petty nem 
természettudományos, hanem társadalomtudományi területen vette alkalmazásba. 
Hangoztatta, hogy elemzése objektív adatokon nyugszik. A Számok, Súlyok, Mértékek 

                                                 
2 A tanulmányban elıforduló gondolkodók, közgazdászok mőködésérıl és jelentıségérıl láb-
jegyzetben tömör leírást adunk, elsısorban azért, mivel a politikai aritmetika mővelıi és inspirá-
lói a mai közgazdasági tudatban kevéssé vannak jelen. A teljesség kedvéért, fıként a történeti 
idızítés megkönnyítéséért, jól ismert szerzıket is röviden jellemzünk. 
3 Thomas Hobbes (1588–1679) filozófus, materialista. Leviathan (1651) címő munkája a politi-
kai filozófia megkerülhetetlen mőve, a társadalmi szerzıdéselméletek megalapozója. Írásai több 
tudományterület fejlıdéséhez hozzájárultak. 
4 Francis Bacon (1561–1626) filozófus, államférfi, tudós, jogász. Volt Anglia fıügyésze és lord 
kancellárja is. Tudományos mőveinek hatása túlszárnyalta politikai szerepét; az empirizmus aty-
jának, a tudományos forradalom úttörıjének tekintik. 
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alkalmazásának hangsúlyozása visszatérıen, tudományos hitvallásként jelenik meg fı 
mővében. 
 A Political Arithmetick bevezetıjének híres gondolatmente, melybıl a 
tanulmány mottója is származik, már-már kiáltványszerően fogalmaz: 
 „Számok, Súlyok, Mértékek terminusaiban fejezem ki magamat, csak észérveket 
használok, csak olyan okokat veszek figyelembe, melyeket láthatóan a Természet 
alapoz meg; s mindent, ami az ingatag Értelemtıl, Vélekedéstıl, Vágytól és 
Szenvedélytıl függ, másoknak hagyok vizsgálatra.” [25] 
 Az „ingatag” értelmet és vélekedést azonban szinte már a legelsı kísérleteknél 
sem lehetett kikapcsolni a vizsgálatokból, hiszen gyakran, amikor bizonyos 
jelenségeket adatokkal kellett jellemezni, a hiányzó, közvetlenül megragadható 
kvantitásokat hosszú, komplikált, deduktív érvelésen alapuló következtetés-láncolattal 
lehetett meghatározni. Ennek konkrét példáiból a következı részben ízelítıt is adunk. 
Lényegüket tekintve ezek részben a mai közgazdaságtan proxy-változóinak elıdei, 
részben a jól rendszerezett fogalmak és az azoknak megfelelı szisztematikus 
adatgyőjtés nem léte, vagy problémái miatt kialakított kényszermegoldások. A 
különbözı célokból megfigyelt, ezerszálú jelenségvilág ilyen jellegő felhasználása és 
alkalmazása mégis létrehozta a kvantitások új logikáját, annak újszerő gazdasági 
alkalmazását. Ez a közelítésmód alapozta meg azt a tradíciót, amely a közgazdaságtan 
kvantitatív természetét erısen hangsúlyozta, s keménytudományi státuszát 
elérhetınek/elérendınek tartotta. 
 Ez a kiindulás számos ambivalenciát tartalmaz, mind módszertani, mind 
tartalmi-elméleti téren. Adam Smith5 a közgazdaságtannak ezt a közelítését nem tartotta 
követésre méltó tradíciónak. Híres megjegyzése a „Nem nagyon hiszek a politikai 
aritmetikában”, kifejtés nélkül, csak kételyének ad hangot [30: IV. Könyv, 5. fejezet]. A 
kétely több forrásból is táplálkozhat: vonatkozhat a mögöttes elmélet hiányosságaira, a 
deduktív-logikai közelítéssel ellentétes módszertanra, a kvantitatív közelítésbe vetett 
hitre, és a gazdaságpolitikát segítı szándékra is. 
 Ha elsı közelítésben mégis a közgazdaságtan kvantitatív megfogalmazásához 
való viszonyt, az ilyen közelítés mindenhatóságába vetett hittel kapcsolatos kételyt 
értjük rajra, akkor megállapíthatjuk, hogy diszciplínánk nagy képviselıinek 
állásfoglalásai jelentıs variabilitást mutatnak e vonatkozásban. A kettıség – a lehetıség 
büszke hite és a különbözı erısséggel megfogalmazott szkepticizmus – végigvonul a 
közgazdaságtan történetén. A különbözı oldalon állók tartalmi állásfoglalása és 
szellemi nagysága, hitele között ugyanakkor nem lehet „függvényszerő” összefüggést 
felfedezni.6 
 
POLITIKAI ARITMETIKA A KORAI KÖZGAZDASÁGTANBAN 
 

Petty az elsı szerzı, aki tudatosan alkalmaz társadalmi és gazdasági jelenségek 
elemzésének megalapozására olyan empirikus közelítést, melyet a mai terminológiával 
statisztikai mérésnek neveznénk. Ennek során többek között kísérletet tesz a népesség, 

                                                 
5 Adam Smith (1723–1790) skót gondolkodó, morálfilozófus, közgazdász. Az önálló közgazda-
sági diszciplína atyja. Két leghatásosabb mőve Az erkölcsi érzelmek elmélete (1759) és a Nemze-
tek gazdagsága (1776). 
6 Részletesebben: Bekker [5] 



19 
 

az export, az import, a nemzet gazdagságának mérésére. Módszerei természetesen 
elnagyoltak, de feltevései, – figyelembe véve a rendelkezésre álló adatlehetıségeket – 
kora gazdasági feltételeitıl nem álltak annyira távol, mint ahogy ez a mai mércék 
szerint tőnik. 
 „A Számokban, Súlyokban és Mértékekben kifejezett megfigyeléseim, 
állításaim, melyekre az itt következı értekezéseket alapozom, igazak, legalábbis nem 
nyilvánvalóan hamisak, és ha nem is igazak, vagy kétségtelenek, még akkor is azzá 
teheti a legfelsıbb hatalom, Nam id certum est quod certum reddi potest. Amennyiben 
mégsem pontosak, akkor sem vezetnek félre oly mértékben, hogy az érvelést, amelynek 
alátámasztására hivatottak, megdöntsék, de a legrosszabb esetben is elégségesek ahhoz, 
hogy (feltételezésszerően) megmutassák az utat a célul kitőzött tudás felé.” [25] 
 Az új módszer tehát határozott elemzési célok szolgálatában nyer alkalmazást, a 
mérés az érvelés alátámasztásaként lesz funkcionális eszköz. A 17. század második fele 
olyan kor volt, melyben számosan azt a „veszélyes elfoglaltságot” [11:901] őzték, hogy 
gazdaságpolitikai tanácsokkal lássák el a különbözı kormányzatokat. A kor 
merkantilista pamfletírói sajátos érdekeik elımozdítását kívánták elérni munkáikkal. 
Petty és néhány társa azonban a gazdaságtan kvantitatív természetét felismerve, 
érveiket nem kvalitatív gondolatmenetek révén adták elı, hanem az empíriát, a mérést 
hívták segítségül.  
 Petty az Írországot elfoglaló Cromwell-i hadsereg fıorvosaként kezdett 
érdeklıdni gazdasági kérdések iránt az 1650-es évek elején. A meghódított és elkobzott 
földek rendezett elosztásának problémáival szembesülı hatóságokat rábeszélte, hogy 
bízzák meg egy átfogó földmérés megszervezésével. E masszív vizsgálat 
eredményeként született meg az 1670-es években a The Political Anatomy of Ireland 
címő munkája. Idıközben már az 1662-es, a Treatise on Taxes and Contributions címő 
írásában is, melyben Anglia közpénzügyeivel foglalkozott, megjelentek a mérésen, 
gazdasági elemzésen túl a közvetlen gazdaságpolitikai célzatú tanácsok.  
 A gazdasági becsléseknél azt a kevés számú, szisztematikusan győjtött és 
rendelkezésre álló adatot használta fel, mely megfelelı feltevések segítségével közelítı 
eredményt adott egy közvetlenül nem megfigyelt, gazdaságilag jelentısnek tartott 
tényre. A nemzet politikai és gazdasági erejének növelését a korai idıktıl kezdve, máig 
tartóan, a közösségi dimenzióban gondolkodó közgazdászok egyik fontos feladatnak 
tartották. A nemzet vagyonosságának, vagy egészséges fejlıdésének volta a korai idıtıl 
fogva erıteljesen foglalkoztatta mind a kvalitatív, mind a kvantitatív terminusokkal 
dolgozókat. Petty és a politikai aritmetikusok e fogalmakhoz mértékeket kívántak 
rendelni. A kor egyik kulcsfeltevése az volt, hogy egy nemzet gazdasági ereje 
népességszámától függ. Átfogó népszámlálás hiányában azonban a lakosság számának 
meghatározása is sajátos, mai szemmel durva közelítésnek felfogható módszerekkel és 
feltevésekkel vált lehetıvé.  
 Petty korában viszonylagos rendszerességgel létezett például a mortalitás 
becslésére alkalmas temetési statisztika, számba vették a lakóházakat, nyilván tartották 
az adóbevételeket, stb. Anglia népességének kiszámításakor ezért Petty elıször a 
London vonatkozásában rendelkezésre álló temetések számából indult ki, ezt egy 
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konstans értékkel felszorozta, melyet a kortárs és barát John Graunt7 számításaiból vett 
át. E konstans voltaképpen a mortalitási rátát volt hivatott reprezentálni. Az így kapott 
lakosságszámot ellenırzı becslésnek vetette alá, ezt egy újabb közelítéssel a londoni 
házak száma és az azokban lakó becsült átlagos családnagyság segítségével végezte el. 
A Londonra kapott népességszámot az adóbevételekre vonatkozó adatok révén 
terjesztette ki országos becsléssé. Azt feltételezte, hogy Anglia lakosainak száma 
tizenegyszerese Londonénak, azaz mintegy 7 millió 400 ezer, mivel a londoni 
adóbevételek az országos adójövedelem egy-tizenegyedét tették ki. Itt is próbálkozott 
ellenırzéssel. E tekintetben a püspökségek nyilvántartásában szereplı azon értékbıl 
indult ki, mely az úrvacsorához járulók számára vonatkozott. A konkrét számításmenet 
a mai olvasó számára kissé különösnek tőnhet, mégis észre kell vennünk, hogy e 
becslések megalapozták azt a máig érvényes elvet, hogy a szisztematikus mérésnek és 
az elemzı értelemnek egyaránt jelen kell lennie, ha valamennyire is releváns eredményt 
kívánunk elérni. 
 Petty nem egyedüli mővelıje ennek a közelítésnek. Angliában Pettyn kívül a 
kortárs John Graunt és a következı generációhoz sorolható Gregory King8 a 
legnevesebb képviselık. Graunt végzett elıször olyan számítássorozatot, mellyel az 
ország egészére népességbecslést kaptak. A mai demográfusok joggal tekintik a modern 
népességtudományi vizsgálatok elıfutárának. Saját népességszámításánál Petty is tıle 
vett át bizonyos elveket és számszerő koefficienseket. Gregory King nemzeti jövedelem 
becslése is részletesebb, gondosabb elıfeltevéseken nyugvó számítás, sokkal 
konzisztensebb, számszerőségében hitelesebb, mint Petty kvantifikációs kísérlete. 
Bacon módszertani elveit nagyobb precizitással, statisztikai szemmel rigorózusabban 
alkalmazták. Ha csupán gazdaságstatisztikai mércével mérünk, számításaik jobban 
illeszkedtek a mai követelményekhez. Evvel szemben Petty kreatívabb volt, amikor 
vizsgálatait felhasználta gazdaságelemzésre és gazdaságpolitikai következtetésekre. 
Joggal tekintették a politikai aritmetika megteremtıjének. Életében legtöbb gazdasági 
célú írása kéziratban forgott, munkái csak halála után jelentek meg nyomtatásban.9 
Üzenetük azonban világos és egyértelmő volt mind a kortársak (a célzott döntéshozók), 
mind az utókor számára: a közpolitikának szisztematikusan győjtött empirikus 
tényeken, okszerő kvantitatív becsléseken kell alapulnia; az országok anyagi és emberi 
erıforrásait így lehet megfelelıen hasznosítani. 
 A korai politikai gazdaságtan kvantitatív természete elég kézzelfogható, 
Franciaországban szintén alkalmazták a 17. század közepétıl az empirikus közelítést, 
erıteljesen a gazdaságpolitika szolgálatába állítva. E tevékenység legnevesebb alakjai: 

                                                 
7 John Graunt (1620–1674) londoni méterárú-kereskedı, akit az 1662-ben publikált Natural and 
Political Observation Made upon the Bills of Mortality címő pamfletje alapján a modern demo-
gráfia megalapítójának tekintenek. 
8 Gregory King (1648–1712) kartográfusként kezdte pályáját, késıbb a közszolgálatban fontos 
számviteli jellegő megbízásokat töltött be. Kora vezetı politikai aritmetikusának tartották. Fon-
tos mőve, az An Estimate of the Comparative Strength of Great Britain csupán 1802-ben jelent 
meg nyomtatásban. 
9 A Treatise on Taxest 1691-ben, az 1670-es évek elején már kész Political Arithmeticet is csak 
1690-ben jelentették meg nyomtatásban. 
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SebastienVauban10 és Pierre Boisguilbert11. XIV. Lajos uralkodásának utolsó két 
évtizedében Franciaország a sorozatos háborúk, s a nagy állami kiadások miatt 
gazdaságilag rendkívül rossz állapotban volt. Gazdasági stagnálás, nyomor, óriási 
államadósság, bonyolult, áttekinthetetlen adórendszer jellemezte az országot. Az 
államügyek, a pénzügyi helyzet rendezésére olyan javaslatok is készültek, amelyek a 
politikai aritmetika mőfajába sorolhatók, a számokkal való érvelést, megalapozást 
alkalmazták. E vonulat kiemelkedı alakja Vauban marsall, a flandriai és más 
országrészek népszámlálásának megszervezıje és felügyelıje, amiért a „francia Petty” 
névvel hivatkoztak rá. Gazdasági hírnevének másik forrása 1695-ben készített pénzügyi 
javaslata, melyet 1707-ben hozott nyilvánosságra [30], aminek következtében – 
mármint az engedély nélküli publikálás miatt – kegyvesztett lett. Olyan mő ez, melyben 
átfogó, empirikus gazdaságelemzéssel alapoz meg gazdaságpolitikát, megfelelı fiskális 
politikában látva a gazdasági terápia eszközét. A javaslat nem csak azért érdemel 
figyelmet, hogy reálisan megvalósítható-e, vagy sem, hanem azért (is), mert észre kell 
vennünk, hogy a fiziokraták híres egyetlen-adó tervével mutat szoros szellemi 
rokonságot. Nevezetesen, a dixme (dîme) royal, a földre és kereskedelemre kivetendı 
egyetlen adó, a királyt illetı tized gondolata mintegy fél évszázaddal megelızte a 
fiziokraták, Mirabeau és Forbonnais egyetlen-adó tervét, az eszmetörténeti inspiráció és 
a gondolkodási tradíció továbbélésének szép példájaként. Boisguilbert 
gazdaságpolitikai javaslatait is a századvég zavaros pénzpolitikai és adóztatási 
gyakorlatának megreformálási szándéka ihlette. Javaslatainak Vaubannal közös vonása 
mégis inkább csak az, hogy munkássága szintén a politikai gazdaságtan kvantifikálási 
törekvéseinek vonalába tartozik. Boisguilbert azonban már erısen teoretikus, a 
gazdasági körforgás gondolatát képviseli, látja az árak szerepét a reálgazdasági és 
monetáris áramok egyensúlyi helyzetének létrejöttében. Életmőve fontos közbensı 
állomás a fiziokrata gondolatok és Quesnay12 majdani Gazdasági Táblázata felé. 
 Az Encyclopaedia Britannica 1787-es kiadása Davenant13 meghatározása 
nyomán a politikai aritmetikát „a számokkal való érvelés mővészeteként” jellemzi. Az 
enciklopédia megjelenésekor azonban már a klasszikus kor elsı évtizedeiben járunk, 
amikor a politikai aritmetika presztízse elmúlóban volt. A klasszikus kor elıtt ez a 
közelítés a gazdaságpolitika segítıtársaként szolgált, a késıbbiekben sajátos felhang 
járult a szó köznapi használatához. A fogalom inkább a célzott koncepciókat 
alátámasztó mérések, (néha a mérés félrehasználásának) szinonimájává vált.  

                                                 
10 Sébastien Le Prestre, Seigneur de Vauban (1633–1707) XIV. Lajos idején Franciaország mar-
sallja, kora híres katonai mérnöke, erıdök tervezıje. A Francia Akadémia tiszteletbeli tagja. Írá-
sai több tudományterületet érintettek. 
11 Pierre Le Pesant, Seigneur de Boisguilbert (1646–1714) Francia gondolkodó, Quesnay és 
Smith rendszereinek elıfutára. A gazdasági körforgás kérdéseit kutatja. Legfontosabb munkája 
az 1704-ben megjelent Értekezés a gazdagság, a pénz és az adózás természetérıl. 
12 François Quesnay (1694–1774) a francia fiziokrata iskola atyja, a gazdasági áramlásokat ösz-
szefoglaló Tableau Économique szerzıje. 
13 Charles Davenant (1654–1714) angol politikus, parlamenti képviselı, köztisztviselı. 1683-tól 
adófelügyelıként dogozott, élete utolsó évtizedében az export és import fıfelügyelıje. Legin-
kább merkantilista nézetvilágú gondolkodó. A pozitív kereskedelmi mérleg fontosságát hangsú-
lyozta írásaiban. Többek között az adó és pénzügyek szakértıje. Átlátta a politikai aritmetika 
mővelésének jelentıségét. Munkái egy részét 1771-ben adták ki, összegyőjtött kéziratai 1942-
ben jelentek meg [29:211]. 
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MÉRÉS, KVANTIFIKÁLÁS – A F İÁRAM TENDENCIÁI 
 

A mérés és a gazdaságelméletek kapcsolata a közgazdaságtan sokat kutatott 
bonyolult témája, ennek még vázlatos megtárgyalása is túlmutat tanulmányunk 
keretein. E rövid áttekintés funkciója csupán az, hogy hátteret adjon a korai 
századokban tapasztalt és a 20. században, a kelet-európai régióban teret kapó új 
politikai aritmetika megfelelı kontextusba helyezéséhez.14  
 Ha a mérés és kvantifikálás viszonyát történetileg együtt vizsgáljuk a 
közgazdasági elméletek fejlıdésében, Rima szerint [27] három egymás után következı 
korszak különböztethetı meg: 

1.  szakasz: a mérés, mint gazdaságpolitikai eszköz alkalmazása; 
2.  szakasz: gazdasági törvények megformulázása kvantitatív technikákkal; 
3.  szakasz: a közgazdaságtan, mint prediktív tudomány kialakulása. 

 Az elsı, viszonylag rövid periódusban, mely nagyjából a késıi merkantilizmus 
idejével esik egybe, a mérés és kvantifikálás alapvetıen gazdaságpolitikai célok 
szolgálatában állt. A második idıszakban, az ipari forradalomtól hozzávetılegesen a 
huszadik század elsı harmadáig terjedı korban, a technikák alkalmazása fıként arra 
irányult, hogy statikus gazdasági törvényeket határozzanak meg általuk. A harmadik 
szakaszban, mely ma is tart, megnyílt a lehetıség, hogy a fejlett és kifinomult 
matematikai/statisztikai módszerek összetalálkozzanak az általános 
egyensúlyelmélettel, s létrejöjjön a „szuper” eszközként használt ökonometria. 
 A politikai aritmetikusok munkásságához való viszony érdekesen alakult az 
utókor részérıl. A közvetlen utókor reakciója elutasító volt, illetve az elhallgatás 
jellemezte. Érdekes észrevenni, hogy a rákövetkezı korszak negatív magatartása a 
kormányzatok gazdasági szerepének eltérı értékelésével, az irányzat gazdaságpolitikai 
céljainak elvetésével, illetve a hozzá főzıdı gazdaságpolitika sikertelenségével függ 
össze elsıdlegesen. 
 A klasszikus iskola elméleti tradíciójába csak korlátozottan hatolt be a 
szisztematikus kvantifikáció gyakorlata. Az elfordulás fıként a tizennyolcadik század 
megváltozott politikai és metodológiai perspektívájában keresendı. A felvilágosodás 
filozófiájának természetes rend koncepciója a gazdaságnak olyan vízióját alakította ki, 
ahol az önérdekő egyének cselekvése a piaci résztvevık mindegyike számára kedvezı 
eredményt hozott. 
 Ezen periódus jellemzése azonban adekvátnak tőnik úgy is [7], ha két olyan – 
elsı közelítésben széttartó – markáns tendencia egyidejő jelenlétében fogalmazzuk 
meg, amely voltaképpen elıkészíti és megalapozza a mai kort, amikor a 
közgazdaságtan már a nagy egymásra találás, a teória, a matematika és a statisztika 
összetalálkozása nyomán közelíti a kemény tudományi státuszt. Ebben az idıszakban, 
egyfelıl, az elméletek absztrakttá válása, a valóságos világ közvetlen problémáitól való 
eltávolodás, a teoretikus összefüggések matematizálása, másfelıl, a gazdasági 
jelenségek és tények leírásából, elemzésébıl kiinduló és táplálkozó, a deduktív 
teoretizálástól elidegenedett szorgos, empirikus győjtı, tényfeltáró, rendezı vonulat is 
hangsúlyosan jelen van. A kor nemcsak az elvont teória és a gazdasági történések 

                                                 
14 A kifejtés fı gondolati elemei döntıen Bekker [7], Hüttl [16, 17] és Rima [27] írásain alapul-
nak. 
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közötti szakadék megjelenését, tágulását hozza, hanem a szakadékon átívelı (majdani) 
híd alapozása, építése is elkezdıdik. 
 A harmadik fázis, a közgazdaságtan, mint prediktív tudomány kialakulásának a 
beköszönte. Szimbolikus határként 1930-at szokás megjelölni, mivel ekkor alakult meg 
az Ökonometriai Társaság, s ebben az évben keresztelte el Ragnar Frisch az új 
diszciplínát. A három önálló tudományterület – a közgazdaságtan, a matematika és a 
statisztika –összeépülése, minden találkozási felület kialakulása nagy súrlódásokat, 
küzdelmet hozott. A részterületek története, s az azok fejlıdését segítı társtudományok 
becsatlakozása is hosszú, önállóan kifejthetı és kifejtendı történésekkel van tele. 
 A harmadik fázis mai állapotát csak úgy érthetjük meg [16, 17], ha tudatában 
vagyunk, hogy a ma természetesnek tartott helyzet olyan önálló tudományos értékkel és 
történettel rendelkezı részterületek harmonikus együttesébıl állt elı, mint  
 – számszerő nyilvántartások, szisztematikus empíria kialakulása (mikro-, 
makroszint), 
 – a makro- és mikroelmélet(ek) logikai tisztulása, 
 – az elmélet matematizálása, 
 – a statisztikai módszertan fejlıdése, 
 – az ökonometria (elmélet–matematika–statisztika találkozása) létrejötte, 
 – a számítástechnikai, informatikai forradalom, 
 – a gazdaságpolitikai modellépítés. 
 
POLITIKAI ARITMETIKA ÉS A KELET-EURÓPAI KÖZGAZDASÁG TAN 
 

A közgazdaságtudomány fıáramában nagyjából a 20. század közepére jött létre 
annak a három legfontosabb pillérnek – a megfelelı adatoknak, a gazdaságelméletnek 
és a gazdaságpolitikai igényeknek – a szintézise, amely elengedhetetlen a kormányzati 
munkát is segíteni képes, tudományos igényő, kvantitatív elemzések és elırejelzések 
elkészítéséhez. A századközepi történelem új helyzetet teremtett Kelet-Európában is, de 
sok tekintetben nem a kortársi közgazdaságtudomány, hanem a közgazdaságtan korai 
századainak némely jellegzetessége figyelhetı meg tudományos tekintetben, különösen 
a szocializmus elsı évtizedeiben. 
 
Korai szocializmus – a politikai aritmetika újjáéledése 
 

Ha feltételezzük, hogy a korról az olvasó kontúros történelmi ismeretekkel 
rendelkezik, akkor elégségesnek tőnik, ha a fent jelzett három pillér, – az adatok, az 
elmélet és a gazdaságpolitika – viszonylatában mutatunk rá néhány specialitásra, amely 
megalapozza azt a megállapítást, hogy a szocializmus kezdeti évtizedeiben a politikai 
aritmetika újjáéledését véltük felfedezni. 
 A hármasban az adatok léte a legkevésbé problematikus, a velük való 
bánásmód teszi döntıen sajátossá, nem 20. századivá használatukat. Mind az elmélettel, 
mint a gazdaságpolitikai célkitőzésekkel azonban komoly problémák vannak. Az 
elmélet voltaképpen „kiszállt” a rendszer mögül. Elméleti hiátus két vonatkozásban 
keletkezett: a rendszer hivatalosan a marxi paradigma alapján állt, ám egyfelıl, Marx 
nem hagyott kidolgozott gazdaságelméletet a szocialista formációra, másfelıl, e 
hivatkozás jellegében többször volt inkább közpolitikai, mint közgazdasági.  Ebbıl (is) 
adódóan, meglazult, jószerivel elvált a gazdaságpolitikai célrendszer a reálgazdasági 



24 
 

összefüggésrendszertıl. A gazdaságpolitika, számtalan konkrét feladatkitőzésen 
túlmutatóan lényegében három, rendszerspecifikusnak tekintett célt tőzött maga elé: 
gyors, a kapitalista államokat meghaladó gazdasági növekedés, teljes foglalkoztatottság, 
s a jövedelemelosztás egyenlı teljesítményért egyenlı bért juttató elve. 
 A reálgazdasági összefüggések, a gazdasági célok, s azok megalapozását, vagy 
bizonyítását hivatott mérések/adatok óhatatlanul inkompatibilissé váltak. Két sajátos 
reakciót váltott ki e helyzet a korabeli, gazdaságról készült írásokban. Az egyik a 
hivatalos gazdaságirodalom, mely a voluntarista célokat hivatott alátámasztani 
változatos eszközökkel. Ez a gazdaságmagyarázat a politikai aritmetikának ahhoz a 
fajtájához tartozik, ahol a prekoncepcióhoz kell hozzárendelni az eszközöket. A másik, 
ennek ellentéteként egy csendes, de annál hatékonyabb eszköz, a szisztematikus mérés, 
melynek kiemelkedı képviselıje Jánossy Ferenc15 volt, aki mérnökbıl vált 
iskolateremtı közgazdásszá. 
 A szocializmus korai éveinek gazdasági irodalma a „politikai aritmetika” és a 
„szisztematikus mérés” szembenállásával is jellemezhetı.  
 A mennyiség, a mérés és kvantifikálás különös értelmet kapott. A politikai és 
gazdasági voluntarizmus a mennyiségnek kitüntetett jelentıséget tulajdonított. A gyors 
növekedés, a fejlett országok túlhaladásának ígérete és vágya felértékelte a mértéket és 
leértékelte a minıséget. A korban nem élık nem is érthetik, hogy a mennyiség–minıség 
kategória miért generálhatott hatalmas indulatokat; hogy egyik vagy másik kategória 
fontosságának kiemelése jelezni tudta az uralkodó gazdasági vonalvezetéshez való 
viszonyt. A mennyiséget hangozatók persze koránt sem a mérés mint tudomány 
látószögébıl kezelték a gazdasági kérdéseket. Voluntarista gazdasági tervek, felemelt 
tervmutatók, a növekedési fölény pszichózisa jellemezte az egyik oldalt. Az itt 
alkalmazott mértékek önkényesen választott mérıszámok csokrával támasztottak alá 
nézeteket. A statisztika, a szisztematikus mérés diszciplínája „burzsoá áltudomány” 
státuszt kapott.16 A mennyiségi hajszát tagadók, a minıséget hangoztatók viszont, nem 
az igazi mérés ellen voltak. Jellegzetes példája e magatartásnak Jánossy kis cikke, 
amely a Mőszaki Élet 1958. 4. számában jelent meg. Címében két szimbolikus hívószót 
kapcsolt egybe: „Mérni és merni”. Zárómondatában formailag eleget tett a korabeli 
„politikai korrektség” követelményeinek, azaz a két nevezetes ténykedés közti 

                                                 
15 Jánossy Ferenc (1914–1997). Életútjára és nézeteire nagy hatást gyakorolt, hogy Lukács 
György filozófus nevelt fiaként életének elsı évtizedeit ausztriai és szovjetunióbeli emigráció-
ban töltötte. Moszkvában mérnökként dolgozott, majd csaknem három évig egy szibériai mun-
katábor elítéltje volt. 1947-ben tért haza. Elıször mérnökként dolgozott, majd hamarosan – elsı-
sorban az Országos Tervhivatal kötelékében –közgazdasági kérdésekkel foglalkozott. Két nagy-
hatású könyvén [19], [20] túlmenıen, a korabeli közgazdasági reformgondolatot alapvetıen be-
folyásolta az 1969-ben megjelent, a Gazdaságunk mai ellentmondásának eredete és felszámolá-
sának útja címő írás, mely az országot látszatfejlettként jellemzi, a kvázi-fejlettség állapotában 
lévınek mutatja be. 
16 A korra jellemzı Theiss Ede példája, aki az 1930-as években megjelent publikációival a nem-
zetközi élvonallal együtt haladó, elsı ökonométerünk. 1948-ban statisztikusként a Közgazdasági 
Egyetemre került. Hamarosan eltávolítják az egyetemrıl egy, a korra jellemzı rituálé keretében. 
Elıször bíráló cikk jelenik meg a Társadalmi Szemlében, majd ankétot rendeznek a statisztikai 
oktatás problémáiról. A hozzászólók szerint „a valószínőségszámítás alkalmazása, a korreláció- 
és trendszámítás a polgári statisztika megtévesztı manıvereinek egyik legfıbb módszertani esz-
köze”. Ezért 1950-tıl áthelyezték a közgazdaságilag kevésbé kitett ELTE állományába.  
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egyensúlyért szólt: „Aki hétszer mér, de egyszer sem mer, az nem nyerhet (de az sem, 
aki mer, de mérlegelés nélkül).” [21:113] Ez a zárójelbe tett óvás akkor a voluntarizmus 
elleni, még nyomtatható formában megjelenhetı kiáltványnak minısült.  
 Ebben az idıszakban bontakozott ki a mérés, kvantifikáció olyan mőfaja, amely 
a szorgos, szisztematikus empíriával próbálta a felelıtlen verbális érvelést és a politikai 
mennyiségfogalmakat megkérdıjelezni. Az adatokon nyugvó, részben hosszú idısoros, 
részben nemzetközi összehasonlító vizsgálatok megpróbáltak szembe szállni a verbális 
érvekben fellelhetı lazasággal, az illusztrációként használt, kiragadott, a „kisebb-
nagyobb” formáját öltı „adat”-jellegő bizonyítékokkal. A magyar közgazdászok közül 
többen gyakorolták e mőfajt, kiemelkedı reprezentánsa mégis Jánossy volt. 
Szubsztanciálisan releváns, s érvelésmódjában hatékony közelítése, formailag 
voltaképpen az egyszerő kalkulációt, a grafikai ábrázolást, a trendkoncepciót használta. 
A „beszélı számok” a probléma- és történelemismeret, a kreatív gondolkodás 
segédeszközeiként vettek rész lényegi vitákban. Csupán olyan dogmákat döngettek 
és/vagy döntöttek meg, mint a szocialista gazdálkodás növekedési fölénye, a 
fejlesztéspolitika szociális orientáltsága, s még egyebeket is a kor több hazug 
önáltatásából. A logarléc szállt szembe az intézményekkel. 
 Jánossy két kimagasló jelentıségő könyvében [19, 20] az „elmélet” és „mérés” 
mindig párban állt. Egyúttal, áttételesen, a harmadik pillérhez, a gazdaságpolitikához is 
kapcsolódott. Érvelése révén világossá és bizonyítottá vált, hogy „valami nem stimmel” 
a hivatalos állításokban. 

Elsı könyve 1963-ban A gazdasági fejlettség mérhetısége és új mérési 
módszere címmel jelent meg [19]. Gazdaságpolitikai aktualitását az adta, hogy nem 
létezett a nyugati és a szocialista országok között összehasonlítható nemzeti jövedelem 
koncepció, azaz a politika által utolérési versenyre benevezett országaink 
versenyeredménye értékelhetetlennek nyilváníttatott, vagy önkényes mérés áldozata 
lehetett. Könyvében, mely összehasonlító rendszerben kezeli az országokat, a gazdasági 
fejlettségi szint mérését nem egyszerő technikai kérdésként tárgyalja, fejlıdéselméleti 
háttérrel alakítja ki. A mérés minıségét általános méréselméleti megfontolásokkal 
alapozza meg. Az irodalomban Jánossy-módszerként ismert, a fejlettségi szintet 
naturális mutatók segítségével mérı eredmények nem mutattak kedvezı képet a politika 
számára. 

1966-ban publikált második könyve, A gazdasági fejlıdés trendvonala és a 
helyreállítási periódusok, a fejlıdéselméleti koncepcióját legrészletesebben tárgyaló mő 
[20]. Itt jelenik meg leggazdagabban mőveit olyannyira jellemzı széleskörő empirikus 
alátámasztásnak és a sokoldalú teoretikus magyarázatoknak különös, harmonikus 
egysége. Itt figyelmeztet, hogy „Lassan feledésbe megy az a tény, hogy a gazdasági 
fejlıdés igazi hordozója maga az ember, az emberiség saját fejlıdése, és gyakran már 
úgy tőnik, mintha a haladás ütemét döntıen az egyre tökéletesedı gépek elterjedése 
szabná meg.”17 Itt fejti trendvonal-koncepciónak nevezett gazdasági fejlıdéselméleti 
nézetét, ami a szó statisztikai jelentését is jól fedve, a fejlıdési folyamat relatív 
egyenletességét és a folyamat nagy stabilitását feltételezi. A trendfelfogás lényegében 
olyan koncepció, amely az országok hosszú távú fejlıdési ütemében meglévı nagyfokú 
stabilitást a legfontosabb termelési tényezı, az ember gazdasági viselkedésébe beépült 
stabilizáló tényezık egymásra hatásával magyarázza. Voltaképpen az ismeretek 

                                                 
17 I.m. [21:71] 
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változásának terjedési mechanizmusából, az ember változási képességének határaiból 
indul ki, s jut el segítségével a nagytávon nehezen változtatható fejlıdési ütem 
koncepcióhoz.  Ez az érvelés viszont azt a mítoszt oszlatta elméletileg és láttatta 
empirikusan, hogy az országok könnyedén átállhatnak egy gyorsabb ütemő „szocialista 
trendvonalra”. 
 Az aritmetika tehát szerepet kapott a politikailag motivált közegben, de mintha 
itt helyreállt volna az elemezés tiszta jelentése: ez a közelítés „a számokkal való érvelés 
mővészete”. 
 
Késıbbi évtizedek – a politikai aritmetikán túl 
 

Hazánkban – s tágabb értelemben a kelet-európai régió többi országaiban is – 
fıleg a késıbbi évtizedekben, helyet kapott a kvantifikálás, a matematikai közelítés 
olyan eszközrendszere, amely megegyezett a fıáram tendenciával.18 A „semleges” 
mérés, a matematika alkalmazása azonban tartósan a politikai erıtér hatása alatt állt. A 
matematikai közgazdaságtan alkalmazóit a politika a vonzás–taszítás állandó erıterében 
tartotta. Gyakran akadályozta a széleskörően elterjedt korszerő módszerek kulturált 
használatát, ritkábban, többnyire áttételesen, hozzájárult értékes szellemi, közgazdasági 
teljesítmények születéséhez.  
 Három jelentıs teljesítményt emelnék ki a szocializmus idejébıl, melyek 
egyben prototípusai is a lehetséges, tartósan értékes kutatásoknak. Ezekbıl némelyik 
típus más kelet-európai országban is létrejött, ugyanakkor sehol sem váltak dominánssá 
az un. reform szocialista irodalom mellett. Közös bennük, hogy mindegyik 
rendszerleírási kísérlet kvantitatív technikákkal. Egyik sem szól közvetlenül a rendszer 
megreformálásáról, annak lehetıségérıl, vagy lehetetlenségérıl, azt mutatja be, hogy 
maga a rendszer milyen. 
 Az egyik típus a gazdaságpolitika közelében, illetve az állami intézményekhez 
szokásszerően települt, illetve telepített mőhelyek munkája. Ezek voltaképpen az 
elemzést, a tervezést voltak hivatottak segíteni. A tervgazdaság bizonyos ponton túl 
nem engedhette meg magának az összefüggések koordinált, matematikai vizsgálatának 
negligálását. E téren a legkomplexebb rendszer az Augusztinovits Mária19 által 
létrehozott, a távlati tervezés céljaira kiépített modellcsalád [2]. A modellezık elsı 
generációja talán némi elınyt is élvezett néha nyugati kutatótársaikkal szemben. Jövıre 
vonatkozó, a gazdaságpolitika által „komolyan gondolt”, konzisztens adatok, tervadatok 
léte bizonyára kevés kutatónak állt rendelkezésére a korban. 

 
A teljesítmények másik köre akadémiai és egyetemi kutatóhelyeken született. 

Rendszerleírási kísérleteik – melyekhez matematikai eszközöket vettek igénybe, illetve 
kvantitatív technikákkal valósítottak meg, – két olyan kategóriába tartoznak, melyhez a 
kelet-európai indítás, valamilyen tekintetben pozitív töltetet adott. Ennek egyik példája 

                                                 
18 A témát bıvebben tárgyalja: [5] 
19 Augusztinovits Mária (1930–  ) pénzügyi kérdésekkel foglalkozott pályája elején. Az Országos 
Tervhivatalban a tervezésben alkalmazott matematikai modellrendszer létrehozója, nemzetközi-
leg elismert szakembere [2]. Késıbb az emberi életpálya ökonómiai kérdéseivel foglalkozott, a 
nyugdíjrendszer kiváló kutatója. 



27 
 

Bródy András20, másik példája Kornai János21 munkássága. Mindegyiknek feltétele volt 
a magas színtő elméleti kultúráltság, a korszerő elemzési eszközökben való jártasság, a 
matematika ismerete, illetve a matematikusokkal való dialógusképesség. Mindegyikre 
igaz, ami a nagy történelmi vonulatoknál a lényeges teljesítmények elıfeltétele: sem a 
teória, sem a kvantitatív technikák, sem a történelmi tapasztalatok felfogása, 
feldolgozása terén nem volt ismeret-deficitük. Kornai magának a kelet-európai 
mőködésmódnak rendszerleírását kísérelte meg, kialakítva a hiánygazdasági elméletet 
[1980], amivel egyedülállóan párbeszédképessé vált a nyugati világban. Bródy, a marxi 
rendszer matematikai formába öntése kapcsán, a marginalizmus és a munkaérték-
elmélet matematikai ekvivalenciájáról szól, azaz a klasszikus teoretikusok nyomdokain 
haladt. A régióspecifikusság csak közgazdasági, filozófiai olvasottságának jellegén 
látható. 
 Átgondolva a mintegy három évszázados idıtengely két ellentétes pólusán álló 
közgazdasági gondolkodás sajátosságait kitőnik, hogy a (megfelelı) gazdaságelmélet és 
a rendelkezésre álló elemzési technikák összhanghiánya súlyos deficittel terheli 
helyzetértékelésünket és gazdaságpolitikai célkitőzéseinket. A kifejezés mai 
felhangjával értelmezett politikai aritmetikának ez mindig jó táptalaja. A 
megkönnyebbülés, hogy ezen túljutottunk, még korai. Ha az elmúlt húsz év gazdasági 
útjáról hallgatjuk a „korszerő” magyarázatokat és megnézzük az 1. sz. ábra érvelı 
számait, akkor világosan láthatjuk, hogy a modern eszköztár és a korszerő elmélet léte 
sem váltja le a történelemismeret szükségességét és a beszélı számok vallatását. 

 
1. ábra 

A fogyasztás és felhalmozás ütemének évenkénti tény- és trendértéke 
1990 és 2009 között Magyarországon 

                                                 
20 Bródy Andtás (1924–  ) elméleti közgazdász. Több évtizedig a marxi teória matematikai meg-
fogalmazásával foglalkozott. Az input-output modellezés nemzetközileg elismert kutatója, aki 
Leontief munkatársaként is dolgozott. Többször oktatott külföldi egyetemeken. A termodinami-
ka közgazdasági alkalmazásának kísérletével is úttörı kutatást végzett. 
21 Kornai János (1928–  ) nemzetközileg ismert magyar közgazdász. A szocialista gazdaság mő-
ködésének elméleti és matematikai leírásával foglalkozik. Legismertebb mőve a Hiány (1981), 
melyben a szocialista gazdaság alapvetı mőködésmódját tárja fel. Számos késıbbi írása a piac-
gazdasági átmenet gazdaságpolitikai kérdéseit taglalja. 
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A FELSİOKTATÁS HELYE ÉS LEHET İSÉGEI  
AZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSBAN 

(új kihívások – paradigmaváltás) 
  

Dr. Besenyei Lajos 
egyetemi tanár  

a Miskolci Egyetem Felnıttképzési Regionális Központ elnöke,  
a Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai Bizottság elnöke 

 
 

"A tudásalapú gazdaság és társadalom korszakában alapvetıen módosul az 
egyetemek több évszázada kialakult klasszikus szerepe és feladata, a kutatásra épülı 
felsı szintő graduális oktatás mellett egyre nagyobb szerepet kap az életen át tartó 
tanulásba (LLL) történı bekapcsolódás. Elvi-szakmai tényezık mellett - gyorsuló idı, 
megszerzett ismeretek egyre rövidebb idın belüli elavulása, szakmaváltási idı 
rövidülése stb. - objektív gazdasági-társadalmi folyamatok is indokolják a 
paradigmaváltást. A fejlett országok jellemzı demográfiai trendje a születések 
számának csökkenése, a graduális képzésbe bekerülık számának középtávon 
bekövetkezı csökkenése - s ezzel ellentétesen a felnıttképzésbe bekapcsolódók 
számának dinamikus emelkedése. Egy új oktatási piaci tér alakul(t) ki, amely 
nélkülözhetetlen pénzügyi forrást jelent a felsıoktatás számára, a felessé váló szellemi 
és fizikai infrastruktúra fenntartására. 

A tanulmányban a gyorsuló idı és a tudásgazdaság kialakulásának 
következményeit tárgyalom az életen át tartó tanulás vonatkozásában, központi szerepet 
adva a felsıoktatás feladatainak és szerepének." 

Sajátos ellentmondás, hogy a XXI. században, a tudásalapú gazdaság és 
társadalom korszakában rendkívül éles viták alakultak ki – Európa szerte – a 
felsıoktatás szerepérıl, helyérıl, jövıjérıl. Az új „tudástérségben” keresik a helyüket 
az egyetemek és fıiskolák, új oktatási programokat dolgoznak ki a társadalmi és 
gazdasági elvárások magas színvonalú kielégítéséhez. Ennek egyik igen jellegzetes 
mozzanata a Bologna folyamatként elhíresült, Európa egészét átfogó felsıoktatás 
átalakítás, a kétszintő képzés bevezetése, a képzés gyakorlatorientáltságának erısítése 
céljából. (Ezen átalakítás elsı eredményei napjainkban jelennek meg – most végez az 
elsı u.n. bachelor évfolyam – annyi azonban már most is nyilvánvaló, hogy komoly 
aggodalmak merülnek fel.) 
A mai korban a felsıoktatási intézmények szerepe, a velük szembeni elvárások 
jelentısen módosultak, a „tudástermelés és újratermelés” ma már az egyetemeken kívül 
egyre szélesebb körben kiteljesedett, a kutatások ma már egyre inkább áttevıdnek a 
nagy multicégek hatalmas kutató laboratóriumaiba, melyek mérete és anyagi-technikai 
támogatottsága egyetemi mércével mérve elérhetetlen. 

A fejlett világban – így Európában is – megjelent egy sok veszélyt magába rejtı 
folyamat, a születések számának fokozatos csökkenése s így már a nem távoli jövıben 
komoly mőködési gondjai lesznek a felsıoktatási intézményeknek. A hallgatókért 
folytatott harc kialakult és egyre erıteljesebb nemzetközi méreteket ölt. (Jelenleg 21 
külföldi felsıoktatási intézménynek van magyarországi tagozata, külföldi egyetemek 
tandíjmentességgel csábítják diákjainkat, a tervezett intézkedések állami támogatást 
kívánnak adni a hozzánk betelepült külföldi intézményeknek.) 
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Egyértelmően megfogalmazható a hagyományos, graduális képzés iránti igény 
tendenciaszerő csökkenése, elıre látható a már kialakult nagy egyetemi központok 
jövıbeli mőködési problémája, a személyi és tárgyi infrastruktúra kihasználásának és 
fenntartásának várható gondjai. 
Ebben a helyzetben különös jelentıséget és fontosságot kap az életen át tartó tanulás, a 
Life Long Learning (LLL) s ehhez kapcsolódóan a felnıttképzés, amely volumenében 
és arányaiban világszerte dinamikus emelkedést mutat. Nem véletlen, hogy az 
European University Association (az európai egyetemek szövetsége) az elmúlt év 
júliusában elfogadta és kiadta az életen át tartó tanulás egyetemi kartáját (European 
Universities’ Charter on Life Long Learning) amelyben összefoglalta ajánlásait az 
európai egyetemek és kormányok számára. Alap gondolata, hogy alapvetıen új 
gondolkodásmódra, paradigmaváltásra van szükség ahhoz, hogy az európai felsıoktatás 
megfeleljen a felnıttképzéssel kapcsolatos új kihívásoknak. Ha ez nem történik meg, az 
elkövetkezendı évtizedekben komoly mőködési nehézségekkel kell megküzdeni az 
egyes országok felsıoktatásának. 
A tanulmány jelen részében a fı hangsúlyt a felnıttképzésre, annak jelentıségére és 
fontosságára helyezem, elıadásomban pedig – a leírtakra építve – az egyetemek és 
fıiskolák sajátos feladatairól beszélek. 

Az életen át tartó tanulás – tartalmát tekintve – nem új kelető fogalom, 
évszázados hagyományok és példák igazolják azt, hogy az emberi tudás 
megszerzésének tanulási (iskolai) idıszakán túl mindig fontosnak tartották az egyén 
folyamatos tanulását. Ennek kettıs oka volt: egyrészt a gyakorlati munka megkövetelte 
az állandóan változó új kihívásokkal szembeni folyamatos felkészülést másrészt az 
egyén objektíve adódó tudás iránti vágya. Ez utóbbit szellemesen érzékelteti Fridrich 
Schleger német író és nyelvész (1772-1829) aki szerint „ minél többet tud valaki, annál 
több a tanulnivalója. A tudással egyenes arányban nı a nem tudás, vagy inkább annak 
tudása, hogy mi mindent nem tudunk.” 

A jó pap is holtig tanul magyar közmondás alapgondolata is ehhez a 
gondolatkörhöz kapcsolódik. Észre kell azonban venni, hogy napjainkban, a XXI. 
század elsı éveiben az életen át tartó tanulás szinte közhellyé vált, nincs olyan 
tudományos-szakmai konferencia, értekezés, tanulmány, amelyben ne jelenne meg ez a 
kérdéskör. Fontos tisztázni, hogy nem egyfajta divatirányzat, esetleges kutató „hóbort” 
áll e jelenség mögött, hanem egy objektív folyamat, amely napjainkban, a tudás alapú 
társadalomban, az új, tudásgazdaság kialakulásában kapott értelemszerően kiemelkedı 
szerepet. Az emberiség történetében a tudás még soha nem játszott ilyen jelentıs és 
közvetlen szerepet, mint napjainkban, a hozzáadott érték ma egy nemzet 
versenyképességének alapvetı fokmérıje, a tudástermelésben és újratermelésben 
résztvevı intézmények a társadalom és gazdaság központi szereplıivé váltak. A 
nemzetközi versenyben is ez a mérvadó, nem véletlen, hogy az Európai Unió közelebbi 
és távolabbi programjában középponti szerepet kapott az Amerikai Egyesült Államok 
utolérése a tudástermelés különbözı paramétereiben – kiemelten a K+F/GDP arányban. 
De ugyanilyen fontosságú az életen át tartó tanulásban részvevık aránya is. Nem 
véletlen, hogy a fejlıdı országok –a szegény Dél országainak – gazdasági és társadalmi 
felemelkedésében egyre hangsúlyozottabb szerepet kap a felnıtt lakosság tanulási 
feltételeinek megteremtése, teljesen nyilvánvaló, hogy ma már a legegyszerőbb 
technikai eszközök alkalmazása is megkövetel egyfajta alapmőveltséget, az 
informatikai forradalom révén pedig a digitális írástudás általános követelménnyé vált. 
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A világ – a Föld – jövıje szempontjából elengedhetetlen fontosságú kérdés az 
égbekiáltó egyenetlenségek, a gazdagság és szegénység közötti szakadék, a jólét és az 
éhhalál közötti elfogadhatatlan ellentét felszámolása, mérséklése, megszüntetése. Ez a 
cél csak olyan emberekkel érhetı el, akik rendelkeznek azzal a minimális tudással, 
amely ma kívánatos. A fejlıdı országokban ez a tudás csak a felnıttképzéssel, az életen 
át tartó tanulással szerezhetı meg, hiszen emberek milliárdjai nıttek fel elemi iskolai 
tanulmányok nélkül. 
A teljesség kedvéért megemlítem, hogy hazánkban is nagy feladatot jelent az életen át 
tartó tanulás gondolatának és gyakorlatának megvalósítása, hiszen a népességen belül e 
tanulási formában résztvevık aránya messze az EU átlaga alatt van, jelenleg 4 %. A 
2013-as programokban szerepel a jelenlegi 10 %-os EU arány elérése, amely 
nyilvánvalóan nem lesz elégséges az akkori várható nemzetközi színvonalhoz. 
Hangsúlyozni kívánom, hogy itt fontos szerepet játszik az emberek gondolkodásmódja, 
életfelfogása, jövıérzékenysége. Úgy tőnik, hazánkban nem elfogadott és nem felismert 
az a tény, hogy egy ember élete folyamán többször változtat szakmát, egyetemi 
diplomáját újabbakkal kell kiegészítenie, a munkaerıpiac által megkövetelt igényekhez 
alkalmazkodnia kell speciális továbbképzési formákban. Mindez nem dráma, nem 
kudarc egy ember életében, hanem a piacgazdaság és egy gyorsan változó világ 
objektív kihívása, amelynek meg kell felelnie.  
Milyen tényezık eredményezték azt, hogy napjainkban jutottunk el arra a szintre, 
amelyen az életen át tartó tanulás meghatározó szerepet játszik? 
Két fı tényezıt említek, az egyik a gyorsuló idı, a másik pedig a napjainkra kialakult új 
gazdaság (new economy), a tudásgazdaság és a tudásalapú társadalom. 
 
AZ EXPONENCIÁLISAN GYORSULÓ ID İ 
 

„ A mai kor embere élete folyamán több változást él meg, mint az ókori 
Mezopotámiában 100 egymást követı generáció” – mondta Marx György filozófus 
professzor. 
Nem kétséges hogy az élet minden területén tanúi vagyunk annak, hogy a jövı egyre 
közelebb kerül a jelenhez, érezzük, hogy a jelen szinte észrevétlenül múlttá vált a jövı 
pedig jelenné merevedett. 
Az események olyan tömege zúdul a mai kor emberére, amelyet képtelen feldolgozni, 
mielıtt átélné egy nagy esemény – mondjuk pl. egy külföldi út  - élményanyagát már 
megjelenik egy újabb esemény, amely szinte törli az elıbbit. (az utca embere, az 
egyszerő ember úgy éli meg a gyorsuló idı tényét, hogy az ünnepek – karácsony, 
húsvét stb. – olyan sebességgel követik egymást, hogy szinte felkészülni sincs idı 
azokra.) 

A gyorsuló idı magával hoz egyre nagyobb tömegő problémát is melyek 
megoldására egyre kevesebb idı áll rendelkezésre. A globalizáció csak fokozza a 
gondot, mivel az ok-okozati összefüggések – vertikális és horizontális értelemben 
egyaránt – szinte áttekinthetetlen rendszerét teremti meg, hallatlanul megnehezítve – 
sokszor lehetetlenné téve – a tudományos igényességő vizsgálatot, a 
kvantifikálhatóságot. 
Hógolyó effektusnak nevezzük ezt a jelenséget. A hegycsúcsról legurított kis hógolyó 
játékszerként indul, lefelé haladva azonban fokozatosan nı a tömege, egyre jobban 
gyorsul, s lehet, hogy a völgybe érkezve már felfoghatatlan lavinává változik. 
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A mai kor embere egyre gyakrabban találkozik a hógolyó-effektussal, a 
váratlanul megjelenı olyan, az emberiség létét fenyegetı veszélyekkel, amelyek 
kialakulásában maguk is részt vettek, de az igazi veszélyt nem ismerték fel. 
(Gondoljunk mai életünk alapproblémáira, a környezetszennyezésre, a Föld meg nem 
újuló kincseinek kirablására, a növényzet, erdık, állatok kiirtására stb.) 
Az elmondottakat jól érzékelteti Heinrich Siedentopf német csillagász „Modellév” 
számítása aki a  szárazföld meghódításától számítható 170 millió év történéseit egy 
naptári évbe sőrítette, a naptári év idıegységei szerint (hó, hét, nap, óra perc, 
másodperc) helyezte el az egyes eseményeket. 
Eszerint: 

• Januárban jelenik meg a vegetáció, 
• Márciusban az elsı madárfaj, 
• Szeptemberben az elsı fıemlısök 
• November közepén az emberszabású majmok, 
• December 30-án megjelenik a kıszerszámot használó ember ıse,                            
• December 31-én 

- 20 órakor kihal a Neandervölgyi ısember,  
- 23 óra 30 perckor az ember elkezdi a földmővelést,  
- 23 óra 59 perc 24 másodperc: az ipari forradalom,  
- 23 óra 59 perc 48 másodperc: az autó és a repülıgép megszületése 

A modell a múlt század 60-as éveiben készült – elképzelhetı, hogy az elmúlt 40 
év tudományos eredményeit, új eseményeit – pl. a Holdra lépés, az őrhajózás, a 
biológiai és informatikai forradalom révén elért új eredmények (internet) – ide 
kapcsolva milyen felfoghatatlanul lenyőgözı fejlıdési ütemet mutathatnánk ki. 
A gyorsuló idı kapcsán felmerülı hógolyó effektusra talán legszemléletesebb példát a 
népességrobbanás adatai alapján lehet bemutatni – annál is inkább, mert napjainkban a 
népesedés kérdése közüggyé vált. 

1. táblázat 
A népesség lélekszámának adatai 

 

Idı 
Népesség 
(millió f ı) 

A népesség 
megkétszerezıdéséig 

eltelt évek száma 

Átlagos 
népsőrőség 

(fı/km2) 
2 085 10 200 97 20,00

1 988 5 120 38 10,03

1 950 2 500 100 4,90

1 850 1 200 100 2,35

1 750 660 850 1,29

900 320 900 0,63

0 140 1 000 0,31

ie.   1 000 80 1 500 0,16

ie.   2 500 40 2 000 0,08

ie.   4 500 20 2 500 0,04

ie.   7 000 10 0,02

ie. 10 000 1 0,004
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A tábla adatai alapján jól érzékelhetı hogy a kezdeti szinte észrevehetetlenül 

lassú növekedést fokozatosan váltja fel az egyre érzékelhetıbb változás. A duplázódási 
idıt gyakran használják a gyorsulás kifejezésére. A népesség esetében a kezdeti több 
ezer évben mérhetı duplázódás értelemszerően érzékelhetetlen volt, de ugyanez igaz a 
több száz évre is. Ugrásszerő változás az ipari forradalom után, a XIX. század végén és 
a XX. század elején következett be s igazi pánikhangulat akkor alakult ki, amikor egy 
emberöltı felére csökkent a duplázódási idı. Mit hoz a jövı? A táblázatból egy 
optimista jövıkép bontakozik ki, hiszen közel 100 évre emelkedik fel az adatok szerint 
a duplázódás. Természetesen vannak más jövıképek is, amelyek lényegesen 
pesszimisztikusabb képet adnak s nem 10 milliárdra, hanem ennek többszörösére teszik 
a 80-100 év múlva várható népességszámot. 

Az exponenciális növekedési ütem a népességrobbanásban legszemléletesebben 
úgy érzékelhetı, hogy az elmúlt évszázadot alapul véve bemutatjuk azt, hogy egy ma 
élı 80 éves ember megélte, hogy élete folyamán a Föld népessége háromszorosára nıtt, 
azaz: 

- 1927-ben a népesség lélekszáma elérte a 2 milliárd fıt, 
- 1960-ban elérte a 3 milliárd fıt,(33 év telt el) 
- 1974-ben elérte a 4 milliárd fıt, (14 év telt el) 
- 1987-ben elérte az 5 milliárd fıt, (13 év telt el)   
- 1999-ben elérte a 6 milliárd fıt, (12 év telt el). 

(1999.október 12, éjfél után 2 perccel Szarajevóban megszületik a 6 milliárdomodik 
ember, THE DAY OF SIX BILLION.) 

A Föld népességének gyors növekedése kapcsán hangsúlyozni kell, hogy az 
igazi problémát nem a számok abszolút nagysága hanem az összetétel, a struktúra okoz. 

Abban minden szakember egyetért, hogy a Föld eltartó képessége a jelenlegi 
népesség kétszeresét biztosítani tudja ésszerő gazdálkodás esetén. 

Viszont abban is egyetért mindenki, hogy a kialakuló struktúra, a „gazdag 
Észak – szegény Dél” arány feloldhatatlan ellentétekhez vezet. A jövı szempontjából 
kezelhetetlen az, hogy egyre növekszik a szegény, éhezı, fejletlen országokban élı 
emberek aránya, hogy a népesség egynegyede él jómódban, míg háromnegyede 
nyomorog. 



35 
 

Az alábbi táblázat jól szemlélteti a fentieket: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ábra 
A világ népességének alakulása földrészenként 

 
A népességnövekedés hógolyó effektusa a mai kor embere számára azt jelenti, 

hogy megsokasodtak és kritikus szakaszba kerültek az emberi életet veszélyeztetı 
problémák. Fel kell ismerni, hogy az ember elsıdlegesen és alapvetıen biológiai lény, 
életének vannak olyan alapkritériumai, amelyeket biztosítani kell a fennmaradás 
érdekében. Ilyen a levegı, a víz, táplálék. Mindhárom alaptényezı ma komoly 
veszélyben van. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a „Föld őrhajó” elnevezés nem tudományos 
játék, hanem valóság. Földünk egy kis, törékeny bolygó, órák alatt körbe repülhetı, az 
őrbıl megfigyelhetı, a mai haditechnikai szinten pillanatok alatt megsemmisíthetı. Az 
„őrhajóban” az élet veszélybe kerül, ha nincs megfelelı tisztaságú és nyomású levegı – 
ha az ózonpajzs tönkremegy – ha nincs tiszta víz, tiszta élelem. Föld Anya egyre 
nagyobb terhet cipel a hátán – ezt kívánom szemléltetni az alábbi ábrával: 
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2. ábra 
 
A gyorsuló idı tényét természetesen nemcsak a népesség, hanem a tudomány, a 

technika, a gazdaság területérıl vett példákkal is lehet szemléltetni, igen látványos és 
meggyızı (megrettentı) eredményekhez jutunk. (Ahogyan a Római Klub értékelte a 
tudományos-informatikai fejlıdést – egyaránt lehet áldás vagy átok. Lehet örülni és 
lehet rettegni a gyors fejlıdés eredményei láttán.) 

Egyetlen adatsort mutatok be csupán Leon Lavalleé kutatásai alapján, aki 
vizsgálta, hogy hány év telik el a kutatás kezdete (az innovatív gondolat felmerülése) és 
a termék bevezetése között. A munka a múlt század hatvanas éveiben készült – 
elgondolható, hogy a mai ilyen jellegő felmérések milyen eredményeket hoznának. 
Tudunk esetekrıl, mikor 0 év lenne ez az idı, hiszen a termék már a laboratóriumi 
idıszakban elavul, mert megjelenik egy új, modernebb és korszerőbb változat. 
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2. táblázat 

 
Fényképezıgép 1727-1829 (102 év) 
Telefon 1820-1876 (56 év) 

Rádió 1867-1902 (35 év) 

Televízió 1922-1936 (14 év) 

Radar 1926-1940 (14 év 

Atombomba 1939-1945 (6 év) 

Tranzisztor 1948-1953 (5 év) 

 
 

A példákat hosszan sorolhatnánk, az elmondottak is elegendıek azonban ahhoz, 
hogy egyértelmően indokoljuk azt a kiindulási hipotézist, hogy a gyorsuló idı 
közvetlen hatással van az emberi tudásszerzés igényének ugrásszerő növekedésére, 
hogy egy ilyen turbulens gazdaságban és társadalomban egy embernek élete során 
számtalan esetben kell pályát módosítania, tudását valamilyen irányban 
továbbfejleszteni, ismereteit kiegészíteni, röviden: egész életében tanulnia kell. 
 
ÚJ TÁRSADALMI – GAZDASÁGI FORMÁCIÓ 
 

Az életen át tartó tanulás igényének objektív alapja (mozgatórugója) a 
gazdasági kényszer, amely az egyén számára szükségessé teszi az állandó 
továbbképzést, a változó piaci és karrier igények miatt szükségessé váló 
pályakorrekciók miatti új, többletismeretek megszerzését. 
Fogalmazhatunk úgy, hogy a XXI. században az érvényesülés alapfeltétele az ismeretek 
állandó bıvítése, megújítása. (Hasonlattal élve: aki a tanulmányai során felnevelt 
„tudásfája” árnyékában elégedetten pihenget, az rövidesen azt veszi észre, hogy a fa 
levelei hervadnak, lehullanak, s ı maga árnyék és védelem nélkül marad, kitéve az 
idıjárás zord veszélyeinek.) 

A mai korra az jellemzı, hogy a gazdasági és társadalmi centrumok egyre 
inkább eltolódnak a tudástermelés, újratermelés és tudáselosztás szférájába, maga a 
tudás közvetlen termelı erıvé válik. Az informatikai forradalom idıszakában, a chipek 
világában ma már szinte érzékelhetetlenné válik maga az anyag, dominál a benne rejlı 
tudás.(néhány grammot kitevı kis lemezre megabájtok sokasága vihetı fel, egy 
pendrivon magunkkal vihetjük teljes irodánkat, cégünk valamennyi adatát, kutatási 
eredményeinket, tanulmányainkat stb.) 

Ezt a sajátos változást kívánom érzékeltetni az alábbi táblázattal melyet az 
egyes korok jellemzı gazdasági és társadalmi sajátosságait figyelembe véve állítottam 
össze. 
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3. táblázat 

Fıbb korok gazdasági és társadalmi centrumai 

kor gazdasági és 
politikai centrum 

társadalmi alap preferált 
tıkebefektetés 

Középkor 
mezıgazdasági 

nagybirtok 
agráralapú 
társadalom 

agrárinvesztíció 

Újkor 
ipari központok, 

centrumok 
ipari alapú 
társadalom 

ipari tıkebefektetés 

Legújabb kor 
tudásközpont, 
tudáscentrum 

tudásalapú 
társadalom 

tudás orientált 
tıkebefektetés 

 
A középkor gazdaságának központi eleme a föld, ez jelenti a lakosság számára 

a megélhetést (a népesség 80 %-a mezıgazdaságban dolgozik, ez a fı 
jövedelemtermelı szektor. 
Egy ország gazdasági – politikai - fegyveres erejét a föld minısége és mennyisége 
alapozza meg, a mezıgazdasági nagybirtok a kor tudományos és technikai 
eredményeinek fı felhasználója. 
Joggal nevezzük ezt a társadalmat agráralapú társadalomnak, e területrıl kerülnek ki a 
politikai és gazdasági elit tagjai, e terület jelenti a legpreferáltabb befektetési 
lehetıséget. Az érvényesülés, meggazdagodás, jólét, pozíció az agráriumhoz 
kapcsolódott. 

Az újkor beköszöntét – az ipari forradalom utáni idıszakot – sajátos változások, 
strukturális eltolódások jelzik. 
A mezıgazdaság, mint legfontosabb termelési tényezı egyre inkább háttérbe szorul, 
megjelennek az ipari üzemek, erıteljes lendületet kap a szén-és vasércbányászat, egyre 
nagyobb ipari centrumok alakulnak ki, melyek a XX. század közepére érik el fejlıdésük 
csúcspontját. 
Megindul a népesség átvándorlása a mezıgazdaságból az iparba, többségük hamarosan 
az ipari termelésbıl illetve az azzal összefüggı tevékenységbıl szerzi megélhetési 
forrásait, a nagy ipari centrumok mellett ipari kolóniák alakulnak ki, az emberek élete 
szervesen kötıdik az ipari tevékenységhez. Az egész iskolarendszer – az alapfoktól a 
felsıfokig – átalakul illetve új – fıként mőszaki jellegő – képzési területek alakulnak ki, 
a gazdasági és üzleti élet által megkövetelt tudás nagy jelentıséget kapott a jogi és 
gazdasági területen is. E korban a tudás már közelebb került a gyakorlathoz, jelentısége 
ugrásszerően megnıtt. 

A gazdasági és politikai centrumok szerepét a nagy ipari központok jelentették, 
innen, a nagyiparos rétegbıl került ki a politikai és gazdasági arisztokrácia, egy ország 
gazdasági és politikai ereje az iparhoz, a nyersanyag készletekhez kötıdött. 

A preferált tıkebefektetések immáron nem a mezıgazdaságba, hanem az iparba 
irányulnak, gyárak, bányák, üzemek megszerzése, létrehozása hozta a legkedvezıbb 
profitot. 
Joggal nevezzük ezen kor társadalmát ipari alapú társadalomnak. 

A legújabb kor jellemzı változásai ugyanúgy kiemelhetık, mint a korábbi 
esetben. 

Jellemzı módon a munkaerı sajátos struktúraváltozását figyelhetjük meg, az 
iparban dolgozók aránya fokozatosan csökkent a szolgáltató ágazatban, a 
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tudástermeléshez kötıdı ágazatokban, az informatikai szektorban megfigyelhetı 
növekedéssel összhangban. 

Ma már a népesség többsége a tudástermeléssel összefüggı szolgáltatási 
tevékenység területén dolgozik, az ipari termelı tevékenységet egyre jobban jellemzi a 
high tech, a robottechnika, a termelési folyamathoz kapcsolódó tevékenységek 
automatizálása. Teljes gyártósor kiszolgálására elég ma már néhány ember – a többit a 
szoftverekben, programokban, technológiában és technikában megtestesült tudás végzi. 

A tudásközpontok, tudáscentrumok (innovációs kutatóközpontok) váltak a 
gazdasági és politikai élet centrumaivá, a preferált töke befektetések ezek a kedvenc 
területei. Az egyén számára is ma tudásba történı befektetés a legkívánatosabb, ez az, 
aminek hasznosságát egy életen át élvezheti az egyén. 
Joggal nevezhetjük ezen kor társadalmát tudásalapú társadalomnak. 

Az érvényesülés, a karrier, a meggazdagodás fı lehetıségét ma ez a terület 
adja. Nem véletlen, hogy a leggazdagabb emberek között az e területen tevékenykedık 
képviselıit egyre nagyobb számban találjuk meg.  
A Forbes magazin 2007. évi listáján az elsı 3 hely: 

1. Warren Buffet (tızsde) 
2. Carlos Slim (telefon) 
3. Bill Gates (Microsoft). 

A legfiatalabb a leggazdagabbak listáján Mark Zuckerberg (23 éves) a Facebox honlap 
létrehozója. 

A milliárdosok között 50 fı 40 év alatti, zömük szoftverekkel, informatikával 
foglalkozik – jelezvén azt, hogy kialakult egy új, a tudástermeléshez és informatikai 
robbanáshoz természetes módon közelítı, abban kellı innovativitással rendelkezı 
nemzedék. 

Mindez azt is jelzi, hogy ezen új korban a tudástermelés hagyományos 
modelljei szétestek, a klasszikus oktatási intézmények mellett új, a tudástermeléssel és 
újratermeléssel kapcsolatos piaci szereplık jelentek meg. Éppen ezért vált központi 
kérdéssé a hagyományos felsıoktatási intézmények és az életen át tartó tanulás 
követelménye közötti kapcsolat. Arról van szó ugyanis, hogy az egyre bıvülı 
felnıttképzési igények kielégítéséhez tudnak-e, akarnak-e csatlakozni a felsıoktatási 
intézmények. A jelenlegi helyzet nem kecsegtet kedvezı kilátásokkal e területen 
melynek több objektív és szubjektív oka van. 

Ki oktasson az élethosszig tartó tanulás folyamatában?  
E kérdésre nyilvánvaló a válasz az iskolarendszerő képzést tekintve – nyilvánvalóan 
adottak azok az oktatási intézmények, melyek jogosultak – akkreditáltak – arra, hogy 
valamilyen szintő bizonyítványt vagy diplomát adjanak. 

Jelenleg 71 felsıoktatási intézmény mőködik hazánkban az alábbi 
megoszlásban. 
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4. táblázat 
A magyar felsıoktatási intézmények megoszlása 

 Egyetem Fıiskola Összes 

Állami 18 12 30 
Magán, egyházi 7 34 41 
Összes 25 46 71 

 
A táblázatot ki kell egészíteni a hazánkban mőködı külföldi székhelyő 

felsıoktatási intézményekkel melyek száma folyamatosan növekszik, jelenleg közel 20 
ilyen intézmény van Magyarországon. Az egész Európát érintı demográfiai válság 
minden ország felsıoktatását arra kényszeríti, hogy keresse s „túlélés” lehetıségét. Egy 
angol, német vagy francia felsıoktatási intézmény számára természetes lehetıségként 
jelenik meg a kelet felé történı terjeszkedés – növelve ezzel a mi gondjainkat. 

A nem iskolarendszerő képzésben viszont már nem ilyen egyértelmő a helyzet, 
a felsıoktatási intézmények számára egyértelmően kedvezıtlen. 
(Jelen tanulmány keretében nincs mód az okok tárgyalására, egyértelmő azonban, hogy 
a felsıoktatási intézmények gondolkodásmódja, egyfajta arisztokratikus magatartása 
lényeges elemként jeleníthetı meg.) 

Az életen át tartó tanulás piaci igényének kielégítésére felnıttképzési 
vállalkozások jöttek létre. 

Ma Magyarországon 1408 akkreditált felnıttképzési centrum mőködik és több 
ezerre tehetı kisebb, nem akkreditált felnıttképzési vállalkozások, képzési helyek 
száma. (egyes becslések szerint megközelíti a 10 ezret.) 

Több mint 3400 program szerepel a különbözı képzési helyeken. 
Központi kérdésként merül fel a minıségbiztosítás kérdése, megkockáztatom 

azt a megállapítást, hogy valójában megoldatlan. A nagyszámú program akkreditációja 
ugyanis a bemeneti oldalon történik meg – a több ezres szám miatt elképzelhetıen 
erıltetett ütemben. 

A lényeges viszont a kimeneti oldal lenne, annak vizsgálata, hogy hogyan 
teljesülnek az elfogadott programok, megvalósulnak-e azok maradéktalanul, 
megfelelnek-e a piaci elvárásoknak. (azaz: a végzettek elhelyezkedési lehetıségeit 
milyen módon javítják.) 

Úgy vélem, ez a felnıttképzés, az életen át tartó tanulás legkritikusabb pontja és 
a jövıben megoldandó alapproblémája. 
 
Felhasznált irodalom: 
 
1. ENSZ Statisztikai Kiadványok 
2. A MELLearN Felsıoktatási Hálózat kiadványai 
3. Besenyei Lajos: A regionális tudáscentrum (Kézirat, Felsıoktatási Vezetık 

Konferenciája, Miskolc-Lillafüred, 2003. január) 
4. Güntner Friedrichs-Adam Schaft: Mikroelektronika és társadalom, Áldás vagy átok 

(jelentés a Római Klub számára), Budapest, 1984 
5. Kovács Géza: A jövı kritikus elágazási pontjai (KJK Budapest, 1975) 
6. Besenyei-Gidai-Nováky: Jövıkutatás, elırejelzés a gyakorlatban (KJK Budapest, 

1977) 
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ÖSSZEFOGLALÓ 
 

A 2007-tıl kifejlıdı pénzügyi válság megkérdıjelezte a korábbi magabiztos 
közgazdasági fıirány és a fejlett országok gazdaságpolitikai körei által képviselt 
bizonyosságokat a piacgazdaság megrázkódtatásmentes szabályozását illetıen. A 
szerzı kiemeli, hogy minden krízis mögött szándékok, kalkulációk és végül döntések 
húzódnak meg; e döntések számba vételével kimutatható, hogy a piacgazdaságnak 
szerkezeti okok miatt sajátja az aktivitás ingadozása.  Alkalmas intézményekkel 
tompítható az ingadozás, de az emberi természetbıl és az emberi megismerés 
korlátjaiból adódó kockázatoktól nem lehet teljesen megóvni a gazdaság és a 
társadalom mőködését.   
 

The global financial crisis evolving after year 2007 has questioned the 
certainties shared by the economics mainstream and the policy making circles of 
developed economies concerning the concept of shock-free control of market economy. 
The author points out that every crisis is a product of intentions, calculations, and 
eventual decisions; the survey of these decisions reveals that market economy is 
structurally prone to produce output swings. Well chosen institutions may dampen 
market cyclicality but it is impossible to save the economy and society from risks 
emanating from human nature and constraints of human cognition.    

 
KIINDULÁS: A VÁLSÁG DÖNTÉSEK KÖVETKEZMÉNYE, NEM 
EGYSZERŐEN BEKÖVETKEZIK 
  

Az amerikai gazdaságban kifejlıdı jelzálogpiaci válság – egy sor 
makrogazdasági egyensúlytalansággal együtt – váratlan mérető nemzetközi 
megrázkódtatást idézett elı. A pénzügyi problémák, szemben a megelızı évtizedek 
történéseivel, most elsıként a „centrum centrumában”, azaz a legfejlett országban 
bukkantak fel. A globalizált piacok korában nem meglepı, hogy a bajok hamarosan 
átterjedtek a magból a perifériára, mégis fontos sajátossága a 2008-2009-es 
depressziónak, hogy az Egyesült Államok és az euro-zóna államai szenvedték el az elsı 
sokkot, miközben a fıbb fejlıdı („felemelkedı”) gazdaságok, így India és Kína, nem 
éreztek annyit a pénzügyi viharok közvetlen hatásaiból. 
 

Jogos a kérdés: mi az oka ennek a mély válságnak, fıleg azt ismerve, hogy nem 
is régen a közgazdasági fısodor magabiztosan szólt a válságmentes gazdaságpolitika, a 
piacgazdasági folyamatokat jól kézben tartó makroökonómia vívmányairól. Például 
Robert Lucas, a Chicagói Egyetem Nobel-díjas professzora fél évtizeddel a súlyos 
visszaesés elıtt még igen sikeresnek minısítette a makroökonómiát, azon az alapon, 
hogy annak „központi problémája, vagyis a depresszió-megelızés gyakorlatilag már 
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évtizedek óta megoldódott” (Lucas, 2003). 2008 végén, 2009 elején a sokkoló tények 
ismeretében már inkább az volt a kérdés, hogy ki vagy mi felel a mély krízisért. Az 
elemzések több tényezı egymásra hatására mutattak, különös szerepet tulajdonítva a 
pénzügyi közvetítırendszernek (lásd pl. EU(2009), Gordon (2008)), de kitérve az 
értékrendre és emberi döntéseket befolyásoló egyéb viselkedési tényezıire is (Nagy, 
2009).22  
 

Végül is minden gazdasági krízis döntések sorának következményeként áll elı, 
és a válság megszőnése is élı intézmények és valós személyek jó-rossz döntéseinek 
hatására következik be, gyakran persze nagyon is másként, mint ahogy azt a 
döntéshozók anticipálták. A nem szándékolt hatások nyilvánvaló létezése azonban azt 
nem cáfolja, hogy léteztek szándékok, kalkulációk és aspirációk, amelyek 
következményekkel jártak –csak éppen másokkal (is), mint amikre a tényleges 
döntéshozók számítottak. Mindezek miatt érdemes most, a válságszakasz lezárulását 
követıen újra végiggondolni az üzleti és állami, valamint államok feletti szintő 
döntések természetét, azzal a szándékkal, hogy tisztábban lássunk: kik hibáztak, miért 
hibáztak, miért éppen most estek meg a hibák.  

 
VÁLTOZÁS, KOCKÁZTATÁS, KUDARC 
 

Valamennyi struktúrált szervezetben fellép a megbízó-megbízott (principal-
agent) szituációból adódó információs probléma. A két szint közötti információs 
aszimmetria miatt a felsıbb szint gyakran nincs kellı ismeret birtokában. A jelentıs, 
netán stratégiai döntések kezdeményezése és végsı jóváhagyása azonban kétségtelenül 
a megbízó dolga, azaz a változtatásokról való döntés elvileg – formailag mindenképpen 
– fentrıl lefele (top-down) típusú. Azonban sok érv szól az alulról felfele (bottom-up) 
irányú kezdeményezés élénkítése mellett, hiszen mind a döntéselıkészítés, mind az 
implementáció minısége és költségei szempontjából kedvezı lehet az alsóbb 
hierarchikus szintek erıforrásainak megmozgatása a szervezeten belül. A hierarchiában 
alul levık érintkeznek közvetlenül a szervezet környezetét alkotó szereplıkkel, ami 
indokolja a döntéshozó folyamatban való részvételüket. 
  

Maga a hiarcharchia komoly gátja annak, hogy idıben és torzítatlanul haladjon 
felfelé a változtatási javaslat; a mélységben tagolt és merev szervezetben erre nincs sok 
esély. A laposabb szervezeti forma és a személyes részvételt segítı intézményi kultúra 
(amilyen például a japán szervezeti megoldásokra jellemzı) több esélyt nyújt arra, hogy 
a bottom-up valósággá váljon. Az amerikai és európai központú nagybankok és 
transznacionális vállalatok azonban minden menedzsment-reform ellenére jórészt 
erısen centralizált döntési mód szerint mőködnek, és méreteikbıl adódóan mélységben 
erısen tagoltak. Ettıl a körülménytıl nem függetlenül az üzleti életben kolosszális 
bukások sorát lehet visszavezetni arra, hogy az információ vertikális mozgása lassú 
vagy torzított volt, a személyes vagy szők csoportérdek miatt kulcsfontosságú ügyekben 

                                                 
22 Nagy Aladár professzor a Borsod Online kérdésére azt mondta: “Minden nemzetgazdaság 
mőködése három fı tényezı harmóniáján alapszik: a reálgazdaságén, a pénzügyén, és psziché-
sén “. Hozzátette: „a jelenlegi krízis a pénzügyi tényezık zőrzavarából alakult ki, amelyet a 80-as 
évek elején elkezdıdı globalizáció indított el”. 
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nem mőködtek a veszélyt jelzı mechanizmusok. Nagy bankcsıdök mögött gyakran 
tudatos visszaélés és üzleti bőnözés is megtalálható, de elég a felelıtlenség és 
nemtörıdömség, vagy egyszerően az elégtelen kontrol kultúrájának a létrejötte.23 
 

A szabályozó hatóságok természetesen igyekeznek tanulni a leckébıl: a bázeli 
székhelyő Bank for International Settlements (BIS) bankfelügyeleti munkacsoportja az 
botrányos esetekre is tekintettel terjesztette ki a prudens bank fogalmát a saját tıkével 
való kellı ellátottságon túl a ‘corporate governance’ olyan témáira is, mint a belsı 
ellenırzés megléte, független könyvvizsgálat, a korszerő banki kockázatelemzési 
eljárások alkalmazása, a külsı szakmai közvélemény elıtti transzparencia. A Bázel II 
nevet viselı új szabályrendszer hosszú nemzetközi egyeztetési eljárás  végén lépett 
életbe. Azonban a nemzetközi ajánlásoknak a nemzeti jogrendekbe való bekerülése sem 
zárja ki, hogy kolosszális banki veszteségek keletkezzenek csaló bankárok és brókerek 
ténykedése következtében, vagy szabályozási hibák, illetve a szükséges szabályozás 
elmaradása miatt; ezen a most folyamatban levı Bázel III sem tud teljesen segíteni.  
 

A fejlett világban az 1980-as évektıl a tızsdei nyílt részvénytársaságok 
szabályozása terén is sok változás állt be. Mégis az évezredforduló környékén óriási 
veszteségekhez vezetı bukások és botrányok hívták fel a figyelmet a nagyvállalati léttel 
járó kockázatokra. A híres cégbotrányok hatására több hullámban szigorodott az állami 
ellenırzés, változtak az üzletben elfogadott normák. A corporate governance 
fogalmával érvelı szabályozási reformok is jórészt a nagy bukásokra adott válaszként 
foghatók fel. 24 
 

Érdemes felidézni azt, ahogy nagy fellendülést követıen 2000-ben kipukkadt 
az amerikai tızsdei buborék, majd a rákövetkezı években a megelızı évtized amerikai 
sikervállalatainak (Enron, Tyco, Global Crossings, MCI Worldcom) sora omlott össze. 
A csıdök mögött nemritkán számviteli ügyeskedések, sıt pénzügyi csalások húzódtak 
meg; a csalássorozatban a könyvvizsgálati munka gyatrasága is szerepet játszott. A 
botránysorozat következtében azután feloszlott az Arthur Andersen, a piacot addig 
uraló ’Big Five’, azaz 5 nagy globális könyvvizsgáló cég egyike.  
 

A nem létezı profitokat kimutató kreatív pénzügyi és könyvelési mőveletek 
alkalmazása (azaz: csalás) és az auditori ellenırzés formálissá válása már a rossz 
irányba tartó folyamat végsı állomása volt. A folyamat kifejlıdésében számos tényezı 
egymást erısítette: a tisztességes üzletvitel alapelveinek semmibe vétele, a 
részvényopciós javadalmazási rendszerek által főtött vállalatvezetıi mohóság, a 
vállalatkormányzási kontrollok kiüresedése, továbbá az auditorok és bankárok 
                                                 
23 Az emlékezetes esetek között kiemelkndı a Behrings Bankház csıdje Nick Leeson szingapuri 
ténykedésének következtében 1995–ben, mely felgyorsította a bankok prudens gyakorlatára vo-
natkozó nemzetközi szabályozási munkákat, vagy az újabb ügyek között említhetı J. Rusnak 
esete az Allied Irish Banks-nél, J. Kervielé a Societé Générale-nál (2006-2008), B. L. Madoff 
esete New Yorkban 2008-ban. 
24 Ilyen a Sarbanes-Oxley (Sarbox vagy SOX) elnevezéső amerikai jogi változás, amelyet a tör-
vényjavaslat kidolgozóiról, Paul Sarbanes demokrata szenátorról és Michael G. Oxley republi-
kánus képviselırıl neveztek el. 
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együttmőködése a csaló tranzakciókban. A helyzetre adott reakcióként megszületı 
Sarbanes-Oxley törvény a nyilvános társaságok igazgatóságára, menedzsmentjére és a 
külsı auditálásokat végzı könyvvizsgálóira vonatkozott, és nagyon szigorú pénzügyi 
jelentéstételi, ellenırzési és szankcionálási környezetet hozott létre. 
 

Mivel sok amerikai székhelyő vállalat mőködik a világ más országaiban, így az 
Egyesült Államok törvényhozatala közvetve kihat a nemzetközi üzleti gyakorlatra. 
Emellett a többi vezetı gazdaságban is módosítottak a jogi környezeten a 2000. évet 
követı vállalati botrányok nyomán. Az európai tızsdék maguk is szigorúbb belsı 
viselkedési kódexeket alkottak. Így is jó néhány botrányos eset történt ezt követıen is, 
elég utalni az olasz Parmalat 2003-as csıdjére, és fıleg a témánk szempontjából 
kiemelkedıen fontos újabb ügyekre: az amerikai AIG és egy sor lakásjelzálog-
intézmény 2007-2008-as csıdjére. Néhol nyilvánvaló fehérgalléros bőnözés történt, ami 
idınként megesik, de még a nyilvánvaló bőnesetekben is felmerül a vállalatirányítási 
struktúra minıségének kérdése, és különösen ott kérdıjelezhetı meg a corporate 
governance minısége, ahol nem elıre kitervelt bőnök, hanem köznapi hibák és vétkek 
állnak a veszteségek mögött. 

 
KOCKÁZATOK A GLOBÁLIS GAZDASÁGI TÉRBEN 
 

De miért nem nyújtott kellı védelmet a modern vállalatkormányzási 
intézményrend, és az élenjáró ipari gyakorlat követése? Amint a Sarbanes-Oxley vagy 
az annak megfelelı hasonló más nemzeti törvény kritikusai joggal észrevételezik: a 
korábbi krízisekre adott szabályozói válaszok az addiginál bonyolultabb és az 
alkalmazókra nézve drágább jelentési, beszámolási rendszerhez vezettek el, és mégis 
bekövetkezett a 2007-2008-as amerikai jelzáloghitelezési krízis.  
 

Az egyik lehetséges magyarázat az, hogy a nagy várakozásokat keltı újabb 
intézményi formák vagy hangzatos új törvények el is altathatják a felelıs döntéshozók 
éberségét. A törvényi szigorítás gyakran már „esı után köpönyeg”, miközben az üzleti 
életben idıközben új típusú (szabályozatlan) veszélyek és kockázatok halmozódnak fel.  
 

Sıt az is megkockáztatható, hogy a legjobb iparági gyakorlat (‘best practice’) 
követése, az élenjáró szervezeti megoldások átvétele a nagyobb biztonság illúzióját 
keltheti az átvevı cégnél, amely eközben ténylegesen nem válik korszerőbbé. A best 
practice-re épülı vállalati egyen-szabályozás bevezetése az adott cégnél arra 
mindenképpen jó, hogy ha mégis bekövetkezik valami nagy hiba, akkor a 
vállalatvezetésnek marad egy védekezési érve: a belsı szervezet és az elfogadott 
döntési rutin megfelelt az iparági gyakorlatnak. Kényes magyarázattal inkább akkor 
tartozik, ha a cégnél alkalmazott szabályzat eltér a best practice által ajánlott formáktól. 
Azonban az iparági benchmarkhoz való ragaszkodás fékezheti a szervezeti és döntési 
innovációt, gyengítheti az egyéni döntési felelısséget: az univerzális megoldások 
ténylegesen kockázati forrássá válhatnak.  
 

Az utóbbi évek üzleti kudarcai, és különösen a sub-prime válsághoz elvezetı 
döntési kudarcok nagy többségében a menedzseri hibázások mellett kimutatható az 
állami szabályozó hatóságok áttételes, sıt gyakran közvetlen felelıssége is. Az 
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amerikai esetben az látható, hogy a regulátorok tudatosan maradtak távol a 
beavatkozástól, hivatkozva a versenypiacok önszabályozó természetére. Ez azonban 
súlyos kérdéseket vet fel: a piaci verseny erıssége vajon automatikusan mérsékli a nagy 
üzleti hibázások és bukások valószínőségét? Vagy éppen növeli? Noha Alan Greenspan 
sokat emlegetett beismerése óta keveseknek lehet illúziója a szabadpiaci verseny keretei 
közötti önszabályozás hatásosságáról, a kérdés mégis releváns, hiszen a verseny 
tényébıl folyamatos hatékonysági nyomás következik, ami kihat az üzleti 
döntéshozatalra.25 
 

Vegyük tehát sorra a versenyhelyzetbıl fakadó döntési következményeket. A 
versenytársakhoz való hozzámérés („benchmarking”) kényszere a vezetıi döntési 
idıtáv rövidüléséhez vezet, különösen azáltal, hogy a versenytársak, piacvezetık 
viselkedésének leginkább az éppen aktuális vonatkozásairól lehet ismereteket szerezni: 
meghirdetett áraikat, piaci akcióikat figyelemmel kísérhetjük, ám hosszabb távú 
elgondolásaikról nehezebb tájékozódni. Az a devizakereskedı, alapkezelı, befektetési 
bankár, aki a negyedéves hozamok tekintetében két-három esetben elmarad az iparági 
benchmarktól, hiába érvel azzal, hogy az ı portfóliójának várható hozama többéves 
szinten mindenkit verni fog, ha a fınöke addig megszabadul tıle. Így azután az iparági 
mércéhez való állandó hozzámérés kultúrájában a döntéshozatal valamennyi szintjén 
teljesen ésszerőnek és vitán felül állónak látszik a legrövidebb idın belüli eredmények 
hajszolása, a távlatos célok figyelmen kívül hagyása. 
 

A versenytársak viselkedésének szoros követése azután olyan döntési 
gyakorlatot eredményez, amelyre a nyájösztön vagy csordaszellem (herd instinct) 
egyáltalán nem hízelgı kifejezését használják. Az egymás döntését figyelı és azt 
követı, a többségi viselkedést utánzó üzletemberek nyilvánvaló módon nem a 
klasszikus racionalitás szabályai szerint járnak el, mégis az üzleti ösztönzık által kreált 
környezetben nagyon is célszerően viselkednek. A végeredmény azonban tragikus is 
lehet. „Minél több a versenytárs – különösen a hírneves versenytárs –, annál erısebb a 
késztetés, hogy a többség viselkedését tekintsük viszonyítási alapnak, amellyel azután a 
menedzseri teljesítményt is összevetik. Egy mindenki által elkövetett hibát kevésbé 
súlyosnak ítélnek meg, mint egy ’magányosat’. ... A menedzsment ráadásul arra a 
feltételezésre is építhet, hogy az állam – a tovaterjedı fertızéseket elkerülendı – inkább 
kimenti a felelıtlen hitelezıket, amikor sokan vannak”.26 Fertızés, kimentés – ezekkel a 
fogalmakkal nem ritkán találkozhattunk a 2007-2008-as nemzetközi pénzügyi krízis 
idején. 
 

Ha a verseny egy ország üzleti életében a maga élességével nem mérsékli, 
inkább megnöveli a téves csoportdöntések valószínőségét, még inkább így van ez a 
globális verseny esetén. Korunk döntéshozatali gyakorlatát nyilvánvaló módon át- és 
átszövik a gazdasági élet globális természetébıl adódó következmények: a változások 
gyorsasága és a hatások azonnali terjedése („fertızés”), a modern hírközlésbıl adódó 

                                                 
25 A. Greenspan, a FED volt elnöke 2008 októberében, a pénzügyi krízis közepén jelentette ki 
kongresszusi meghallgatáson: megrázta, hogy a minimális szabályozás eszméje, amiben negy-
ven éve hitt, hibásnak bizonyult (Greenspan, 2008).  
26 Lámfalussy (2008), 91. old. 
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azonnaliság és így a kölcsönös egymásrahatás jelensége, a vélemények, hírek és 
híresztelések intenzív áramlása. A mai gazdaság globális természete meglehetısen 
sokban hasonlít a 19. század második felének nemzetközi szabadpiaci rendjére, de 
természetesen lényegesek az eltérések is, amelyeknek a számbavétele segít értelmezni a 
jelen folyamatait.  
  
ÚJ ÉS RÉGEBBI GLOBALIZÁCIÓ 
 

A világgazdaság 2008-tól hirtelen beálló válsága sok újszerő jelenséggel járt, 
egyben felerısítette a globalizáció-ellenes érzéseket és nézeteket. Ám az kétséges, hogy 
minden fontos vonatkozásban vadonatúj krízisrıl lenne szó. A megfontolt 
véleményformáláshoz érdemes összevetni a mai viszonyokat azzal, ami a határokon 
átnyúló áru- és tıkemozgások elsı nagy korszakában, a 19. század második felében 
jellemezte a gazdasági életet. A számos hasonlóság mellett megkülönböztetı jegyei 
közül az alábbiak emelhetık ki.27  
 

• Annak idején a fıbb nemzetgazdaságok a rögzített árfolyamok rendszerével 
kapcsolódtak egymáshoz, mivel részesei voltak a nemzetközi aranyalapnak 
(aranystandardnak). Ez figyelemreméltó különbség, hiszen a mai világpénzek 
(amerikai dollár, euró, jen) és a jelentısebb nemzeti valuták (angol font, svájci 
frank, kanadai dollár, stb) egymáshoz képest lebegnek, amibıl nagyfokú 
bizonytalanság fakad mind rövid (üzleti) távon, mind a makrogazdasági 
folyamatok szintjén. Az euró létrejötte és az eurózóna folyamatos bıvülése 
mutatja, hogy az egymással szoros kereskedelmi és gazdaságpolitikai 
kapcsolatban álló országok keresik a kockázatmérséklés korábban is kipróbált 
eszközét, vagyis az árfolyamrögzítést, amelynek végletes formája a közös 
valutára való áttérés.  

• A világban annak idején a mainál sokkal kevesebb szuverén állam létezett. Ma 
a nagyszámú kis és közepes mérető, de elvileg a többiekkel azonos nemzetközi 
jogi státuszú országnak már a puszta léte szabályozási és kereskedelempolitikai 
bonyodalmak forrása. A jogi értelemben szuverén szereplık számosságára 
adott egyik válasz a nemzetközi szervezetek és konvenciók mőködtetése az 
ENSZ-tıl a különféle integrációs formákig, azonban a hatékonyság kétséges, és 
fıleg a nagybankok, transznacionális cégek könnyen kibújnak a szabályozás 
alól.  

• A 19. században a gazdasági és katonai hatalom együtt járt: egyfelıl voltak a 
gazdaságilag fejlett gyarmattartó országok, és másfelıl a gyarmati, félgyarmati 
országok, protektorátusok. A 21. század elején azonban a gazdasági fejlettség 
és a katonai erı elválhat egymástól, és a gazdasági behatoláshoz nem mindig 
társul háttérként hadi potenciál- Így maradhatnak világpolitikai törpék 
gazdasági értelemben vett nagyhatalmak (ez ez EU helyzete, de más 
vonatkozásban a BRIC-országok ügye is), ami a globális makrofolyamatok 
egyensúlytalanságainak kiigazítása terén okoz most különösen nagy gondot.  

• Az üzleti folyamatok szempontjából nagy különbség az, hogy az I. világháború 
elıtti ’globalizáció’ idején a tıke a centrum-országoktól a periféria felé 

                                                 
27  Bod (2001) 
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áramlott, és a pénzáram fı piaci szereplıi a nemzeti vállalatok és bankok, az 
államkincstárak, a központi bankok voltak, a határokon túlnyúló befektetések 
pedig jellemzıen a infrastruktúrára (vasútépítésre, csatorna- és kikötıépítésre) 
vagy pedig szuverén (államnak nyújtott) hitelekre, azaz viszonylag jól 
felbecsülhetı kockázatokra irányultak. A jelenben viszont sok szuverén állam 
létezik, ám a nemzetközi tıkemozgások meghatározó szereplıi sokkal inkább a 
transznacionális konglomerátumok, amelyek gyakran saját 
vállalatbirodalmukon belül mozgatnak jelentıs tıkéket.  

• A nemzetközi pénzáramon belül megnıtt a portfólió-befektetések és általában a 
tıkemőveletek súlya, s kisebb lett a hitelek aránya, ami viszont a kockázatok 
objektív növekedéséhez vezetett. Másfelıl a nemzetközi tıke mozgására 
kevésbé jellemzı az, hogy a fölös megtakarítás a fejlett világból (annak idején 
Angliából, Franciaországból) a fejletlen kontinensekre és államokba irányulna; 
most a tıke nagy része a fejlett országokból az ugyancsak fejlett országok 
csoportjába mozog, noha részben természetesen a fejlettıl a fejletlenhez is, sıt 
– ami  nem annyira magától értetıdı – a kevésbé fejlett nettó megtakarítóktól a 
fejlettekhez, lásd az USA masszív deficitjének finanszírozását. 

 
A makrogazdasági modellek tekinthetik a pénzt egynemő kategóriának, de 

döntési szempontból nagy eltérések mutatkoznak a pénz különféle fajtái között. A pénz 
természete más a hitelmővelet és a tıkepiaci mővelet esetén. A hitel kétszereplıs ügylet: 
van hitelnyújtó és hitelfelvevı, akik egymást ismerik, egymással szerzıdéses 
kapcsolatban állnak, az ügylet kockázatait viszonylag jól fel lehet mérni mind a 
hitelezı, mind a hitelfelvevı oldaláról. Aki viszont tıkét fektet be a tıkepiacon vagy 
közvetlenül, más típusú kockázatokat vállal. A tıkemőveletek között különösen nagy 
jelentıségre tett szert a közvetlen tıkebefektetés (foreign direct investment - FDI), mely 
jellemzıen hosszabb idıtávra szól: a befektetı az általa jól ismert ágazatban és jól 
becsült mőködési kockázat mellett kötelezi el magát, cég-specifikus aktívákba fektet. 
Ezzel szemben a portfólió- (tárca-) befektetés gyakran igen rövid idıtávra szól, a 
portfólió-befektetık könnyen jönnek és könnyen távoznak egy adott piacról; az egész 
iparág érzékeny a szuverén (azaz: ország-) kockázat alakulására, a konjunktúra 
pillanatnyi változásaira, a „hírekre”. 
 

Mivel a 21. század elsı éveiben folytatódott a nemzetközi tıkepiaci mozgások 
intenzitásának növekedése (a 2008 ıszi pénzügyi krízis bekövetkeztéig), így már 
kevésbé meglepı, hogy a nemzetközi gazdasági rendszer ennyire kockázatossá, rizikó-
érzékennyé vált, elsısorban a pénzügyi közvetítı rendszer miatt. Még az ezredforduló 
körül lehetett azt gondolni, hogy a globális gazdasági térben a nagyszámú decentralizált 
döntés teríti, megosztja, semlegesíti a piacgazdaság belsı természetérıl következı 
kockázatokat, a legutóbbi krízis éppen az ellenkezıjét mutatta meg. A piacgazdaság 
önmagában hajlamos válságra, és a modern pénzügyi rendszer legalább annyira növeli 
a válsághajlamot pusztán méretei és sérülékenyen bonyolult természete révén, mint 
amennyire teríti a kockázatokat.  
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AZ ÁLLAMI INTERVENCIÓ: MEGOLDÁS VAGY BAJOK FORRÁSA?  
 

Le kell számolni azonban azzal az illúzióval is, amely szerint a tudatos állami 
beavatkozás hatékonyan megelızi és ellensúlyozza a piaci ingadozásokat. A gazdasági 
folyamatok ciklikussága, a gyors növekedés és a lassulás váltakozása és az idınkénti 
recesszió ugyan nem szőnt meg a II. világháborút követıen, de hosszú idın át úgy 
látszott, hogy a piacgazdaság sokkal stabilabbá vált a kormányzatok gazdaságpolitikai 
eszköztárának célszerő használata valamint a nemzetközi üzleti és állami 
együttmőködés hatására. A 2008-2009-es krízis elıtt a közgazdaságtani fısodor és a 
jegybankárokból, pénzügyminiszterekbıl, stratégiai elemzıközpontokból álló 
gazdaságpolitika-alakító szakmai közösség lényegében evidenciának tekintette az 1980-
as évektıl kezdve a gazdasági-pénzügyi folyamatok kézbentarthatóságát.28  
 

A döntéshozók és a szakmai véleményvezérek magabiztossága magyarázatot 
érdemel, hiszen már jóval 2007 elıtt is bekövetkeztek megrázkódtatások és krízisek a 
világban. Ezek azonban a világgazdaság perifériáján léptek fel, mint az 1980-as 
éveknek a bank- és devizaválságai a fejlıdı világban: kialakulásuk ténye nem ásta alá a 
fısodor érvrendszerét. Egyfelıl a kríziseket elszenvedı országok döntéshozói gyakran 
nem voltak teljesen ártatlanok a fejleményekben: hol irreális árfolyampolitikát 
erıltettek túl hosszú ideig, hol a bankszektorban hagytak felgyőlni kezeletlen bajokat. 
Másfelıl egy-egy ország bármely súlyos baja magát a világgazdaságot nem rengette 
meg, bár ennek a kvázi-egyensúlynak a fennmaradásában különös módon egy 
egyensúlytalansági tényezı is szerepet játszott: a fejlett világ a maga nyakló nélküli 
költekezésével hosszú idın át fenntartotta a világ összkeresletét, és ezzel áttételesen 
tompította a helyi válságok esetleges globális következményeit.29  
 

2007 után azonban a világgazdaság már egészen másként reagált a fejlett 
országokban beálló visszaesésre, melynek mértéke meglepıen nagy lett; mélységét 
azonban részben mérsékelte az a körülmény, hogy a világ más nagy gazdaságai (Kína, 
India, Brazília, stb) nem kerültek válságba. Figyelemreméltó, hogy a korábbi 
krízisekben érintett latin-amerikai és kelet-ázsiai országok nagyon óvatos pénzügyi 
politikát folytattak a válság elıtt, és komoly devizatartalékaik révén a közvetlen 
pénzügyi hatásokat jórészt kivédték. A világmérető kereslet-visszaesés természetesen 
minden exportorientált gazdaságra kihat, a tıkefolyamatok hirtelen leállása pedig 

                                                 
28  A közgazdasági fısodor (’mainstream’) világképe és a gazdasági valóság közötti olló kinyílá-
sa természetesen nem maradt rejtve a kritikus szemek elıtt, és a gazdaságelmélet elismert mőve-
lıi között is voltak, akik óvtak az elbizakodottságtól. A döntéshozók is idırıl idıre figyelmezte-
tést tettek közzé, mint a FED élén A. Greenspan, aki a tıkepiacok szárnyalása idején óvott az 
’irracionálisan túláradó” optimizmustól (Greenspan, 1996). De más utalni a piacgazdaság koc-
kázatainak elvi eseteire, idınként óvni az egymást elıre hajszoló gazdasági szereplıket az elbi-
zakodottságtól, és megint más rálépni a gazdaságpolitikai fékekjére. A közgazdasági fısodor fo-
kozatos irrelevánssá válásáról lásd pl. Csaba Lászlót (Csaba, 2008). Robert A. Shiller már 1984-
ben kritika tárgyává tette a piaci hatékonyság hipotézisét (efficient market hypothesis), amely az 
ésszerő gazdasági szereplık és a definíció szerinti piaci hatékonyságra építi steril, döntési szem-
pontokat mellızı modelljeit (Shiller, 1984).  
29 Ezt a gondolatot világosan megfogalmazta az indiai központi bank kormányzója egy elemzé-
sében: Subbarao (2009) 
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különösen nehéz helyzetbe hozza a nemzetközi tıkeimportra berendezkedı országokat, 
lásd a három balti gazdaság, Szlovákia, Románia, vagy éppen hazánk esetét.  
 

Az, hogy 2008-ra a világgazdaság mindhárom vezetı pénzügyi centruma (az 
Egyesült Államok, az EU és Japán) recesszióba került, és a még rosszabb fejleményeket 
csak masszív állami beavatkozással látták elkerülhetınek, valóban megkérdıjelezte az 
addig uralkodó magabiztos közgazdasági doktrinát, az annak érvényességére vonatkozó 
közvélekedést.30 A jegybankok elismerten „nem-szokványos” megoldásokat voltak 
kénytelenek alkalmazni.31 A nyugati nagyvállalatok üzletpolitikai döntéseit pedig 
súlyosan érintette az a felismerés, hogy a korábbi sztárvállalatok is szorulhatnak 
hirtelen állami támogatásra (autóipar, biztosításügy, beruházási bank az Egyesült 
Államokban, a hitelintézeti szektor egy sor nyugat-európai országban). A fejlett világ 
államai, tanulva az 1929-33-as világválságból, aktivizálták magát a krízis hatásainak 
enyhítése érdekében, és a piacgazdaság megmentıjének szerepét is felvették, holott 
éppen hibás gazdaságpolitikai és szabályozói döntések (vagy azok elmaradása) vezettek 
el a válságtényezık akkumulálódásáig.     
 
RENDHAGYÓ ÁLLAMI INTÉZKEDÉSEK VÁLSÁGOK IDEJÉN 
 

Amikor a pénzintézetek a korábban biztosnak tartott üzleti partnerek 
fizetésképtelenségével szembesülnek és védekezésképpen leállnak szokásos hitelezési 
tevékenységeikkel, hirtelen hitelszőke (credit crunch) lép fel. A pénzpiacokról eltőnik a 
likviditás, és még a biztos és jövedelmezı cégek és projektek sem jutnak hitelhez. A 
központi bankok elıször hagyományos likviditásbıvítı intézkedéseket tesznek: 
csökkentik az irányadó kamatot, mérséklik a pénzintézetek idegen forrásaira kivetett 
kötelezı tartalék rátáját.  
 

Valójában pánik idején nem pénz az, amibıl nincs elég a pénzpiacon, hanem 
bizalom; márpedig akkor hiába csökkenti a központi bank történelmi mélységbe a 
jegybankpénz árát, még úgy sem kell a bankoknak az olcsó jegybanki forrás, hiszen 
nincs szándékuk üzleti hitelt nyújtani. A zéró szint alá lehetetlen levinni a jegybanki  
irányadó kamatot; itt végképp elfogy a jegybankárok tudománya. Ilyenkor a központi 
bankok az utóbbi évek normáitól eltérve közvetlenül nyújtanak hitelt 
önkormányzatoknak, elfogadnak leszámítolásra vállalati értékpapírokat, bevásárolnak 
államkötvényekbıl.32 
 

A költségvetési politika is új eszközöket kereshet a makrokereslet élénkítésére, 
különösen a hitelszőke miatt súlyosan érintett ágazatok megsegítésére. Ilyen a használt 
autók újra cserélését támogató adókedvezmény vagy vásárlói támogatás („roncsautó-

                                                 
30 Lásd pl. Thaler (2009) 
31 Lásd egyebek mellett az EKB vezetıinek idevágó nyilatkozatait (Trichet, 2009; Bini Smaghi, 
2009): olyan értékpapírokat is elfogadnak a jegybankok leszámítolásra vagy fedezetként, ame-
lyeket korábban nem; a kamatlábat huzamosan a nulla környékén tartják, hogy így ösztönözzék 
a pénzügyi közvetítést.   
32 Bini-Smaghi (2009) 
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program”), a családi költekezés újbóli megindulását segítı célzott adókedvezmény, 
amelyet jó konjunktúra mellett kerülni szoktak a pénzügyminiszterek. 
 

Nagy kérdés az, hogy a rendkívüli körülmények elmúlását mikor lehet észlelni, 
és mikor térnek vissza a hatóságok a szokásos viselkedési normákhoz, vagy más szóval: 
az ’exit’ mikor és hogyan következik el.  
 

A rendkívüli intézkedések elfogadásával azonban a természetük szerint 
meglehetısen konzervatív jegybankárok, pénzügyminiszterek azt is kénytelenek 
elismerni, hogy az addig megfelelınek (sıt egyedül megfelelınek) gondolt 
gazdaságpolitikai eszközök nem mőködnek, vagy pedig túl fájdalmas társadalmi 
hatásokat produkálnának. A felfogásváltozás 2007-et követıen mintha az állami 
gyakorlatra elıbb terjedt volna ki, mint a gazdaságelméletre. A világgazdaság, 
világkapitalizmus természetérıl még csak elkezdıdtek a viták, amikor a 
munkahelyekért (és a választók kegyeiért) aggódó politikusok már félretették a korábbi 
beidegzettségeket az állam szerepérıl, és korábban elképzelhetetlen piacvédı, 
gazdaságösztönzı, fogyasztás-serkentı intézkedéseket jelentettek be.  
 
REAGÁLÁSI KÉPESSÉGEK KÜLÖNBÖZ İSÉGE 
 

Az általánosan érvényesülı tényezık eddigi felsorolásával még nem kapunk 
választ arra, hogy a pénzügyi krízis és a kereskedelmi folyamatok idıleges elakadása 
miért sújtott egyes országokat súlyosabban, mint másokat. Egy ilyen helyzetnek a 
leginkább kézenfekvı áldozata a feltörekvı (’emerging’) piacok nevet viselı 
országcsoport, amelyet a kevésbé fejlett országok nagy halmazától éppen azzal szokás 
megkülönböztetni, hogy az elıbbiek a globális környezetbe intenzíven kapcsolódnak 
be. Valóban, a világgazdasági fordulat mind a feltörekvı, mind pedig a 
rendszerváltoztató országokat éppen a globális folyamatokba való beágyazottságuk 
miatt azonnal és erıteljesen érintette. Mégsem igaz az, hogy mind egyaránt 
megszenvedték volna a máshol keletkezı krízist.  
 

Miért lett annyira eltérı a válság hatása országonként? A válaszhoz érdemes 
kiemelni, hogy mitıl is minısül egy ország feltörekvı gazdaságnak, eltérıen a 
világgazdaságba kevésbé integrált harmadik világbeli országoktól. A megkülönböztetı 
jegyek közé sorolható az, hogy a globális folyamatokhoz a többieknél sikeresebben 
alkalmazkodik, hatásosabb gazdaságpolitikát folytat és a gazdasági élet számára 
kedvezıbb intézményeket hozt létre (vagy vett át). Az okok tehát intézményi, kulturális, 
társadalom- és gazdaságszerkezeti jellegőek, és kapcsolatban állnak a követett 
gazdaságpolitikával.  
 

Az adatok azt mutatják, hogy a 2009-es európai és amerikai visszaesés 
közvetlen és közvetett hatása nagy szórással érvényesült a fél-periférián levı feltörekvı 
országok csoportjában: az ázsiaiak továbbra is gyorsan növekedtek, Lengyelország 
valamennyi növekedést regisztrált az adott esztendıben, a magyar gazdaság több mint 6 
százalékkal zsugorodott, míg Ukrajna ennél is nagyobb visszaesést szenvedett el.  
Országcsoport-válaszról, blokk-reakcióról tehát szó sincs, mivel a kiinduló helyzetben, 
a közvetlen környezetben fennálló eltérések, valamint az illetı ország üzleti 
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szereplıinek és kormányának döntései következtében az egyik ország a másiktıl 
eltérıen reagál a hasonló külsı sokkokra.  
 

Még adott kontinensen belül is nagy lett a szóródás. Itt volt 2008-ban Izland 
vagy Lettország esete. Mindkét ország pénzügyi baját hitelexpanzió elızte meg, ami 
viszont a korábbiaktól eltérıen nem mindig inflációban öltött testet, mint inkább 
aktívaár-növekedésben. A válsághoz vezetı út során felerısödött az ország tıke- és 
pénzpiacának prociklikus viselkedése: az eufória megemelte az aktívaárakat, az 
javította a kockázati kilátásokat és a kockázati éhséget; a hitelfedezetek felértékelıdtek, 
a bankrendszer szívesen hitelezett mindaddig, amíg valami belsı vagy akár külsı, 
érintılegesen kapcsolódó fejlemény mint kiváltó ok  (trigger) aktívaár-esést indít el. 
Ekkor viszont a fedezetek elértéktelenednek; a bankok nem hiteleznek; a háztartások a 
megnövı bizonytalanság és a romló kilátások miatt hirtelen visszafogják fogyasztásukat 
és elkezdenek megtakarítani, és mindezek következtében a nemzetgazdasági beruházás 
és maga a bruttó hazai termék visszaesik.  
 

Láthatóan itt olyan gazdaságok sérülékenységérıl beszélhetünk, amelyek a 
válság kirobbanásáig nagyon is sikeresnek számítottak. A gazdasági folyamatok gyors 
kilengései mögött a magángazdasági szereplık rövid távú (formailag racionális) 
döntéseinek a következményei húzódnak meg, de természetesen a folyamatok 
túlfutásához kellett az állami szabályozás hibája, hatástalansága, hiánya. A nemzetközi 
vállalatirányítási standardoknak és az iparági gyakorlatnak megfelelni szándékozó 
vállalati vezetés, valamint a negyedéves jutalmakra koncentráló banki, vállalati 
középvezetıi réteg akaratlanul olyan viselkedési mintát követ, amelyre a nyájszellem 
kifejezés jól illik. Az ebbıl adódó üzleti döntések viszont tovább erısítik az érintett 
gazdaságok prociklikus teljesítmény-alakulását: amikor jól megy, akkor nagyon jól 
megy, amikor pedig valami rosszabbul alakul, akkor hirtelen igen rossz lesz az üzleti 
ciklus. Az ország üzleti szektorának túlzott hitelfelvétele mások túlzott hitelnyújtása 
révén jöhet csak létre, azaz a jelenségért felelıs döntési logika nemcsak a végül 
válságba kerülı gazdaság szereplıit jellemzi, hanem a globális piac egészét.  
 

Viszont akkor mi az oka annak, hogy a hitelexpanziót elkerülı, óvatosabb 
gazdaságpolitikát folytató feltörekvı országok is válságba kerülhetnek? Ezeket – amint 
már láttuk – gyakran fertızés éri: a valóban túlfőtött térségbeli gazdaságból kizúduló 
tıke megindul máshonnan is, és ezzel a válság terjedni kezd. Az elmenekülı tıkének 
azonban valahova vagy valamibe mennie kell; ilyenkor gyakran aranyat vesznek bármi 
áron a pánikba esı pénztulajdonok, vagy olyan célországot néznek ki, amely hektikus 
idıben teljesen biztonságosnak számít: ez a jelenség a minıségbe menekülés (’flight 
into quality’). 
 

A kilengéseket gyakran felerısíti a hitelkockázat-minısítı (rating) cégek 
viselkedése: a felfőtött konjunktúra idején magasabb országkockázati besorolást adnak, 
és a hozzájuk forduló üzleti vállalkozásokat is felminısítik. Ezzel még könnyebbé és 
olcsóbbá teszik a pótlólagos hitelforrások bevonását mind az illetı állam, mind a 
magáncégek számára – és egyben szándékolatlanul megkönnyítik a gazdaság túlfőtését. 
Majd a bajok elsı jeleinek fellépésekor a szuverén kockázati besorolás rontásával, egy 
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sor vállalat kockázati besorolásának leminısítésével maguk is lökést adnak a 
tıkementésnek – szinte önbeteljesítı jóslat formájában. 
 

Mit tehet az állam, a kormányzat a válság elkerülésére, a valamilyen okból 
elıálló krízishelyzet enyhítésére? Nyilvánvalóan vannak erıs eszközei a 
kormányzatnak is: az árfolyamrendszer helyes megválasztása, a deviza-liberalizálás 
megfelelı ütemezése, a költségvetés kontrol alatt tartása. Gyakran azonban pontosan az 
állami gazdaságpolitika juttatja veszélyes, kockázatos tartományba a gazdaságot. Az 
állami eszközök mőködtetésére kihat a politikai ciklus, azaz a választásoktól 
választásokig terjedı idıszak megléte, és az abból következı szakaszosság. Az 
országok e vonatkozásban sem egyformák: van, ahol a politika ciklikussága igen erısen 
rányomja a bélyegét az állami szakpolitikák (költségvetési, jövedelmi, monetáris, 
strukturális politikák) alakulására, míg máshol az alkotmányos rendbıl következı 
választási ciklikusság nem visz zavaró elemet a gazdasági folyamatba.  
 

Hazánk sajnos az utóbbi idıkben azon országok közé tartozott, amelyekben a 
politikai ciklus igen erıteljes volt. Az okok elemzése nem ide tartozik, de 
megemlítendı, hogy a többi hasonló helyzető országhoz képest Magyarország 
kiemelkedıen nagy állami eladósodottsággal lépett be a 2008-as esztendıbe, és egy sor 
– nem rajtunk kívülálló – tényezı következtében a magánszektor és a háztartások 
szektora jelentısen ki volt téve a valutaárfolyam ingadozásának (fıként a svájci 
frankkal szemben), bankszektora pedig roppant mód függött a rövid lejáratú (deviza-) 
források megújításától a hosszú lejáratú és devizában denominált lakás- és autóhitelezés 
kiterjedtsége miatt: nem meglepı, hogy európai uniós tagállamok között elsıként kellett 
a Valutaalaphoz fordulnia kormányának hitelért. 
 
KÖVETKEZTETÉS 
 

A mögöttük hagyott évek megerısítenek abban, hogy a piacgazdaság 
természetéhez tartozik a ciklikusság; e ténynek nem eltagadásával, hanem figyelembe 
vételével tehet a legtöbbet a közgazdaságtudomány és annak több idetartozó 
alkalmazott ágazata (gazdaságpolitika-tudomány, döntéselmélet és döntéselemzés, 
szabályozáselmélet). Az intézmények fejlesztésével és alakításával tompíthatók a 
kilengések, de az emberi természetbıl, az emberi megismerés korlátjaiból adódó 
kockázatosságtól semmilyen elméleti tudás nem képes megóvni a gazdaság és a 
társadalom mőködését.    
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JEAN BODIN A DRÁGASÁG OKAIRÓL ÉS A  
MAGYAR ARANYFORINTRÓL 

 
Dr. Buza János 

ny. egyetemi tanár 
 
 A rangos történeti kézikönyvek33 között alig van olyan, amelyikbıl hiányzik 
Jean Bodin neve. Autentikus mő tömör összegezése szerint a rendkívül termékeny szer-
zı, jogtudós, történész, közgazdász, bölcselı és a politika-elmélet mővelıje volt egy 
személyben. Bodin a XVI. század nagy francia humanistája, aki hatalmas és változatos 
életmővet34 hagyott az utókorra.  
 

 
1. ábra 

Bodin arcképe, (Le Branchu nyomán). 
 
 Születésének pontos ideje nem ismert, a szakirodalom többsége szerint 1530-
ban – de nem kizárt, hogy korábban, vélhetıen 1529-ben – látta meg a napvilágot 
Angersben.35 Fiatalon – tizenöt éves kora körül lett a helyi karmeliták neveltje, még 
Párizsban is a rend tagja volt. Feloldozását követıen, 1555-1561 között Toulouseban 
folytatott jogi tanulmányokat. A párizsi parlament mellett ügyvédkedett, egy ideig 
tanácsosként hercegi szolgálatban állt, majd a rendi győlésen a harmadik rend 

                                                 
33 Csupán kiemelt példaként: Mousnier: 1954. 45., illetve Delumeau és Deyon fejezetei, in. 
Duby, 2005. 512-514, 516, 521-522, 543, 561. 
34 Mourre: 1978. 
35 Ferenczi László: Jean Bodinrıl (elıszó), in: Jean Bodin: Az államról. Budapest, 1987. 9-37. 
Jelen írásban az életrajzi rész fı forrása Ferenczi László elıszónak szánt – de annál igencsak 
ér-tékesebb – tanulmánya. 
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képviselıje volt, 1577-ben lett királyi ügyész Laonban, s rövid kitérıt követıen ott élt 
1596-ban bekövetkezett haláláig. 
 Bodin szerteágazó érdeklıdése és mővei nyomán könyvtárnyi szakirodalom36 
keletkezett, s nem kell jóstehetség ahhoz, hogy elıre vetítsük a munkásságát értékelı és 
méltató, illetve mőveit elemzı irodalom bıvülését. 
 A kiemelkedı francia humanista leggyakrabban említett és idézett mőve a „Les 
six livres de la république” Párizsban jelent meg 1576-ban, két év múltán Bodin maga 
fordította latin nyelvre s a késıbbiekben számos kiadást ért meg. Magyarul csak 1987-
ben juthattak el az érdeklıdıkhöz a terjedelmes mő részletei, ugyanis az 1060 oldalnyi 
eredeti szövegnek hozzávetılegesen egyharmadát37 adták ki. Természetes, hogy a 
röviden csupán République, illetve De republica címen emlegetett alkotás szinte 
kimeríthetetlenül bıséges történeti példaanyaga már korábban felkeltette a középkort 
kutató magyar történészek érdeklıdését, jeles mővelıik egyike38 éppen 70 éve tárta fel, 
pontosabban azonosította Bodin magyar vonatkozású forrásait. 
 A távoli múltba visszatekintve igen ritkán fordult elı, hogy magyarországi 
kortársai39 tudomást szereztek Bodin munkásságáról, a XVII. században azonban már 
néhány mőve40 eljutott hazánkba, illetve a külföldön tanuló magyar diákok, valamint a 
politikai gondolkodók – Lipsius és Grotius mellett – Bodin nevét41 ugyancsak ismerték. 
 A XX. század vége felé, akkor, amikor „Az állam“ magyar nyelvő kiadása már 
folyamatban volt, a Magyarország török kori történetét összefoglaló akadémiai 
sorozatban Bodin az „abszolút monarchia elméletének elsı kifejtıjévé“ lépett elı.42 
 A De republica idézettségével, kiváltképpen a rá vonatkozó hivatkozások 
számával nem vetekedhet Bodin korábbi vitairata, amelyik 1568-ban jelent meg 
elıször. A röviden csak „Résponse”-ként emlegetett könyvecske több – a mai 
érdeklıdı számára már-már zavaróan hosszú – címmel43 vonult be a 
közgazdaságelmélet-történeti, a gazdaság- és a köztörténeti szakirodalomba. Gyakran 
idézett XX. századi kiadója igen kifejezı és lényegesen rövidebb címmel44 tette 
hozzáférhetıvé a már világhírővé vált szerzı mővét: „La vie chère au XVIe siècle. La 
response de Jean Bodin à M. de Malestroit, 1568.”   

                                                 
36 Bodin mőveire, az elsı és a késıbbi kiadásokra, valamint a róluk szóló kiterjedt irodalomra l. 
Denzer, 1973., ill. Ferenczi: i.m. 
37 Sz. Jónás Ilona: Jean Bodin könyvének magyar kiadásához, in: Bodin: Az államról  … 38-39. 
38 Váczy Péter: Jean Bodin … 250-255. 
39 Batthyány Boldizsár könyvtárában a „République” francia kiadása volt meg! Monok: 2010. 
72. 
40 Máté: 1981. 65-69. 
41 Makkai: 1985. 1525, 1534, 1545., Monok: 2002. 288. 
42 A „De Republica libri sex. Francofurti, 1591.” évi kiadása nyomán Pach: 1985. 53. 
Összecseng ezzel az a vélemény, mely szerint a „De Republica …” írója a XVI. sz. 
legjelentısebb államjogásza volt. Von Aktie  bis Zoll.. Hrsg. Michael North. München, 
1995, illetve Bodin a „République …” révén Hobbes elıtt „… a legnagyobb hatású politikai 
értekezés…” szerzıje. Davies: 2001. 491. 
43 Az eredeti cím természetesen még hosszabb volt: La response de Maistre Jean Bodin advocat 
en la cour aux paradoxes de Monsieur de Malestroit, touchant l‘encherissement de toutes 
choses, & le moyen d’y remedier. 
44 Bodin … Hauser: Paris, 1932. [Drága élet a XVI. században. Jean Bodin válasza Monsieur 
de Malestroitnak]. 
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2. ábra 

Bodin „Response …” c. mővének címlapja, Párizs, 1568. (Le Branchu nyomán). 
 
 Bodin vitairatának közvetlen elızménye J. Ch. Malestroit királyi tanácsos 
1566-ban megjelent munkája45 volt, amelyben a szerzı az áremelkedések okát a 
számítási pénz – a livre tournois46 – értékcsökkenésével magyarázta. Az egy „ livre 
tournois“- nak megfelelı nemesfém, pontosabban az ezüst mennyisége kétségtelenül 
csökkent a századok folyamán, ugyanis a váltópénzek nemesfémtartalma hosszú távon47 

                                                 
45 Les Paradoxes du Seigneur de Malestroit, conseiller du Roi et maistre ordinere de ses 
comptes, sur le faict des monnoyes présentes a  Sa Majesté au mois de mars MDLXVI. Paris, 
1566. Le Branchu: 1934. 49-68. 
46 A „ livre tournois“ mindig 20 francia garassal (sous) volt egyenlı, 1 francia garas pedig 12 
dé-nárral (denier). Egy „livre tournois“ = 240 dénárral, miként egy Karoling fontra (font = 
libra = livre) is 240 dénárt számítottak. A „livre tournois“ nem vert pénz volt tehát, hanem 
számítási pénz (közös nevezı), amelyre átszámították a forgalomban volt különbözı hazai és 
tolerált kül-földi vereteket, azaz a ténylegesen vert pénzeket. Schrötter, 1970.(2) 357. 
47 A számítási pénzek 1440-1760 közötti értékcsökkenését nemzetközi adatsorokra támaszkodva 
grafikus ábrával közli. Braudel, 1996. 572. 
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– ha nem is monoton, de nyilvánvalóan – csökkenı tendenciájú volt. Malestroit szerint, 
ha a számítási pénz értékcsökkenését figyelembe vesszük, akkor nem volt számottevı a 
tényleges áremelkedés. 
 Bodin vitába szállt Malestroit fejtegetésével, s kezdetben három,48 mővének 
késıbbi kiadásaiban öt okkal magyarázta az árak évszázadok alatt bekövetkezett igen 
jelentıs emelkedését. Lássuk ıket sorjában! 1. A legfıbb – szinte egyedüli – ok az 
arany és az ezüst bısége. 2. A monopóliumok és a kereskedelmi társaságok elıvásárlási 
tevékenysége. 3. A javak szőkössége, illetve nem megfelelı kínálata. 4. Az uralkodók 
és a hatalmasok luxusigényének árfelhajtó szerepe. 5. A [vert] pénzek értékének 
csökkenése.49  

 
 

3. ábra 
Bodin mővének német nyelvő kiadása, Hamburg, 1625. (Herzog August Bibliothek, 

Wolfenbüttel). 
                                                 
48 Le Branchu: 1934. XLVII. 
49 Discours de Jean Bodin …Paris, 1578.(5) paginálatlan, illetve Discours des berühmbten 
Politici Johannis Bodini ...11. 
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 Bodin öt pontja ismert a Malestroit – Bodin vitával foglalkozó50 
szakirodalomban, a hazai történeti irodalomban51 azonban szerény teret kapott csupán; 
arra pedig másutt sem igen tértek ki, hogy Bodin nemcsak felsorolta az áremelkedést 
elıidézı vélelmezett tényezıket, hanem pontról pontra fejtegette is ıket. 
 A nemesfémek történeti szerepét az ókortól vizsgálta úgy, hogy bıven merített 
a klasszikus szerzık munkáiból, majd saját korához közeledve rámutatott arra, hogy az 
iránytő birtokában a nyílt tengeren hajózó portugálok52 mesés kincsekre tettek szert. 
Megszerezték azokat a javakat, amelyekre Velence és Genova kereskedıi perzsa és 
arab karavánok révén sokkal nehezebben tettek szert. Ugyanekkor a kasztíliaiak az 
arannyal és ezüsttel teli Újvilág meghódításával tették mérhetetlenül gazdaggá 
Spanyolországot. Kétségtelen, hogy a tengerentúli nemesfém – közismerten inkább az 
ezüst, mint az arany – behozatala mérsékelte az idınkénti pénzszőkét,53 majd élénkítette 
az európai gazdaságot, az utóbbit azért kell nyomatékosítani, mert a  Bodin – Malestroit 
vitát követı idıszakban még több nemesfém54 áramlott az Óvilágba.  
 A vita, pontosabban Bodin érvelése kapcsán terjedtek el azok a nézetek, melyek 
szerint a francia tudós lett volna az elsı, aki észrevette az Újvilágból behozott 
nemesfémek jelentıségét, továbbá Bodin vált egy ideig a mennyiségi pénzelmélet 
atyjává, s 1568-ban megjelent mőve szinte elválaszthatatlanul összekapcsolódott a 
gazdaságtörténet örökzöld témáinak egyikével, az ún. árforradalommal, s így Bodin és 
Georg Wiebe, az árforradalom XIX. századi monográfusának a neve55 ugyancsak 
összetartozóvá56 vált a szakirodalomban.  
 Az amerikai nemesfémek behozatalának az áremelkedésre gyakorolt hatását 
illetıen már végérvényesen tisztázódott a prioritás kérdése. Noël de Fail 1548-ban, 
Martin de Aspilcueta Navarro – a salamancai egyetem tanára – 1559-ben írt róla. Bodin 
vitairata után egy évvel  Fray Tomás de Mercado, 1582-ben pedig Scaruffi, illetve az 
ismertebbé vált Davanzati57 foglalkozott vele. Francisco Lopez de Gomara tíz évvel 
Bodin elıtt sejtette meg az áremelkedések és az amerikai nemesfémek behozatala 
közötti összefüggést, de kézirata csak 1912-ben58 jelent meg.  
 Részben a vitairatból eredıen, részben a mő többszöri kiadásából adódóan, 
továbbá abból következıen, hogy Bodin legismertebb mővében – a République-ben – 

                                                 
50 „VI. Bodin et les caueses de la cherté“  Hauser: i.m. XLIII-LIV. Schumpeter: 1965. I. 395. 
Nem pontokba szedve, de igen alaposan tárgyalja a vitát: „La controverse Malestroit-Bodin 
(1566-1568) “ Spooner: 1956. 82-89., et passim. 
51 Ferenczi: i.m. 24. Buza: 1993. 10. 
52 Csupán érdekességként jelzem, hogy a portugál királyok ilyetén gyarapodására  a „La 
République” nyomán utal Braudel, 1985. 409., 602.  
53 Parker: 1979. 337. 
54 Az adott korban peruinak nevezett – valójában Bolíviában lévı – Potosi ezüsttermelése az 
1570-es évektıl vált egyre jelentısebbé. Vilar: 1974. 147-163. 
55 Wiebe: Zur Geschichte der Preisrevolution … 1895.  
56 Zimányi: 1976. 11, 13. 
57 Kellenbenz: 1986. 37. Megjegyzendı, hogy az ún. „salamancai iskolához” tartozók közül a 
spanyolországi pénzrontással és az árképzés kérdéseivel Bodin kortársa, Luis de Molina (1535-
1600) ugyancsak részletesen foglalkozott. Schinzinger, 1984. 28-30. 
58 Braudel, 1996. 563-564. 
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visszautalt59 vitairatára, számos késıbbi egyetemes történetben Bodin nevéhez 
kapcsolódott az elsıség, s csaknem teljesen elsikkadt az, hogy a XVI. század közepén, 
illetve második felében számos kortárs felismerte a tengerentúlról Európába irányított 
ezüstflották szállítmányainak jelentıségét. A neves francia humanista elsıbbsége 
helyett célszerőbb úgy fogalmazni – miként a közelmúltban megjelent tananyag 
szerzıje60 tette – Bodin egyike volt azoknak, akik a nemesfémek mennyiségének 
növekedését Amerika felfedezésével magyarázta. 
 Éppen azért, mert az 1550-es években keletkezett nézetek hosszú ideig 
ismeretlenek maradtak, a gazdaságtörténészek hajlamosak voltak arra, hogy a 
mennyiségi pénzelmélet születését 1566/68-tól, a Bodin – Malestroit vitától számítsák, s 
hozzákapcsolják az árforradalom körüli – meg-megújuló –  XX. századi polémiákhoz.61 
E ponton – a viták kapcsán – legyen szabad arra utalni, hogy az „árforradalomról” szóló 
kismonográfia62 a hazai ártörténeti kutatások elıtt látott napvilágot, sem a  Bodin – 
Malestroit vita, sem Wiebe neve nem nyert említést benne. Az igen erıteljes szemléleti 
változással a vitákról tudósító és az újabb nemzetközi irodalom anyagát is hasznosító 
könyv már a folyamatban volt ártörténeti kutatások jegyében63 született; megelızte az 
elemzı pénztörténeti64 tanulmány közlése, illetve követte a társszerzıs ártörténet.65 
 Szemben a gazdaságtörténészekkel a közgazdaságtan mővelıi óvatosabban 
kezelték azt a vélekedést, mely szerint Bodin lett volna a mennyiségi pénzelmélet 
megalapítója. Navratil Ákos tanulmányában Bodinus „ …az elsı ismert drágasági 
elmélet …” megfogalmazója, amelybıl azután kialakult a mennyiségi pénzelmélet.66 
 Egy bizonyos John Hales 1549-ben67 írt, de késıbb közölt munkájában Bodin 
elıtt mutatott rá az áremelkedés és a pénzrontás, illetve a nemesfémkészlet68 
összefüggéseire, de Schumpeter sem ıt, sem kortársait nem tekintette a mennyiségi 
pénzelmélet képviselıinek. Bodin fentebb említett öt pontja, illetve az árforradalom 
kérdésköre kapcsán ugyancsak megkérdıjelezte azt, hogy Bodin lett volna a 
mennyiségi pénzelmélet alapvetıje;69 tegyük hozzá, véleményével nem állt egyedül.70 
Kicsi a valószínősége annak, hogy a számos ponton ismert kelet- és nyugat-német 
polémia motiválta volna az egykori Német Demokratikus Köztársaság szerzıi 
munkaközösségét akkor, amikor Bodint nyilvánították a mennyiségi pénzelmélet 
megalapítójává.71 

                                                 
59 Nem kizárt, hogy többször is, ui. a teljes szöveget nem néztem át, azonban a szemelvényes, 
magyar nyelvő kiadásból is kitőnik, vö.: 325. Bodin: Az államról … 
60 Orosz: 2006. 28. 
61 Braudel, 1996. 563-571. 
62 Wittman: 1960. 
63 Zimányi: 1976.  
64 Huszár: Századok, 1971. 
65 Dányi – Zimányi: 1989. 
66 Navratil: 2007. 145. 
67 Hauser: XLV. 
68 Schumpeter: 1965. I. 224. 
69 Schumpeter: 1965. I. 294-296. 
70 Born: 1981. Bd. 3. 360-374. 
71 Ökonomisches Lexikon A – G. 1978.(3) 385. 
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 A többször említett Bodin – Malestroit vitában – a kortársakhoz hasonlóan – a 
gazdaságtörténészek körében egyre inkább Bodin javára72 billent a mérleg nyelve, 
hozzá kell azonban főzni, hogy nem 100%-os a gyızelem, mert még a francia 
gazdaságtörténészek között is volt olyan – így a nemzetközi mérce szerint is igencsak 
kiemelkedı Fernand Braudel – aki elsietettnek73 tartotta a kortársi állásfoglalást, s 
kimondatlanul ugyan, de Malestroit nézete74 felé hajlott. 
 A „Response”-ban hangsúlyozott „arany- és ezőstbıség”, majd a 
„République”-ben ugyancsak említett „l’abondance d’or et d’argent”75 erıs 
visszhangra talált az 1930-as években Earl J. Hamilton kiemelkedı jelentıségő76 
munkáiban. Hamarosan újabb lendületet kaptak az ár- és bértörténeti77 kutatások, s 
évtizedek múltán is élénk viták folytak az árforradalomról.78 Világossá vált, hogy a 
tengerentúli nemesfémek beáramlása, a pénzértékek változása, ezen belül a váltópénzek 
ezüsttartalmának csökkentése hatott – de nem egyenlı mértékben – az árak alakulására, 
azonos tájegységeken belül sem voltak egyezıek az árváltozások, még akkor sem, ha az 
irányuk nem bizonyult eltérınek. Másként alakultak az árak a mezıgazdaságban és az 
iparban; a demográfiai változások, a városok – a falusi és városi népesség – számának 
változása, a szállítási feltételek alakulása, stb. befolyásolta az árfejlıdést, s 
természetesen a bérek alakulását, Európában sok helyütt, illetve egyes ágazatokban 
jelentıs reálbércsökkenés mutatható ki.  
 Az ártörténeti kutatások eredményeit messzemenıen hasznosító nagyszabású 
ágazati monográfiák egyik kiemelkedı példája Wilhelm Abel több kiadást megért 
mőve,79 amelyben ismétlıdıen, az árforradalom kapcsán pedig kiemelten kapott helyet 
Bodin neve.  
 Jelen esetben szerzıi vallomástételként tartozom azzal, hogy hosszú ideig 
kerestem azt az árut – mielıtt a piacra került volna – azt a terméket, amelyik az 
árváltozások tovább vivıje – ha kikerült egy országból, akkor exportıre – volt. Azt az 
árut, amelyikre szert kellett tennie annak az önellátásra törekvı lakosnak is, aki soha 
nem lépte át a számára adott helyi piaci körzet határát; azt az árut, amelyet be kellett 
szereznie annak „rideg legénynek”, aki télen-nyáron a jószágot ırizte, természetbeni 
ellátásban részesült, s a közeli mezıvárosba is csak ritkán jutott el. Évente – legalább 
egyszer – azonban neki is adóznia kellett, s hogy eleget tudjon tenni kötelezettségének 
pénzre volt szüksége.  
 Annak ellenére, hogy az árforradalom Spanyolországból kiinduló hullámszerő 
terjedését nemcsak megkérdıjelezik, hanem tévedésnek80 tartják, a vert pénzek 
világában közvetve a nemesfémekben, közvetlenül pedig a pénzben látom azt az árut, 
amelyik hosszú távon az árváltozások közvetítıje volt. E különleges áru földrajzi 

                                                 
72 Tortajada: 1987. 853-876. 
73 Braudel: 1996. 564. 
74 Nem állt vele egyedül, ui. három évszázadot felölelı áttekintésükben Bodin nevét meg sem 
említették, de a számítási pénz kapcsán Malestroit-ra hivatkoztak: Braudel-Spooner: 1967. 378. 
75 Hauser: XLIII-XLIV. 
76 Braudel: 1996. 564., Zimányi: 1976. 14-15.  
77 Zimányi: 1964. 
78 Braudel-Spooner: 1967., Zimányi: 1976., Pieper: 1985., illetve tömören Pieper: ’Preisrevolu-
tion’ szócikk in: Von Aktie bis Zoll … Hrsg. North, M. 1995. 
79 Abel: 1978(3), 14, 16, 123. 
44 Abel: 123. 
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értelemben vett terjedését, árfolyamának változását kutatva vettem kezembe Bodin 
„Résponse”-át, kiváltképpen érdekelt az, hogy megemlítette-e a – középkori Európa 
rangos veretei között – a fényes sikert aratott magyar aranyforintot.81 
  Elöljáróban hangsúlyozni kell, hogy Bodin a pénzrontás esküdt ellensége volt. 
Szükségesnek tartotta az arany és az ezüst árának megırzését, azt vallotta, hogy „Az a 
fejedelem, aki megváltoztatja az arany és az ezüst árát, elpusztítja népét, országát és 
saját magát is.”82 A „Response”-ban olvasható metallista-monetarista alapállására 
jellemzı, hogy a pénzverésben minden helytelenség gyökerét a három fém, az arany, az 
ezüst és a réz keverésében látta.83  
 Képviselıként a monetáris zavarok orvoslása céljából javasolta a pénzverés 
központosítását a királyság egész területén, nagy pontossággal mőködı pénznyomó 
gép84 alkalmazását abból a célból, hogy a kibocsátott pénzek teljesen egyezık legyenek, 
továbbá azt, hogy a pénzek fémértéke feleljen meg a királyi rendeletben megszabott 
névértéknek.85 E ponton Bodin jó hat évtizeddel megelızte korát, de javaslatait még az 
átfogó pénzreform idején, 1641-ben86 sem lehetett maradéktalanul átültetni a 
gyakorlatba, pl. az általa kívánatosnak tartott egyetlen verde helyett számos hasonló 
intézmény mőködött87 a Francia Királyságban. 
 A „Response” 1568. évi elsı kiadásában Bodin sorra vette azokat az igen jó 
minıségő pénzeket, amelyeket mintegy három száz éve 23 3/4 karát finomságú – 
0,9896 tisztaságú – aranyból  vertek. Név szerint említette az angolok nobel nevő 
aranyát, illetve Velence, Firenze, Siena és Portugália régi dukátjait, valamint „le Seraph 
de Turquie” néven88 az Oszmán Birodalom aranypénzét, de a Magyar Királyság – 
külföldön többnyire ugyancsak dukát néven ismert – aranyforintjáról nem tett említést. 

                                                 
81 Probszt: 1957.; Huszár: 1967/68.; Spufford: 1991(3) , illetve „Better than the original ? 
Hunga-rian florin.”  Brzic: 2007. 59-64. 
82 „Un prince qui altère le prix de l’or et de l’argent ruine son peuples, son pays et lui-mème.” – 
idézte Baudrillart: 1853. 182.  
83 „Die Wurtzel aber aller unrichtigkeit bey dem Müntzwesen ist die mixtion oder vermischung 
der 3 Metallen, deßGolts, silbers und Kupffers, … “ Discurs … Bodini: 88. 
84 Az 1570-es években már mőködtek vízkerékkel hajtott hengeres pénznyomógépek. Heß – 
Klose: 1986. 82-86. 
85 Vilar: 1974. 222-223. 
86 Az 1641. évi pénzreform értelmében nemcsak kiváló minıségő tallérokat, hanem velük azo-nos 
ötvözetbıl vert váltópénzeket bocsátottak ki. E magas ezüsttartalmú fizetési eszközöket 
pénznyomó gépekkel állították elı,  technikai színvonaluk felülmúlta a környezı országokét. Az 5 
sous névértékő 1/12 tallér keresett váltópénzzé vált az Oszmán Birodalomban, kivitele busás 
hasznot hajtott a kereskedıknek egészen addig, amíg a hamisított utánzatok miatt el nem vesz-
tette keresettségét. Dieudonné, A.: 1916. 347. Hasluck: 56-71., Mantran: 245-246., Spooner: 
213., Cipolla: 1994. 59-72.Magyarországi forgalmukra l. Buza: 1977. 84-86.  
87 Spooner: 1956. Appendice III. 341-452. 
88 Bodin – Hauser: 30. A „Seraph de Turquie” név a török aranypénz egyiptomi, észak-afrikai 
nevének átvételét jelzi, a névváltozatokra bıvebben l.: Schaendlinger: 1973. 61. 
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4. ábra 
V. Károly császár pénzrendelete (nagyítás). Antwerpen, 1541. Rijksmuseum Het 

Koninklijk Penningkabinet, Utrecht. 
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Az 1578. évi – címében is módosított89 – kiadásban Bodin bıvítette, de 
szőkítette is a jó minıségő dukátok körét: Velence, Genova, Firenze, Siena, Kasztília, 
Portugália és Magyarország vereteirıl írta azt, hogy megırizték szín- és nyerssúlyukat, 
ugyanekkor elmarasztalta V. Károly császárt azért, mert 1540-ben némileg rontotta az 
aranypénzek tiszta és teljes tömegét, s ezzel rossz példát mutatott az uralkodóknak.  
 Mint látható, az 1578. évi felsorolásból kimaradt az Oszmán Birodalom 
aranyforintja. A velencei dukáttal kezdetben azonos aranytartalmú török dukát90 
kihagyását a veret minısége semmiképpen sem indokolhatta, ismertségéhez sem 
férhetett kétség a mediterrán világban. Velencében91 több alkalommal jegyezték a 
„sultanino”  árfolyamát, a velencei kurzusokat pedig a bécsi kereskedık92 is 
figyelemmel kísérhették; természetesen Bécsben kevesebb veret árfolyamát nyomtatták 
ki annál, mint amennyit Velencében93 tettek közzé. 
 Politikai oka inkább lehetett94 annak, hogy Bodin az Oszmán Birodalom 
aranypénze helyett a Magyar Királyság dukátját vette fel a „Response” 1578. évi 
kiadásába, nagyobb a valószínősége azonban, hogy a „République” megírásáig terjedı 
idıben számottevıen bıvítette egyébként is átlagon felüli ismeretanyagát. Kétségtelen, 
hogy a mediterrán világban Velence dukátja volt a legkeresettebb95 aranypénz, azonban 
Európa északi térségében – leegyszerősítve Antwerpentıl a Baltikumig – a különbözı 
forintok között a magyar dukát volt a legbecsesebb és széles körben ismert aranypénz.  
 Bodin évtizedeibıl vett példákkal – a nyomtatásban is megjelent rendeletektıl96 
a Szent Írás magyarázatán97 át a születı pénztörténeti irodalomig98 tekintélyes anyaggal 

                                                 
89 Discours de Jean Bodin sur le rehassaument ...1578.                                    
90 Schaendlinger: 1973.59., Pamuk: 1994.61., újabban: Gyöngyössy: 2004. 15-18., 21-22. 
91 Vinaver: 1962. 128-129., Papadopoli: 1907. II. 214-215.  
92 Scherhauff  „Handels-Buch  …” (1563) c. kiadványa nyomán: Buza: 2001. 900-901.  
93 Az 1543-ból fennmaradt árfolyamjegyzéken a listavezetı velencei dukát után a magyar, a 
salzburgi, és a karintiai dukát, majd Firenze, Lucca, Mantova és Siena dukátja, illetve Khiosz és 
Rhodosz dukátja, továbbá Bologna, Modena, valamint „Nauese” néven az Egyházi Állam 
(Vatikán) aranypénze következett; a török dukát árfolyamára 1547-tıl volt példa. Papadopoli: 
op. cit. 
94 Ferenczi: 13. A „Républiuque“-bıl kiadott részletek nem hagynak kétséget az iránt, hogy 
Bodin igencsak érdeklıdött a török berendezkedés, a hatalomgyakorlás, stb. iránt. Bodin: Az 
államról … passim. 
95 Tucci: 1978. 99. 
96 V. Károly 1541-ben kiadott pénzrendeletében számos magyar dukát metszete látható, eredeti 
példányainak egyikét a Holland Királyi Éremtár győjteményében (Rijksmuseum Het Koninklijk 
Penningkabinet) ırzik. Az 1561-ben kiadott franciaországi rendeletben a külföldi aranypénzek 
között Magyarország veretét is említették. Spooner: 1956. 157.  
97 Heinrich Bünting evangélikus lelkész, késıbb Goslar püspöke Biblia-kalauzt adott ki, 
amelyhez „De Monetis et Mensuris sacrae Scripturae“ címen függeléket csatolt, s a bibliai 
aranypén-zeket – „die Goltmüntz der Hebreer” – magyar aranyforintra számította át. Mőve 
Bodin „Rés-ponse”-ánál is sikeresebb lett a maga korában, 1582 és 1595 között kilenc kiadást 
ért meg, s a század vége elıtt dán és svéd, a XVII. században pedig holland és angol nyelven is 
megjelent. Schröder: 1910. 430-444. 
98 „Diese Ungarischen seyn deß besten Goltes, ….” Friese: Frankfurt a.M., 1592. Tileman 
Friese „Münzspiegel” c. munkáját elismeréssel említette Roscher, (1874. 149.) a 
nemzetgazdaság, illetve a numizmatika szemszögébıl kiemelkedınek tartotta Luschin von 
Ebengreuth: 1976.(5) 10., 11. 
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– bizonyítható a magyarországi dukát kora újkori ismertsége. Nem volt véletlen az, 
hogy Németalföld északi tartományai 1586-ban a magyar dukát mintájára99 bocsátották 
ki új aranypénzüket,100 amelyik azután holland forintként vált világhírővé. 
 

  
5. ábra 

Részlet Heinrich Bünting Szent Írás-kalauzából. Helmstedt, 1583, collage. 
Österreichische Nationalbibliothek, Wien. 

                                                 
99 A rendelet Hágában kelt 1586. aug. 4-én, s Amszterdamban nyomtatták ki. Eredeti példánya a 
Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet, Utrecht győjteményében található; korábban – 
anyaggyőjtésem idején – Leiden plakátgyőjteményében, 303/1586. sz. alatt volt elérhetı. E 
ponton ismételten köszönetet mondok a plakátrészlet közlésének engedélyezéséért. 
100  „Unter den neuen Sorten war die wichtigste das nach dem Vorbild des ungarischen Dukaten 
geprägte Goldstück.” Kellenbenz: 1986. III. 308. 



65 
 

 
A módosítás oka ez idı szerint ismeretlen, az azonban kétségtelen, hogy a 

„Response” késıbbi – francia és idegen nyelvő – kiadásaiban101 a „Seraph de Turquie” 
helyére a jó minıségő aranypénzek között a „… ducati … Hungarici …” kerültek. 

 
6. ábra 

Részlet az 1586. évi holland pénzrendeletbıl; collage, nagyítás. Rijksmuseum Het 
Koninklijk Penningkabinet, Utrecht. 

 
E ponton kívánatos, hogy vessünk egy pillantást Bodin forrásaira. A 

pénztörténeti irodalomban való jártassága, utalásainak bısége minden tiszteletet 
megérdemel, de az elismerés csökkentésének szándéka nélkül illı kitérni arra, hogy 
nem kellett teljesen töretlen utakon járnia. A pénzelmélet francia kiválósága –  Nicole 
Oresme (Oresmius) – már a XIV. században szintén helytelenítette a pénzrontást.102 
 Bodin honfitársa és humanista elıdje Guillaume Budé (Budaeus) 1514-ben 
megjelent mőve103 egyike volt a széles körben ismert pénztörténeti munkáknak; továbbá 
az sem téveszthetı szem elıl, hogy Bodin szakirodalmi tevékenységének kezdetén a 

                                                 
101 Megjegyzendı, hogy a „Résponse“ nemcsak önálló kiadványként jelent meg a késıbbiekben, 
hanem győjteményes kötetekbe is belekerült. A kortárs Budelius: Köln, 1591. két kötetes 
összeállításába már felvette Bodin vitairatát. Budelius nevét említi: Roscher: 1874. 149-150., 
illetve Luschin von Ebengreuth: 1976.(5) 10., 287. 
102 Redl: 1982. 309-335. 
103 Budé könyvének több tucat kiadása ismert, vö. Luschin von Ebengreuth: 1976.(5) 11. A 
politikai történet terén – más összefüggésben – már volt példa arra, hogy Budé  és Bodin neve 
egy lapra került. Davies: 491.  
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numizmatikai kiadványok számát tekintve Franciaország állt az elsı helyen a XVI. 
századi Európában.104 
 Malestroit-hoz és Bodin-hez hasonló ártörténeti visszatekintésre – a szándék 
fennforgása esetén is – keveseknek nyílott volna lehetıségük Európában, a franciáknak 
azonban igen, ui. Franciaország kivételesen gazdag olyan forrásokban, amelyek 
ártörténeti vizsgálatokra105 alkalmasak. Az árak feljegyzésére Nyugat-Európában 
másutt is ügyeltek, de a források tekintélyes hányada – sajnálatos módon – nem maradt 
az utókorra.106 
 Jean Bodin elıször 1568-ban megjelent munkáját a késıbbiekben többször 
kiadták, súlyos gazdasági válságok alatt, illetve után került rá sor. Az 1625. évi kiadás 
elızménye az 1620-as évek elején tomboló monetáris válság volt, amelyik 
megrendítette a Német-római Birodalom gazdaságát, s komoly zavarokat okozott107 az 
Óvilág kereskedelmében; Bodin vitairatának azonban ekkor nem lett számottevı 
visszhangja. Az 1929/33-as gazdasági válság alatti, illetve utáni kiadványok viszont 
jelentıs mértékben hozzájárultak Bodin nevének ismertebbé válásához, ahhoz, hogy 
biztos helye legyen a történeti, s még inkább a gazdaságtörténeti irodalomban. 
 Némi kölcsönzött iróniával legyen szabad jelezni azt, hogy a gazdaságtörténet 
mővelıi – tárgyuk „földgöröngyíző” 108 eseményei és jelenségei közepette – nem, vagy 
alig hivatkoztak arra, hogy a nemzetgazdaságtan történeti irodalmának fejlıdését 
nyomon követı és feltáró tudósok a XIX. században milyen nagyra értékelték Bodin 
munkásságát és teljesítményét. 
 Wilhelm Roscher kiváltképpen elismerıen írt róla a kései humanisták között, a 
Patricius – Tolosanus – Bodin hármasból ıt tartotta tudósként a legtöbbre, s egyben a 
legemelkedettebb szellemőnek; értékelte továbbá azt, hogy mőveit elıször a nép 
nyelvén írta, s utána latinra is átültette.109 
 Bodin nézetei között lelhetı fel a lényegében merkantilista vámelmélet, 
ugyancsak Roscher szerint Bodin nagy nemzetgazdasági szolgálatot tett akkor, amikor 
fı vonásaiban helyesen értelmezte az árak nagyarányú változását, amit a kortársak 
drágaságnak, a XIX. század közepén pedig már árforradalomnak neveztek. Roscher 
Bodin érdemei közé sorolta azt is, hogy kitőnı áttekintést nyújtott az állami 
bevételekrıl.110 
 Roscher „volt hallgatója és rokonirányú szerény pályatársa”111 szinte rivalizált 
mesterével  akkor, amikor Bodin munkásságát méltatta: A merkantilista irányzat francia 
követıi közül – írta – „Mindenekelıtt meg kell említeni Jean Bodinnek, a modern 
idıkbe vezetı átmeneti idıszak egyik kimagasló szellemének a nevét, aki 

                                                 
104 Az ismert 523 kiadványból Franciaországban jelent meg 164, Németországban 135, Itáliában 
94, Németalföldön 62, Svájcban 47, [Európa többi térségére a maradék 4% jutott!].  Dekesel: 
1995. 214-216. 
105 Meuvret: 1971 [1960]. 41-65. 
106 Irsigler: 1978. 93-114. 
107 Redlich: 1972. 
108 Kautz: 1986. 21. 
109 Roscher: 1874. 139. A classica-philologia iránt ifjúként igen nagy vonzalmat tanúsító 
Roscher  személyes szimpátiát is érezhetett az antikvitásból példákat merítı Bodin fımőve iránt, 
vö.: Kautz: 1886. 16. 
110 Roscher: 1874. 143. 
111 Kautz: 1886. 1. 
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Franciaországban a nemzetgazdasággal kapcsolatosan megközelítıen azt a felfogást 
képviselte, amit Morus és Bacon Angliában, Machiavelli és Serra Itáliában, stb., a 
népgazdaság elsı szisztematikus teoretikusaként a gazdasági jelenségek és folyamatok 
szélesebb körét megfigyelte és összefüggéseiben ábrázolta. Bodin nemzetgazdasági 
elképzelései ismert könyvében: „Six livres de la République” (1576) kaptak helyet, a 
„Résponse au paradoxes de M. Malestroit touchant l’enchérissement de tout les choses 
et des monnaies” (1568) és „Discours sur le rehaussement et la diminuation des 
Monnaies” (1578) címő mővei a gazdasági népélet folyamatainak mélyreható 
tanulmányozásáról, helyes felismerésérıl és megérzésérıl tanúskodnak. … Nagy 
fontosságot tulajdonít a népesség lélekszámának és a pénznek, de mindezek még nem 
indokolják, hogy a merkantilizmus vak követıi közé soroljuk be, különösen, ha azt is 
figyelembe vesszük, hogy Bodin nem a nermesfémfeleslegekben kereste a nép 
gazdagságát, nem fogadta el a népek és országok természetes ellenségeskedésének az 
elméletét, sok esetben pedig kifejezetten a korlátlan kereskedelmi szabadság mellett 
emelte fel szavát, ezeket az alapelveit pedig többször is nyilvánvalóvá tette a 
drágaságról és a nemesfémek áráról szóló foglalkozó híres megítéléseivel. Az utolsónak 
említett kérdéssel kapcsolatosan egyébként Bodin volt az elsı, aki kortársai, többek 
között az említett Malestroit téves felfogásával szemben állva helyesen ismerte fel az 
árforradalmat és az áruk ehhez kapcsolódó drágulását kiváltó okokat, azok közül is a 
legsúlyosabbakat, így a francia kereskedelem megélénkülését, Amerika stb. 
felfedezésébıl adódóan az arany és az ezüst mennyiségének rendkívüli megnövekedését, 
a kereskedelemben és az iparban lévı számtalan monopóliumot, az Itáliába és 
Spanyolországba irányuló kivitel jelentıs megnövekedését és a luxus mindenáron való 
hajszolását. Különösen a következı elgondolásait érdemes megemlíteni: a) mint minden 
más árucikknél, a nemesfémeknél is az érték és az árcsökkenésével jár együtt a 
megnövekedett behozatal; b) minél inkább csökken a pénz ára, annál inkább megnı az 
árucikkek ára; c) a pénz árának a csökkenésekor megnı minden földtulajdon értéke, a 
bevételek összege és minden bér, a tıkekamat ezzel szemben csökken. Végül: d) a nagy 
nemesfémmennyiség biztosítja a nép gazdagságát, a pénz és az ezüst kivitelére 
vonatkozó tilalom kevés hasznot hozhat, mivel a kereskedelem szükségessége mindenhol 
erısebbnek bizonyul, és a gyakorlatban alig veszik figyelembe ezeket a tilalmakat. 
Bodin helyteleníti az udvarokban folyó pazarlást, a pénz és a pénzérmék rontását, a 
dolgozók és a gazdasági tevékenységeket folytató osztályok tagjainak a kivándorlását, a 
közbevételek növelését szolgáló mindenféle hatósági eladást stb. … ” 
 Mint fentebb láttuk, néhány ponton az utókor történetírói és elmélettörténészei 
elvitatják Bodin elsıségét, továbbá az 1578-ban megjelent pénztörténeti mő nem önálló 
kiadvány, de a kisebb filológiai helyesbítések másodlagosak; Kautz szempontokban 
gazdag – immár másfél évszázados (!) – értékelése méltó Bodin munkásságához, 
elmélettörténeti mővének olvasása pedig közgazdászoknak és történészeknek – Bodin 
munkáival együtt – egyaránt ajánlott. 

* 
 Röviddel Kautz kiváló mőve elıtt – a neves francia közgazdász – Henri 
Baudrillart, a „Bodin és kora” c. díjazott monográfia112 írója azzal zárta könyvét, hogy 
a „Response à M. Malestroit” szerzıje – megfigyelései és tudományos eredményei 
révén – nemcsak nevet szerzett magának a politikai gazdaságtan történetében, hanem 

                                                 
112 Kautz: 2004. 48. 
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azért is rangos hely illeti meg, mert a leghatározottabb és leginkább éleslátó elıfutára 
volt Smithnek és Turgotnak.  

* 
 Bodin esetenkénti filoszemita113 megnyilvánulásai, a vallási feszültségek 
tragikus élezıdése láttán tanúsított toleranciája, s fıként kiterjedt munkássága révén 
azok is figyelmet és teret szentelhettek egyes mőveinek, akiknek a hiedelmek, a hitvilág 
és a vallástörténet állt érdeklıdésük középpontjában. Egyikıjük – Boroszló tudós 
rabbija – úgy vélte a XX. század elején, hogy Bodin nem kapta meg az utókortól azt az 
elismerést és méltó helyet a tudománytörténetben,114 amelyik jogosan megilletné. 
Baudrillart, Roscher, Kautz XIX. században írt méltatásai láttán egyértelmő, hogy a 
közgazdaságtan és a közgazdasági elméletek történetének mővelıi nagyra értékelték 
Bodin tudományos teljesítményét. A XX. század gazdaságtörténészei pedig – fıként az 
ártörténeti kutatások révén – szinte új reneszánszt biztosítottak Bodin mőveinek, s ha 
több szerzı meg is kérdıjelezte – néhány esetben – a neki tulajdonított prioritást, 
kiemelkedı voltát nem vonták kétségbe. 

* 
 Mint az elmélettörténet mezsgyéjére tévedt gazdaságtörténész a felelısség 
áthárítási szándéka nélkül mondok köszönetet Dr. Bekker Zsuzsa (Corvinus) és Dr. 
Meyer Dietmar (BME) tanszékvezetı professzoroknak, akik bíráló észrevételeikkel és 
javaslataikkal segítették munkámat, illetve könyvészeti közremőködéséért Páczelt Nóra 
könyvtárosnak (Miskolci Egyetem Gazdaságelméleti Intézete). 
 Külön köszönet illeti a Herzog August Bibliothek (Wolfenbüttel) munkatársait, 
személy szerint Dr. Gillian Bepler programigazgatót azért, hogy rendelkezésemre 
bocsátották Bodin vitairatának kevéssé ismert német nyelvő változatát. 
 Az Österreichische Nationalbibliothek (Wien), illetve a Premontrei Rend 
(Prága) – Klášter Premonstrátů na Strahové – (Praha, Strahov) régi könyvtári 
győjteménye ugyancsak rendkívül hasznos volt számomra. 
 Hazai könyvtáraink közül a Budapesti Corvinus Egyetem Központi 
Könyvtárában, az Országos Széchényi Könyvtárban és a Magyar Tudományos 
Akadémia könyvtárában dolgozó könyvtárosok voltak segítségemre, ez alkalommal is 
köszönet érte. 
 Köszönet illeti az ösztöndíjat folyósító, illetve befogadó intézményeket: 
Franciaország – EHESS.; Németország – Alexander von Humboldt-Stiftung; Ausztria – 
Collegium Hungaricum; Hollandia – Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet, 
Utrecht (Leiden). 
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A STRATÉGIAALKOTÁS MÓDSZERTANÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE 
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Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástani Intézet 
 

Közel félévszázados miskolci egyetemi pályám jelentıs részében lehetıségem 
volt együtt dolgozni Nagy Aladár professzorral, aki a kezdetektıl napjainkig egyik 
meghatározó egyénisége az 1987-ben egyetemünkön létrehozott közgazdaságtudományi 
képzésnek. Professzor Úr oktató, nevelı munkájával, szakmai, tudományos 
tevékenységével, a kari doktori program irányításával, a nemzetközi kapcsolatok 
kiszélesítésével vállalt kiemelkedı szerepet a Gazdaságtudományi Kar sikereiben. E 
rövid tanulmányban néhány stratégiaalkotási kérdés újragondolásával tisztelettel és 
ıszinte barátsággal köszöntöm a gazdaságelmélet jelentıs kutatóját és oktatóját, Nagy 
Aladár professzort hetvenedik születésnapja alkalmából, ezúton is kívánva még sok és 
eredményes alkotó évet, jó egészséget. 
 

Napjainkban, a harmadik évezred elsı évtizedében, a nemzetközi méretekben 
lezajló változások sajátos környezeti feltételeket hoztak létre, melyek különösen hatnak 
a gazdálkodó szervezetekre, vállalatokra, gazdasági társaságokra, intézetekre. Az 
információtechnológia és felhasználásának új minısége, a pénzügyi piacok 
globalizációja, a tudás alapú gazdaság, a nemzetek feletti szervezetek kifejlıdése, a 
világgazdasági folyamatok válságjelenségei az üzleti világ egyik központi kérdésévé 
emelte azt, hogy milyen stratégiai és ahhoz kapcsolódóan milyen vezetési megoldás 
összefüggı rendszere vezet a tartós vállalati sikerhez. Mindezek következtében 
felértékelıdik a folyamatos, a prognosztizálható változásokat idıben hasznosító 
stratégiaalkotás szerepe, mely döntı tényezıjévé válik a hosszútávon is eredményes 
szervezeti mőködésnek. A menedzsment tudományokban végbemenı fejlıdés 
lehetıséget nyújt arra, hogy e gyorsuló változások által felvetett kérdésekre a kor 
követelményeinek megfelelı válaszokat adjon minıségileg új összefüggéseket feltárt 
elméleti és módszertani arzenálja, általánosítható gyakorlati tapasztalatai 
felhasználásával. Indokoltnak látszik tehát néhány elméleti és módszertani kérdés 
újragondolása. A tudomány belsı fejlıdése, valamint a gyakorlati élet által felvetett 
számos kérdés közül – e tanulmány szőkre szabott keretei között – két kérdés rövid 
vizsgálatát emelem ki. Egyrészt szükségesnek tartom ismételten hangsúlyozni a 
stratégiai tervezés és a jövıkutatás egymásra épülı, egymást kölcsönösen feltételezı 
kapcsolatát, különös tekintettel az elmúlt évek eseményeire, a stratégiaalkotás számára 
nélkülözhetetlen prognózisokra (sıt egyre inkább a deinognózisokra). Másrészt 
érdemes megvizsgálni a vállalati, üzleti stratégia fogalmának egyértelmő tartalmi 
meghatározottságát, napjainkban ugyanis nemcsak a közéletben, de szakmainak 
nevezett dokumentumok esetében is találkozhatunk olyan összeállításokkal, melyek 
címében a stratégia szerepel, holott valójában a tartalmuk nem más, mint irreálisan 
kitőzött célok összefüggéstelen halmaza. 
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AZ EL İREJELZÉSEK SZEREPE A STRATÉGIAALKOTÁS 
MUNKAFOLYAMATÁBAN 
 

A múlt század második felében a nemzetközi méretekben lezajló gyorsuló 
változások, a tudományos-technikai fejlıdés, a társadalmi-gazdasági átalakulás 
történelmi körülményei szükségképpen elıtérbe helyezték a gazdasági élet különbözı 
területein a hosszútávú elırelátás igényét, a jövı alapvetı kontúrjainak ismeretét. A 
futurológiát és a prognosztikát magában foglaló jövıkutatás rendkívül gyors fejlıdése 
megteremtette a lehetıséget a jövı tudományos megalapozottsággal történı feltárására, 
a várhatóan bekövetkezı változások, alapvetı trendek elırejelzésére, melynek 
eredményeit különösen a fejlett piacgazdaságok igyekeztek jó hatásfokkal, a lehetı 
legnagyobb mértékben hasznosítani. A gazdasági fejlıdés mozgatóerıinek hatására 
kialakult a „folyamatosan változó vállalat” kategóriája, az elırelátás igénye szükségessé 
tette az átalakuló vállalatok, gazdálkodó szervezetek mőködésében, szervezetében, 
vezetésében végbemenı releváns változások megragadását, a fejlıdés, vagy hanyatlás 
(adott esetben vészhelyzet) döntı mozzanatainak, az egyes tényezık és azok 
kölcsönhatásainak elırejelzését, explicit prognózisok, illetve deinognózisok készítését. 

A hazai és a nemzetközi jövıkutatási szakirodalomban a deinognózis 
fogalmának megalkotása Schmidt, Á. [11] professzor nevéhez főzıdik. A deinognózis a 
prognózisok egyik fajtája: olyan prognózis, amely egyes fejlıdési tendenciák 
folytatódásának feltételezésével bizonyos területeken vagy bizonyos vonatkozásokban 
valószínőleg bekövetkezı veszélyekre, károkra, romlásra hívja fel a figyelmet. A 
deinognózis tehát lényegében vész-(elıre)jelzés. (A kifejezés a görög deinon=vész, 
veszély és a gnózis=ismeret szavakból származik.) A deinognózis szóból alkotott 
további kifejezések: deinognosztikus, tehát vészjelzési tartalmú vagy jellegő; 
deinognosztika, vagyis a deinognózisok problémáival foglalkozó diszciplína. A 
deinognózis fogalma kiterjesztve a távoli jövıre, a futurológia területére is 
értelmezhetı, s így beszélhetünk például deinognosztikus jövıképekrıl. 

A tervezés akár explicit, akár implicit formában mindig valamilyen 
elırebecslésre épül, így a tervezésorientált jövıkutatás e tevékenységláncolat bevezetı 
fázisának tekinthetı. Explicit a prognózis akkor, ha a tervezés tudatosan készített, 
tudományos alapokon nyugvó, elırejelzésekre épül. Ennek hiányában a jövıre 
vonatkozó elképzelések implicit formában vannak jelen a tervezés munkafolyamatában 
(még akkor is, ha a tervezı nincs annak tudatában). Ismeretes, hogy mind a tervek, 
mind a prognózisok a jövı eredményeivel foglalkoznak. Amíg azonban a prognózisok 
ma még ismeretlen, de bizonyos feltételek teljesülése esetén bekövetkezı eseményeket, 
folyamatokat, helyzeteket tárnak fel, addig a tervek döntéseken keresztül olyan 
cselekvéseket hoznak létre, melyek eredményeként meghatározott társadalmi-
gazdasági-technikai változások következnek be. A prognózisok információt nyújtanak, 
biztosítják a szükséges orientációt, jövıbeli tevékenységek feltételrendszerének 
körvonalazását adják a tervezés számára. A tervek pedig a tudományosan megalapozott 
prognózisok birtokában tudatosan kialakított célok elérésére irányuló döntéseket, 
legcélravezetıbb, legeredményesebb akcióváltozatokat tartalmaznak. A prognózisok 
tehát a tervek készítéséhez variánsokat foglalnak magukban, amelyekben található ún. 
optimista, pesszimista és normál prognózisvariáns. Az optimista és pesszimista 
prognózisvariánsok értékének különbségei adják azt a „tőrési”-sávot, amelyben – 
várhatóan a normál érték közelében – a jövı valóságos értékei nagy valószínőséggel 
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megtalálhatók. A prognózisok (deinognózisok) megbízhatósága, az elırejelzések 
pontossága jelentıs mértékben függ az alkalmazandó prognosztizálási módszer115 
célszerő kiválasztásától. Korunk összetett, bonyolult világában a célelérés a 
problémával adekvát módszerek alkalmazását kívánja meg, mely különösen 
módszerkombinációk [6] felhasználásával lehet eredményes. 
 

Alapvetı jövıkutatási módszertani alapelv, hogy egyetlen elırejelzési módszer 
– legyen az egyszerőbb vagy összetettebb matematikai-statisztikai eljárásokra épülı 
elırejelzési módszer, kollektív szakértıi megkérdezésen alapuló vagy modellezési 
eljárás – alkalmazása önmagában nem adhat megbízható elırejelzést. Éppen ezért az 
elırejelzési módszereket gyakran egymással kombinálják. Tapasztalatok szerint igen 
kedvezı eredményekkel jár a matematikai-statisztikai és az intuitív jellegő módszerek 
kombinatív alkalmazása, amelynek során a matematikai-statisztikai elırejelzési 
eredményeket kollektív szakértıi vitára bocsátják, illetve az egymástól függetlenül 
lefolytatott matematikai-statisztikai elemzések és elırejelzések, valamint a kollektív 
szakértıi becslések eredményeit szakértıi vitákban összehasonlítják és elemzik az 
eltérések okait és tényezıit. Így a kollektív szakértıi megkérdezésen alapuló 
eljárásokba beépülhetnek az idısoros és a regressziós vizsgálatok eredményei. E 
kombinált eljárás pozitívumaként könyvelhetı el, hogy mivel kiinduló ismereteket 
nyújt a szakértıi megkérdezéshez, ezért a szakértık körültekintıbben tudnak állást 
foglalni és jövıre vonatkozó becsléseket megfogalmazni, s így elkerülhetı a 
mechanikus extrapoláció. A szakértık vélekedését ugyanakkor nagyban befolyásolják a 
matematikai-statisztikai úton végzett elırejelzések eredményei, s így jövıre vonatkozó 
becsléseik nem minden esetben tekinthetık befolyásmenteseknek, pártatlanoknak. 
Elınyként említhetı meg továbbá az is, hogy az eljárás a mennyiségileg mérhetı és 
nem mérhetı jelenségek együttes alakulására egyaránt adhat elırejelzést. Hátrányt 
jelent ugyanakkor, hogy nehezen választhatók szét a szakértıi véleményalkotás 
objektív és szubjektív tényezıi, meghatározói. A módszerkombinációknak egy 
fejlettebb és így hatékonyabb formáját adja a módszerek olyan módon való 
kapcsolódása, hogy azok szervesen egymásba épülnek. Ez azt jelenti, hogy egy 
összetettebb módszer valamelyik fázisát más módszerek szolgáltatta eredmények 
elemzése képezi, illetve egy adott módszer információs hátterét egyéb módszerek 
eredményei szolgáltatják. Így különbözı metodológiai struktúrák alakíthatók ki. A 
módszerek egymásba épülése leggyakrabban a modellezési eljárások esetében 
figyelhetı meg, ezek ugyanis sokszor integrálnak magukba egyszerőbb eljárásokat. Az 
egyszerőbb eljárások egyrészt a modellezési eljárások információs bázisának 
megalapozásául szolgálnak, másrészt segítenek kiküszöbölni a modellezést megalapozó 
információk közötti ellentmondásokat. Természetesen a jövıkutatás módszertana is 
állandó változásban, fejlıdésben van, a formálódó metodikai utak (mint pl. a 
káoszelmélet, vagy az evolúciós elmélet lehetıségeinek felhasználása) bemutatására itt 
nem térek ki [7].  

A jövıkutatás nem „l’art pour l’art” tevékenység, a stratégiai tervezés 
fejlesztése, jövıbeli cselekedeteink tudományos elıkészítése és megalapozása 

                                                 
115 Napjainkban publikált néhány munka kapcsán szükséges hangsúlyozni, hogy a módszer 
sohasem az eljárást helyettesítı trükk, hanem a pontosan meghatározott, tehát az ismételten és 
mások által is alkalmazható eljárás. 
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feltételezi a jövı alapvetı kontúrjainak ismeretét. A jelen sokszor drámai viszonyai, 
több vonatkozásban is negatív természeti, társadalmi, gazdasági folyamatai felerısítik a 
jövıvel kapcsolatos bizonytalanság érzését. Ilyen körülmények között még inkább 
szükséges a jövı bizonyos fokú megismerése, még fontosabbak a tudományosan 
megalapozott, explicit prognózisok (deinognózisok) készítése. Az ezekre épülı 
stratégiai tervek teszik ugyanis lehetıvé, hogy ne csupán alkalmazkodásra 
kényszerüljünk a jelentıs változásfolyamatokhoz, hanem azok trendjeit, a változások 
kontúrjait látva befolyásoljuk azokat. A tudományok, benne a jövıkutatás fejlıdésének 
színvonala, közös technikai bázisuk a számítás és kommunikációs technika, technológia 
– a kétségkívül érzékelhetı problémák mellett is – lehetıvé teszik a jövı kontúrjainak 
tudományos elırejelzését, meg lehet határozni azokat a kereteket, amelyeken belül a 
lehetséges „jövıknek” lenniük kell. 
 
GONDOLATOK A STRATÉGIA FOGALMI MEGHATÁROZÁSÁHOZ 
 
A korábbiakban már utaltam ara, hogy e tanulmány – a vázolt keretek között – a 
vállalatok, gazdálkodó szervezetek egyes stratégiaalkotási, fogalmi kérdéseit, ezek 
üzleti életben betöltött szerepét teszi vizsgálatának tárgyává. A fogalmak egyértelmő 
meghatározása a kívánatos célelérés egyik döntı tényezıje. Ackoff R.L. [1] szerint a 
fogalmak definiálását a tudósok gyakran olyan szükséges rossznak tekintik, amelyet a 
lehetı leggyorsabban és a legkisebb szellemi ráfordítással kívánnak elvégezni. A 
definiálással szembeni kényszeredettségnek gyakran aztán olyan következménye van a 
kutatás során, mintha az operációt életlen késsel végeznék. A sebésznek többet kell 
dolgoznia, a páciens többet szenved és csökken az operáció sikerének esélye. A sebészi 
eszközökhöz hasonlóan a definíciók is idıvel élettelenné válnak és gyakori „élesítést” 
igényelnek, sıt végül cserélésre szorulnak. A sikeres és hatékony stratégia egyik 
meghatározó elıfeltétele tehát, hogy pontosan definiált fogalmakkal operáljunk. A 
hazai és a nemzetközi szakirodalom igen gazdag a stratégia fogalmának 
meghatározásában. Egyes vélemények szerint [3], [5], [8], [10] az a gond, hogy ezek a 
meghatározások túlságosan is sokrétőek, gyakran egymásnak ellentmondóak, a stratégia 
egyik, vagy másik oldalát emelik ki, sokféle formában jelennek meg, sokféle stratégiai 
megközelítés létezik. A következıkben tervezıi megközelítésben a stratégiai tervezés 
vizsgálatára116 teszünk kísérletet. 

A vállalati stratégiai terv a jövı tudatos alakítása érdekében pontosan 
meghatározott célok, a célok eléréséhez szükséges feladatok, a feladatok megoldási 

                                                 
116 Ackoff R.L. [1] a stratégiai tervezés természetét vizsgálva találóan állapítja meg: „A 
bölcsesség képesség arra, hogy elıre lássuk a jelenlegi cselekvés távlati következményeit, a 
rövid távú hasznot feláldozzuk a hosszú távú elınyökért, irányítsuk az irányíthatót, és ne 
pazaroljunk energiát arra, amit nem lehet irányítani. Így a bölcsesség lényege a jövıvel törıdés. 
Más azonban ez a kapcsolat, mint a csupán jóslással foglalkozó jövendımondóké. A bölcs a 
jövı alakítását is megkísérli.  
A tervezésben a kívánt jövı és az ahhoz vezetı hatékony módok képei testesülnek meg. A bölcs 
él a tervezés eszközével, de nem csupán ı él vele. Akibıl hiányzik a kellı képesség, annak a 
tervezés gyakran olyan üres szertartás, amely rövid távon meghozza a szellem békéjét, de nem 
hozza a kívánt jövıt… 
A tervezés az egyik legbonyolultabb és legnehezebb szellemi tevékenység, amivel az ember 
foglalkozhat. Nem jól csinálni nem bőn, de ha a jónál kevesebbel beérjük, az már igen.” 
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módjai, ütemük, valamint a megvalósításukhoz szükséges erıforrások összefüggı 
rendszere. Hangsúlyozni kell, hogy a fogalomban szereplı elemek rendszert alkotnak, 
amelyben fellép a szinergia – az együttes hatás mértéke – miszerint egy rendszer több a 
részek egyszeri összegénél [2]. A fogalomban érintett cél-feladat- módszer-idı-
erıforrás összefüggésrendszer egyes elemei közül e helyütt csupán a célstruktúrák 
kialakításának jelentıségét emelem ki. A célmeghatározás a stratégiai tervezés elsı, 
egyben egyik leglényegesebb részének tekinthetı. Ismeretes, hogy a vállalatnak nem 
csupán egyetlen célja van, hanem a célok sokaságával kell számolni, ezek egyrészt a 
küldetésébıl, másrészt a belsı érintettek törekvéseibıl alakulnak ki. Az egyéni 
(tulajdonosok, menedzserek, munkavállalók) és szervezeti célok sokaságának 
áttekintése megkívánja a célkitőzések racionális szelektálását és meghatározott 
csoportképzı ismérvek szerinti kategorizálását. A tervezés során figyelembe veendı 
kategorizálási törekvések alapját egyrészt objektív (természeti-társadalmi-gazdasági), 
másrészt szubjektív (a tervezésben résztvevı személyek egyéni elképzelései) tényezık 
határozzák meg. A kategorizált célok összefüggı rendszere célhierarchiákat 
eredményez, amelyek különbözı dimenziókban építhetık fel. A célhierarchiákban az 
ambivalencia (egy idıben két irányban való érvényesség) jelensége érvényesül, ami a 
cél és eszköz relatív fogalmaiból adódik. A célhierarchiában a piramis talpazatáról 
felfelé haladva egyre magasabb rendő célokkal találkozunk, ha pedig a piramis 
csúcsáról lefelé haladunk, akkor nem célokat, hanem eszközöket találunk. Alacsonyabb 
rendő célok ugyanis a magasabb rendő cél szempontjából eszközök. A hierarchikus 
célstruktúrák kialakításánál rendkívül fontos figyelembe venni a célok közötti 
kapcsolatokat117.  

A vállalati célrendszer tulajdonságaiból következik, hogy a választott nézıpont 
függvényében különbözı célstruktúrák alakíthatók ki. Az egyértelmően meghatározott 
és gondosan felépített, a kapcsolati viszonyokat figyelembe vevı célhierarchia tehát a 
stratégiaalkotás egyik alapvetı része. A korábbiakban jeleztem, hogy nem térek ki a 
fogalomban vázolt összefüggés rendszer többi elemére, azt azonban szükségesnek 
látom befejezésként aláhúzni, hogy a stratégiai célok realitását döntıen befolyásolják az 
erıforrások (emberi, anyagi, technikai, pénzügyi, információs) rendelkezésre álló és az 
adott idıtartományban elérhetı mennyisége, minısége, valamint egymáshoz 
viszonyított aránya, struktúrája. 

E rövid munkában tulajdonképpen különbözı részletességgel kívántam a 
tárgyalt kérdésekre ráirányítani a figyelmet. Mindenekelıtt arra, hogy korunk instabil, 
bizonytalan világában, ahol a legkülönbözıbb változások egyszerre hatnak, nehezen 
kibogozható, bonyolult hálót alkotnak, különösen fontossá vált a tudományosan 
megalapozott elırelátás, a jövı új fejlıdésvonalainak kitapintása, a lehetséges 
jövıváltozatok keresése. A cselekvésorientált jövıkutatás, a hosszútávú prognózisok, 
deinognózisok készítése és aktív felhasználása, a kedvezı fejlıdési trendek elınyeinek 
                                                 
117 A célok közötti kapcsolatok fontosabb típusai [9]: 

- preferenciális kapcsolatban álló célok, 
- feltételi kapcsolatban álló célok, 
- egymást elısegítı célok, 
- semleges kapcsolatban álló célok, 
- egymást korlátozó célok, 
- egymást kizáró célok. 
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kihasználása, a vészhelyzetek (természeti katasztrófák, társadalmi „robbanások”, 
gazdasági válságjelenségek) elkerülése, vagy legalábbis kedvezıtlen hatásainak 
mérséklése képezik a stratégiai tervezés megalapozásának, a változásokra való 
felkészülésnek fı kérdéseit. Másfelıl döntı fontosságúnak tartom, hogy világos, jól 
definiált, a lényeget pontosan meghatározó fogalmakat alkossunk és használjunk, ezek 
hiánya ugyanis súlyos félreértésekhez (rossz esetben kétes értékő félremagyarázáshoz) 
vezethet. Végül hangsúlyozni szeretném, hogy a stratégiában a mégoly jól 
meghatározott célok is csak akkor vezethetnek hatékonyan eredményre, ha azok 
megfelelıen kialakított, koherens rendszert képeznek, céladekvát módszerekkel, 
idıhatárokkal készülnek és mindezek realitását biztosító erıforrás-állománnyal 
rendelkeznek. 
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FENNTARTHATÓSÁG – KÖRNYEZETTUDATOSSÁG −−−−  
STRATÉGIAI MENEGEMENT 

 
Dr. Fülöp Gyula 
egyetemi tanár 

Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástani Intézet 
 

A tanulmány célja egy olyan stratégiai menegement koncepció bemutatása, 
amelynek középpontjában a környezettudatosság áll. Elıször a környezettudatosság 
fogalmából és vállalati szintő értelmezésébıl kiindulva a vállalat stratégiai 
pozicionálásának külsı és belsı tényezıit határozza meg. A következı lépésben a 
környezettudatos stratégiai változatok képzésének lehetıségeit foglalja össze a 
stratégiai viselkedés és a stratégiai orientáció alapján. Ez után leírja, hogy az egyes 
stratégiai változatok hogyan valósulnak meg különbözı kontextusokban. Végül a 
tovább lépés lehetıségeinek felvázolása azokra a területekre irányul, amelyeken további 
kutatásokat kellene végezni a környezetorientált vállalati stratégiák sikeres gyakorlati 
bevezetése érdekében. 
 
Kulcsszavak: Fenntarthatóság, Környezettudatosság, Stratégiai menegement 
 
BEVEZETÉS 
 

A 21. század vállalatainak az elmúlt évszázadok tendenciái mellett új, egyre 
nagyobb jelentıséggel bíró irányzatokkal kell szembenézniük. A fenntarthatóság, 
környezettudatosság és környezetvédelem napjaink vállalatának egyik központi 
kérdése. A vállalati környezetvédelmi feladatok részben a vállalati stratégia 
kidolgozásához kapcsolhatók, részben napi feladatok. E két tevékenységcsoportból a 
vállalatok számára csak az utóbbi volt eddig érzékelhetı, mert azt különféle rendeletek 
kézzelfoghatóvá tették a vezetık számára. A környezetvédelem, mint a vállalati 
stratégiát alakító tényezı általában nem jelent meg. Ezért is fontos, hogy az üzemi 
környezetvédelmi tevékenységnek a vállalati stratégia alakításában betöltött, illetve 
betöltendı szerepét hangsúlyozzuk, mert anélkül improduktívnak, terhesnek és sokszor 
feleslegesnek tőnhet a vállalaton belül a környezetvédelmi tevékenység, szervezet. Bár 
számos vállalat életében meghatározó módon van jelen a környezeti tudat, még sem 
mondhatják el magukról, hogy környezettudatos stratégia alapján mőködnek az ezzel 
kapcsolatos stratégiai elvek és módszerek ismeretének hiányosságai miatt. 
 
A VÁLLALATI FENNTARTHATÓSÁG ÉS KÖRNYEZETTUDATOS-SÁG  
ELVI ALAPJAI 
 

A vállalati fenntarthatóság fogalmát Wilson (2003) szerint gyakran használják a 
fenntartható fejlıdés vagy a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának 
szinonimájaként. A vállalati fenntarthatóságot a hagyományos növekedési és profit 
maximalizálási modell egy alternatívájának tekintik a vállalatvezetık.  
Valójában egy új, kialakulóban lévı paradigma. Bár elismeri a profitabilitás iránti 
igényt, különbözik a hagyományos növekedési és profit maximalizálási modellektıl. 
Elvárja a vállalattól a környezeti célok szem elıtt tartását, különösen a fenntartható 
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fejlıdéshez kapcsolódó célokét úgymint a környezetvédelem, társadalmi igazságosság 
és méltányosság, valamint gazdasági növekedés. A vállalati fenntarthatóság négy jól 
megalapozott fogalomra épít, melyek az alábbiak: 

- Fenntartható fejlıdés 
- A vállalatok társadalmi felelısségvállalása 
- Az érintettek elmélete 
- A vállalatok beszámolási kötelezettsége. 

A köztük lévı viszony jól látható az 1. ábrán. 
 
 

 
 

1. ábra 
A vállalati fenntarthatóság kialakulása 

Forrás: Wilson (2003) 
 

 E szerint a fenntartható fejlıdés hozzájárulása a vállalati fenntarthatósághoz 
kétirányú. Egyrészt segít meghatározni azokat a területeket, amelyre a vállalatnak 
fókuszálnia kell: környezeti, társadalmi és gazdasági teljesítmény. Másrészt közös 
társadalmi célt biztosít a vállalatok, önkormányzatok és civil szervezetek számára: 
ökológiai, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság. Azonban a fenntartható fejlıdés 
maga nem ad elég indokot arra, hogy a vállalatoknak miért kell ezekkel a kérdésekkel 
foglalkozniuk. Erre a vállalatok társadalmi felelısségvállalása és a stakeholder elmélet 
ad választ. 
 A vállalatok társadalmi felelısségvállalása az üzlet társadalomban betöltött 
szerepével foglalkozik. Alapelve, hogy a vállalatvezetık kötelessége a társadalom 
igényeit figyelembe venni és kielégíteni, és hogy ne kizárólag a részvényesek vagy saját 
érdekük szerint cselekedjenek. A társadalmi felelısségvállalás abban járul hozzá a 
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vállalati fenntarthatósághoz, hogy etikai érvet ad arra vonatkozóan, hogy miért kellene 
a vállalatvezetıknek a fenntartható fejlıdésért dolgozniuk. Ha a társadalom úgy 
gondolja, hogy a fenntartható fejlıdés egy érdemleges cél, akkor a vállalatoknak etikai 
kötelessége, hogy segítse a társadalmat ebbe az irányba elmozdulni. 
 Az érintettek elmélete egy modern fogalom. Elsıként 1984-ben Freeman 
népszerősítette a Strategic Management: A Stakeholder Approach címő könyvével. Az 
érintettet egy csoportként vagy egyénként definiálta, aki hatással van, vagy akit 
befolyásol a szervezeti célokkal elért eredmény. Az elmélet alapelve, hogy minél 
szorosabb a vállalat kapcsolata egy külsı szereplıvel, annál könnyebben egyeznek meg 
kettejük üzleti céljai. Az érintettekkel való szoros kapcsolat alapja a bizalom, az 
elismerés és az együttmőködés. A stakeholder elmélet célja, hogy segítse a vállalatok 
kapcsolatát szorosabbá tenni a külsı csoportokkal azért, hogy versenyelınyét ezzel is 
fokozza. A fenntartható fejlıdés elınyben részesítése a vállalati mőködés során is ezt 
erısíti, így a vállalati fenntarthatósághoz járul hozzá. 
 A negyedik és egyben utolsó fogalom a vállalati beszámolási kötelezettség. 
Ennek jelentése jogi vagy etikai felelısségrıl való beszámoló készítésére, illetve olyan 
tevékenységekrıl való beszámolásra utal, melyekért valaki felelıs. A vállalaton belül 
sok beszámoláshoz kötıdı kapcsolat létezik, de jelen kontextusban a vállalatvezetık és 
a részvényesek közötti kapcsolat a releváns. Ez a kapcsolat a bizalmi modellen alapul, 
melyet ügynök elméletnek is hívnak (Jensen-Meckling 1976; Fama 1980; Fama-Jensen 
1983; Arrow 1985 és Holmstrom-Tirole 1989). A vállalatvezetı az ügynök és a 
részvényes a megbízó. A kapcsolat egyfajta szerzıdés, melynek keretében az igazgató 
megbízza az ügynököt tıkéjének kezelésével és az ügynök feladata, hogy az igazgató 
legjobb érdekei szerint járjon el. Az igazgató felelısségre vonhatja az ügynököt a 
tekintetben, hogy hogyan használta a tıkét és mennyi hasznot hozott a befektetéssel. 
Természetesen a vállalatok más stakeholder csoportokkal is kötnek szerzıdéseket a 
mindennapi üzlet részeként és ezek a szerzıdéses megállapodások szolgáltatnak alapot 
a beszámolási kötelezettségen alapuló kapcsolatokhoz. A beszámolási kötelezettség úgy 
járul hozzá a vállalati fenntarthatósághoz, hogy segít meghatározni a vállalatvezetık és 
a társadalom többi része közötti kapcsolat természetét és megmagyarázza, hogy miért 
kellene a vállalatoknak a környezeti, társadalmi és gazdasági tevékenységükrıl 
beszámolniuk. 
 Jelenleg nem minden vállalat mőködik a vállalati fenntarthatóság elvei szerint 
és valószínőtlen, hogy valaha is mindegyik eszerint fog, legalábbis önkéntesen nem. 
Azonban jelentıs számú vállalat nyilvánosan elkötelezte magát a környezetvédelem, a 
társadalmi igazságosság és méltányosság, valamint a gazdasági fejlıdés mellett.  
 
A KÖRNYEZETTUDATOS STRATÉGIAI MENEDZSMENT ALAP-ELEM EI 
 

A vállalati stratégiák új megjelenési formáját ma a környezettudatos vállalati 
stratégiák adják. Ezek -- Buday-Sántha (2002) tanulmányát idézve -- „a vállalati 
tevékenységek harmonikus és kiegyensúlyozott fejlesztésének és a környezetet 
tiszteletben tartó, fenntartható, infláció nélküli növekedésének”, továbbá a környezet 
érdekeinek a vállalat tevékenységében történı figyelembevételének fontosságát 
hangsúlyozzák. Kerekes és Kindler (1997) egy korábbi munkájának szellemében 
pontosabban is fogalmazhatunk, miszerint a környezettudatos stratégia olyan 
felelısségteljes vállalati stratégiai tevékenységekre helyezi a hangsúlyt, amelyek a 
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környezetvédelem kérdését a vállalat fejlesztési és növekedési lehetıségének tekintik és 
érvényre juttatják minden tevékenységi területen. A környezettudatos stratégia célja a 
magas fokú prevenció, amelynek az elıvigyázatosság elvén kell alapulnia. Ennek 
érdekében a fenti (ökológiai) követelményeket be kell építeni a vállalat egyéb stratégiai 
(gazdasági) céljainak meghatározásába és megvalósításába úgy, hogy az ne vezessen a 
vállalat versenyképességének romlásához és mőködıképességének zavarához. A 
környezettudatos stratégia ily módon ad konkrét segítséget a vállalatoknak a gazdasági 
és az ökológiai követelmények összhangjának megteremtésére és környezetkímélı 
tevékenységük végzésére. 
  A környezettudatos stratégia egyik legnagyobb problémája Kerekes és Szlávik 
(2001) nézete szerint az, hogy a vállalatok környezetvédelmi jellegő költségeivel a 
várható gazdasági eredményük nincs összhangban. Az eredményes környezettudatos 
stratégia alapvetı feltétele, hogy hogyan sikerül a társadalmi és a vállalati érdekek 
közötti ellentmondást feloldani és a vállalati érdekeltséget megteremteni. Ehhez az 
elınyök és a hátrányok olyan rendszerét kell kialakítani, amely a vállalati cselekvést a 
kívánt irányba tereli.  
 A környezettudatos stratégiai menedzsment lehetıvé teszi az üzleti szféra és benne a 
vállalatok számára azon gazdálkodási módok és eszközök fejlesztését, alkalmazását, 
amelyek segítségével a természeti környezet megóvása s ezzel az emberek jóléte 
biztosítható. A „mindennapok nyelvére” fordítva ez olyan általános vállalati feladatok 
meghatározását jelenti, amelyek megvalósítása esetén a vállalat, annak stratégai 
menedzsmentje környezettudatosnak tekinthetı: 

− A természeti környezethez való viszony alapelveinek meg kell jelennie a vállalat 
küldetésének megfogalmazásában. 

− Meg kell valósítani a környezeti hatások számbavételét. 
− Menedzsmentrendszerében alkalmaznia kell a nemzetközi és külföldi környezeti 

normákat. 
− Konkrét környezeti célokat és teljesítménymércéket kell meghatározni, s ezeket 

rendszeresen ki kell értékelni. 
− Azonosítani kell a fı felelısségi területeket s megfelelı rendszereket kell 

mőködtetni az e területeken hozott döntések megvalósítására és ellenırzésére. 
A fenti meghatározások alapján könnyen belátható, hogy a környezettudatos 

stratégiai menedzsment tartalmi elemei erısen helyzetfüggık. Úgy gondoljuk azonban, 
hogy a környezeti stratégiai menedzsment alapelemei, fı tevékenységei ennek ellenére 
is meghatározhatóak. Ezek Johnson, Scholes és Whittington (2006) nemzetközileg 
elismert könyvére támaszkodva a következık: 

− a vállalat stratégiai pozícionálása, 
− a környezettudatos stratégiai változatok képzése, 
− a környezettudatos stratégia megvalósítása. 

A környezettudatos stratégiai menedzsment elemeinek koncepcionális modelljét 
a 2. ábra szemlélteti.  
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2. ábra 
A környezettudatos stratégiai menedzsment elemeinek modellje 

 
 

A modellben azok az elemek, tevékenységek szerepelnek, amelyek végzése 
során a környezeti szempontok jól figyelembe vehetık és a kívánt eredmény elérését 
leginkább befolyásolják. Természetesen az egyes elemek nem elkülönülten, hanem 
egyidejő kölcsönhatásban jelennek meg a vállalatnál, amelyeket a jobb megértés és a 
további tényezık könnyebb integrálása miatt külön pontokban tárgyalunk. 
 
A vállalat stratégiai pozícionálása 
 

A vállalat fenntartható és környezettudatos stratégiai pozíciójának 
meghatározása egyrészt a környezetvédelmi követelmények idıben történı 
felismerését, az „érintettek” által érvényesített, várhatóan egyre erısödı nyomás 
figyelembe vételét jelenti, ami megköveteli a szabályozás, illetve a társadalom 
környezeti értékrendjének (külsı tényezık) folyamatos elemzését; Másrészrıl 
feltételezi, hogy a vállalat ismeri és folyamatosan értékeli belsı erıforrásai és saját 
tevékenysége (belsı tényezık) környezeti hatásait. 
 
A pozícionálás külsı tényezıi 
 

A vállalat stratégiai pozícionálása során mindenekelıtt leírjuk azokat a külsı 
tényezıket, amelyek hosszútávon formálják a vállalat általános és versenykörnyezetét. 
Ez a környezeti trendek és fenyegetések elemzését jelenti, ami kiterjed a jogi, gazdasági 
szabályozás kereteinek, a piaci kényszereknek és a kialakuló lehetıségeknek a 
megismerésére.  
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  Környezeti szabályozás: törvények, szabványok. Az utóbbi évek jellegzetes 
tendenciája a direkt szabályozástól való elmozdulás az úgynevezett önszabályozás 
irányába. Az önszabályozás lényege, hogy a környezeti problémák megoldását az 
azokat okozó, ezért valószínőleg az azokat leginkább ismerı vállalatokra bízzák. 
Természetesen az önszabályozás is csak megfelelı intézményrendszeri támogatással 
mőködik. A környezetbarát fejlıdést választó vállalatok számára a környezeti 
szabályozás domináns típusának ismerete mellett talán még fontosabb, hogy a 
szabályozás kiszámítható, vagyis a változás iránya jól prognosztizálható legyen. 
  A környezeti érdekek érvényesítését nagyban segítik a nemzetközi 
szabványosítási törekvések, de önmagukban ezek sem jelentenek biztosítékot arra 
vonatkozóan, hogy a szabványok bevezetésének hatására valóban csökken a 
környezetterhelés. Erre próbáltunk utalni korábban a környezettudatos stratégiai 
menedzsment helyzetfüggıségének a hangsúlyozásával; azaz a környezeti 
menedzsmentnek testre szabottnak, a környezeti lehetıségekhez, fenyegetésekhez, a 
vállalat belsı erıforrásaihoz és saját tevékenységeihez igazodónak kell lennie, és az 
univerzális megoldások veszélyeket hordoznak a vállalat számára. A gyakorlatban 
mégis komoly erıfeszítések történnek a jónak tartott környezeti menedzsment 
rendszerek kifejlesztésére és elterjesztésére. 
  Piaci kényszerek: vásárlók, lakossági vélemény. Megítélésünk szerint a 
fenntarthatóság biztosítása és a környezeti teljesítmény növelése nem csak az állam és a 
vállalatok felelıssége, hanem a benne élı, azt mindennapi életvitelével, fogyasztásával 
és vásárlásaival terhelı állampolgároké is. Eredményes környezettudatos vállalati 
stratégiát kidolgozni, sikeresen végrehajtani ugyanis csak megfelelı fogadókészséggel 
rendelkezı közegben és adekvát intézményrendszeri támogatással lehet. E tekintetben 
mindenekelıtt fontos a tiszta környezet iránti társadalmi igény, vagyis a jól informált és 
magas környezetminıségi igényt támasztó lakosság. 
  Az 1980-as évek végétıl megfigyelhetı, hogy az emberek ökológiai 
érzékenységének, tudatosságának növekedésével párhuzamosan vásárlási döntéseiknél 
egyre nagyobb szerepet kapnak a környezeti megfontolások. Aki igazán érdekelt a 
környezetbarát termékek használatában, olyan kritériumok alapján dönt, melyeket 
beszerzései elıtt gondosan mérlegel. A környezetbarát termékek eladhatóságához a 
legtöbb esetben szükség van arra, hogy a megcélzott vásárlói kör megfelelıen 
környezettudatos legyen. A környezeti tudatosság összetett fogalom. A szakirodalom 
Rokeach (1973) nyomán öt dimenziót különít el: ismeretek, attitődök, értékek, 
cselekvési hajlandóság és tényleges cselekvés. A legnagyobb problémát a fogyasztók 
környezeti tudatosságát illetıen az okozza, hogy a cselekvési hajlandóság és a konkrét 
cselekvés között a valóságban gyakran igen mély a szakadék. 
  Kialakuló lehetıségek: költségcsökkentés, termékek/szolgáltatások. A 
környezeti szabályozás és a piaci kényszerek mozgásteret szőkítı hatásával egyidejőleg 
új lehetıségek is keletkezhetnek a környezetorientált vállalatok számára. Közülük az új 
termékek és szolgáltatások megjelenésével járó költségcsökkentésnek van különös 
jelentısége. Elıfordulhat ugyanis, hogy a zöld termék elıállítási költsége alacsonyabb 
nem környezetbarát választéktársaihoz képest. Ekkor a várható alacsonyabb értékesítési 
ára miatt jóval nagyobb szimpátiára lehet számítani a vásárlók részérıl. Feltételezvén a 
fı funkciók teljesítési mértékének azonosságát, a vevık hajlandóbbak kipróbálni az új 
terméket, amennyiben az a hagyományos márkáknál olcsóbban állítható elı és 
vásárolható meg. Ebben az esetben is fontos az ıszinte kommunikáció, nevezetesen 
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annak magyarázata, hogy a költségcsökkentés a források megtakarításának köszönhetı 
amellett, hogy az új termék ráadásul még környezetkímélıbb is. Ez a lehetıség 
ugyanakkor magában rejti azt a problémát, hogy az alacsony költség, ár 
többletfogyasztásra ösztönöz, még ha a környezetkímélı termék fogyasztásáról is van 
szó. Ezért a felmerülı lehetıségeket folyamatosan és természetesen a jövı 
szempontjából kell értékelni. 
 
A pozicionálás belsı tényezıi 
 

A vállalatok a környezet kihívásaira belsı erıforrásaira és saját tevékenységeire 
támaszkodva válaszolnak. Ezért a stratégiai pozicionálás nélkülözhetetlen részét képezi 
a belsı erıforrások és a vállalati tevékenységek vizsgálata. 
 
Belsı erıforrások 
 

A vállalat korábbi fejlıdése során rendkívül sokféle erıforrást halmoz fel. 
Vannak közöttük technológiaiak, emberi ismeretekre és szervezeti kultúrára épülık, a 
vállalatról kialakított képen alapulók, és természetesen pénzügyi jellegőek is. Ezek 
azonban nem önmagukban, hanem bonyolult összekapcsolódásaikban termelnek 
értéket. A belsı erıforrások értékét, mennyiségi és minıségi paramétereit erıforrás 
elemzéssel lehet megállapítani. Az erıforrás elemzés célja, hogy azonosítsuk a vállalat 
számára rendelkezésre álló eszközöket és feltárjuk használatuk környezeti hatásait, 
amelyekre támaszkodva megvalósíthatja környezettudatos stratégiáját. 

Az elemzések kiindulópontja a vállalati erıforrások csoportosítása és 
számszerősítése. A vállalat rendelkezésére álló erıforrásokat hagyományosan a 
következıképpen szokták csoportosítani (1. táblázat). 
 

1. táblázat 
A belsı erıforrások csoportosítása 

Források Fı jellegzetességek Fı indikátorok 

Pénzügyi 
források 

− A cég hitelképessége, hitelezési kapacitása 
− A belsı források likviditása, 

jövedelemtermelı képessége 

− Adósság/vagyon hányados, 
hitelbesorolás stb. 

Fizikai 
források 

− Méret, telephely, mőszaki színvonal 
− A technológia biztosította rugalmasság, a 

használt alapanyagok elérhetısége, a 
telep-helyi korlátozottságok, a 
melléktechnológiák színvonala 

− Az állótıke értéke 
− A berendezések korszerősége, 

a meglévı berendezések 
alternatív hasznosításának 
lehetısége 

− A mőszaki kihasználtság 

Emberi 
erıfor-
rások 

− A dolgozók száma, képzettsége, 
tapasztalata, rugalmasan hasznosítható 
képességei 

− A foglalkoztatottak tanulási képessége, 
rugalmassága, elkötelezettsége, lojalitása 

− Képzettség, végzettség 
− A munkahelyi képzés 
− Bérköltségek, összevetve a 

versenytársakéval 
− A munkaügyi viták száma, 

hiányzások mértéke, kilépık 
aránya 
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Technoló-
giai 

erıfor-
rások 

− A termeléshez szükséges technológia 
megléte 

− A szükséges minıség-ellenırzési 
rendszerek, szabadalmak, licencek, 
találmányok 

− Az innováció szervezetei, tudományos 
kapcsolatok 

− A találmányok száma, a K+F 
kiadások mértéke, a K+F 
dolgozók aránya az összes 
foglalkoztatotthoz képest 

− Az évenként bevezetett új 
termékek aránya 

Szervezet 

− A szervezeten belüli munkamegosztás 
− A hatásköri viszonyok 
− A koordinációs mechanizmus 
− A szervezeti felépítés 

− A munkamegosztás elve: 
funkcionális, tárgyi, 
regionális elv 

− A döntési centralizáció, 
decentralizáció mértéke 

− A koordinációs eszközök: 
technokratikus módszerek, 
strukturális, személyorientált 
megoldások 

− A szervezet mélységi, 
szélességi tagoltsága 

 

Kultúra 

− A szervezetbe beágyazódott hitek és 
meggyızıdések 

− Az elfogadott közös értékek 
− A döntéshozatalban használatos 

gondolkodásmód 
− Az általánosan érvényesülı viselkedési 

minták 

− A munkaszervezés módja 
− Az emberek irányításának 
elve 
− A szabályok és eljárások 

fontossága az 
eredményekhez képest 

Hírnév, 
elismert-

ség 

− A fogyasztói kapcsolatok színvonala 
− A márkatermékek aránya, a vállalat és 

termékeinek ismertsége 
− A beszállítók és a vevık általános 

megítélése 
− A cég elleni jogi ügyek 

− A márkatermékek aránya 
− Árkülönbözet a 

versenytermékéhez 
viszonyítva 

− Díjat nyert termékek 
− A visszavásárlási arány, 

csereköltségek 

Forrás: Fülöp, 2008 
 

Az erıforrás-audit a vállalat rendelkezésére álló erıforrásokból valamiféle 
„pillanatfelvételt” ad. Ám a környezetorientált vállalat számára nem csak az erıforrások 
megléte, érték- és jövedelemteremtı képessége, hanem azoknak a fenntarthatósághoz és 
a környezetvédelemhez való hozzájárulása is fontos. A következıkben ezeket a 
lehetıségeket vesszük sorra az 1. táblázatban szereplı csoportosítás szerint. 
 
Pénzügyi források 
 

A vállalat pénzügyi vezetıinek feladata a mőködéshez szükséges pénzforrások 
biztosítása és a pénz gazdaságos felhasználása. A pénzügyi források azért is bírnak 
kitüntetett jelentıséggel, mivel pénzért vásárolható meg a többi erıforrás. Ugyanakkor 
a pénzügyi döntések is a vállalat más céljainak rendelıdnek alá. 
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A pénzügyi forrásokat környezeti szempontból úgy értékelhetjük, hogy a 
finanszírozásra fordított összes pénzösszeget a vállalat környezetvédelmi kiadásaihoz 
viszonyítjuk, s a kapott eredményt összevetjük az iparági átlagértékekkel. 
  Ezzel kapcsolatosan említést kell tenni a vállalati forrásokat bıvítı pénzügyi 
támogatások különbözı típusairól: 

− Juttatások, amelyek a pénzügyi támogatásoknak nem visszatérítendı formái. 
Általában a jövıbeli szennyezıdés csökkentése érdekében nyújtják. 

− Kedvezményes, „puha” kölcsönök, ahol a kamatláb alacsonyabb a piacitól. A 
szennyezı akkor kapja, ha megtesz bizonyos szennyezıdéscsökkentı 
intézkedéseket. 

− A támogatások harmadik forrása a „megújuló alapok”. Ilyen alapokat egykor 
környezetvédelmi célokra hoztak létre, és lejárt (puha) kölcsönök 
visszafizetéseibıl és alkalmi adományokból tartanak fenn. 
A környezettudatos vállalakozások erıteljesebb finanszírozására jelenleg fél 

tucat úgynevezett társadalmilag felelıs alap fut. Az alapokba csak olyan cégek 
kerülhetnek, amelyek átmennek a fenntarthatósági szőrınek nevezett értékelésen.  
 
Fizikai források 
 

A vállalat fizikai forrásainak feltérképezése, elemzése során nem lehet 
figyelmen kívül hagyni azt a körülményt, amelyet a nyersanyagkészletek emelkedı ára, 
a volatilitás, sıt akár még hiányok is jellemeznek. A McKinsey Globális 
Gazdaságkutató Intézet vezetıinek (Beinhocker, Davis és Mendonca 2009) 
meggyızıdése, hogy a következı években az „er ıforrás-termelékenység” (vagyis az 
egységnyi olaj-, energia, víz- vagy más energiaforrás-input nyomán létrehozott output) 
központi szerepet kap a vállalatok versenyképességében. Az erıforrás termelékenység 
növelését segíti elı a gondos bánásmód, továbbá az öko-hatékonyság koncepciójának a 
gyakorlatba való ültetése. A gondos bánásmód elemzési és intézkedési módszer (Nafti-
Miller  2000) ellenırzı listák alkalmazásával, szervezeti kérdésekre, költségek és 
megtakarítások kiszámítására és a termelési folyamat bemeneti és kimeneti oldalának 
elemzésére vonatkozó javaslatokkal segíti a nyersanyag- energia- és vízfelhasználás 
racionalizálását, a hulladékmennyiség és a káros kibocsátások csökkentését.  
  İko-hatékonyság elérése: a fogalom (Jörg 2004) meghatározása szerint „a piaci 
feltételeknek megfelelı termékek és szolgáltatások nyújtását jelenti oly módon, hogy 
azok alkalmasak legyenek az emberi szükségletek kielégítésére és járuljanak hozzá az 
életminıség javításához, miközben egyre kisebb környezeti hatással és erıforrás-
felhasználással járnak.” Az öko-hatékonyság koncepciójának sikerét az indokolja, hogy 
az ökológiai hatékonyság gazdasági hatékonysággal jár együtt. Ez népszerővé teszi 
alkalmazását a vállalatok körében, hiszen a környezetvédelmi intézkedésekkel 
növelhetik elfogadottságukat, presztízsüket, miközben racionalizálják erıforrás-
felhasználásukat és megtakarításokat érnek el. 
 
Emberi erıforrások 
 

A humán erıforrás környezeti szempontú minısítése során jó tudni, hogy a 
környezettudatos vállalati gazdálkodás csak akkor lehet eredményes, ha a felsı vezetés, 
elfogadja, és azonosul a környezettudatosság eszméjével, ugyanis a környezettudatos 
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stratégia megalkotásához és megvalósításához szükség van az elkötelezettségükre. A 
környezettudatos vállalti tevékenység azonban azt is jelenti, hogy a szervezet minden 
egységét, valamennyi dolgozóját áthatja a környezeti szempontok figyelembe vétele. A 
célok megvalósítása ugyanis nagymértékben függ az alkalmazottaktól. Amennyiben 
nem ismerik az újszerő megközelítés elınyeit, nem vonják be ıket a változásba, akkor 
csıdöt is mondhat annak megvalósítása. A gondolkodásmódot, a szokásokat is meg kell 
változtatni, és mivel ezek az egész szervezetre, szervezeti kultúrára is kihatnak, csak 
akkor lehet sikeres a változás, ha a dolgozók is elkötelezettek a program iránt. A 
környezeti normák magasabb szintő követése a gyakorlatban több szinten is 
megmutatkozik. Hogyha a dolgozók megfelelı elkötelezettséget mutatnak a 
környezetük védelme iránt, és megfelelı szaktudással rendelkeznek a környezeti 
szempontok érvényesítésére, akkor lesznek képesek a munkájuk során is a 
környezettudatosság szellemében hatékonyan tevékenykedni.  
  Az embereken kívül egy másik terület, ami a vállalat környezettudatosságát 
mutatja a vállalaton belüli mindennapi élet során, az a munkakörülmények: Ez alatt 
értjük a biztonságos munkakörnyezetet is, vagy a környezettudatos magatartás 
kialakítását is.  
 
Technológiai erıforrások 
 

A pozicionálás belsı tényezıi vizsgálatának részeként jelenik meg a környezeti 
szempontú technológiaértékelés:  

− Elsıként le kell írnunk a szóban forgó technikákat. 
− Másodikként meg kell határoznunk a felhasznált erıforrás mint input, és a 

létrejött hasznos termék mint output arányát, továbbá a hulladék-termék arányát. 
− Harmadikként fontos a részeire bontott folyamat egyes alkotóelemeinek 

megfelelı súlyozása. 
A ráfordítási mutatók jegyzékbevételénél fontos annak eldöntése, hogy mi 

tartozik az értékelési folyamatba és mi nem. Nincsenek szigorú szabályok, ezért 
praktikussági alapon fog nyugodni az, hogy minden technikai szükségszerőséggel bíró 
hatótényezı rákerüljön a listára. A munkaerı esetében a leghelyesebb, ha a létezı 
technológiánál alkalmazott személyek számát nézzük meg, és ezután számítjuk ki az új 
technológia bevezetésével kapcsolatban valószínősíthetı változásokat. 
  A tıkeráfordítások annyiban jelenthetnek problémát, hogy átfedésben vannak 
az anyagráfordításokkal. Az anyagráfordításokat abban az esetben és oly mértékben kell 
számba vennünk, illetve a kibocsátásokhoz való arányukat kiszámítani, amennyiben 
azoknak fontosságot tulajdonítunk a környezettudatos stratégiai megfontolások miatt 
vagy az erıforrás-kitermelési szakasz környezeti hatásai miatt. 
  Az energiaráfordításokat részben mint a termelési folyamat belsı 
energiafolyamatait, részben mint a természetbıl jövı főtıanyagokat kell számba 
vennünk. 
  A potenciális környezeti hatásmutatók számszerősítése maga után vonja a 
környezetbe kerülı hulladékmennyiség kiszámítását is. A számba vett technológiák 
ráfordítási és kibocsátási jellemzıinek értékelésekor súlyozási eljárást kell 
alkalmaznunk, hogy megkapjuk a különféle mutatók relatív fontosságát. Értékelni kell 
azt a hatást is, amely a helyettesítı termék elıállításával kapcsolatban felmerül. 
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  Számításba kell venni az újrahasznosításhoz kapcsolódó környezeti hatásokat 
is. 
 
Szervezet 
 

A vállalati környezetvédelmi szervezet ma még különösen az átalakuló 
gazdaságokban fejlıdı szakaszában van és csak ritkán illeszkedik szervesen a vállalat 
szervezeti-irányítási rendszerébe. Ez részben összefügg azzal, hogy a 
környezetvédelmet mint funkciót sok esetben a vállalatok csak külsı kényszer hatására 
teljesítik, a vállalat eredeti céljai között a környezetszennyezés elkerülése nem szerepel. 
Ha a külsı környezet megkövetelné a vállalatoktól, hogy azok minden, a rendszerbe 
került anyag vagy energiaféleség sorsáról elszámoljanak, akkor a környezetvédelmi 
szervezet feladata és helye is egyértelmően tisztázódna a vállalati szervezetben. Addig 
csak az az általános tanács adható, hogy a környezetvédelmi szervezet megfelelı 
feladatát és helyét vállalatonként, a vállalat céljaitól, méreteitıl és szervezeti 
felépítésétıl függıen egyedileg kell meghatározni. 
  Ha értékelni akarjuk a környezetvédelmi funkciónak a vállalati szervezetben 
való megjelenítését, akkor erre alkalmas a Pataki és Tóth (2000) kutatásai során 
kifejlesztett „környezeti szervezet fejlettségének indexe”. Az index nullától 10-ig 
terjedı értéket vehet fel, annál erısebb, minél inkább beépült a környezetvédelem a 
vállalat szervezetébe. Ezt jelzik a minél magasabb vezetıi szinten levı 
környezetvédelmi szakemberek, a környezetvédelmi bizottság, önálló osztály, 
környezeti javaslattételi/jutalmazási rendszer, zöld munkacsoportok, minél átfogóbb 
oktatás, a környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele az alvállalkozók és a 
szállítók kiválasztásánál, a környezeti költségek elkülönült kimutatása, valamint a 
környezettudatos magatartás az új beruházások és projektek tervezésénél. 
 
Kultúra 
 

Már a belsı erıforrások csoportosításánál is utaltunk arra, hogy a vállalati kultúra 
jellege és megnyilvánulásai a pozicionálás, majd késıbb a stratégiaalkotás 
szempontjából rendkívül fontosak. Éppen ezért a szervezeti kultúra értékelése, 
vizsgálata megkerülhetetlen feladat, ha nem akarunk a nem megfelelı pozícióra épített 
stratégiával kudarcot vallani. A környezeti teljesítmény szempontjából döntı 
fontosságúak a fenntarthatósággal és környezetvédelemmel kapcsolatosan 

− a szervezetbe beágyazódó hitek és meggyızıdések, 
− az elfogadott közös értékek, 
− a döntéshozatalban használatos gondolkodásmód, 
− az általánosan érvényesülı viselkedési minták. 

Ugyancsak döntı fontosságú − különösen a környezetvédelem jövıje 
szempontjából − az új vezetıi generációk erkölcsi attitődje. Nem fogadható el az a 
cinizmus, ami a „Miért ne tenném, ha mindenki más teszi?” kijelentés mögött húzódik. 
Ez az etikai attitőd forrása lehet ugyan rövid távú intézkedéseknek, de a vezetıknek 
döntési helyzeteikben nem szabad elfelejteni azt a kérdést, hogy az általa vezetett 
vállalat tevékenysége hogyan hat másokra.  
  A vállalati kultúra célirányos vizsgálatára alapvetıen két empirikus módszer 
tisztult le az idık folyamán: a funkcionális megközelítéssel, kérdıívvel folytatott, 
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kvantitatív értékelést lehetıvé tevı, valamint az interpretáló megközelítésre, interjúra 
és megfigyelésre épülı, kvalitatív feldolgozást igénylı módszerek. Eszközeik: 
dokumentumelemzés, megfigyelés, kérdıíves adatgyőjtés és interjú. Környezettudatos 
kulturális terepre utal például, ha a vállalatnál a környezet védelme iránti elhivatottság 
alapbeállítódottság és a környezeti teljesítmény javítására EMAS (Eco-Management 
and Audit Scheme) rendszert építenek ki; vagy ha a dolgozói megelégedettség 
mérıszámának meghatározó eleme az ISO 14001 tanúsítvány megléte, miután az 
intézkedések ötletadói a motivált munkavállalók. 
 
Hírnév, elismertség 
 

A vállalat környezetvédelmi imázsának kialakítása a következıket jelenti: a 
vállalat fogyasztóinak meggyızése a vállalat környezetbarát viselkedésérıl, ezáltal 
piaci elınyök szerzése a konkurensekkel szemben. Ez magában foglalja olyan célok 
megfogalmazását, amelyek a közvélemény számára fontosak. Például az anyag- és 
energiatakarékosság részét képezi a „takarékos vállalat”-ról kialakított imázsnak, 
ugyanakkor a növekvı energia- és nyersanyagárak mellett a vállalat számára 
megtakarítást is jelenthetnek. A környezeti átvilágítás, környezeti jelentés célja ekkor 
az ezen céloknak való megfelelés ellenırzése. 

A jelentések sikerének kulcskérdése, hogy mennyire tőnik hitelesnek az olvasó 
szemében. Ha nem sikerül elnyerni bizalmukat, akkor a legjobban megírt, legszebb 
kivitelő munka sem ér sokat. De hogyan lehet növelni a hitelességet? Ennek elismert 
eszköze a külsı fél általi tanúsítás, minısítés, melyet egyre több vállalat választ. A 
hatékony vállalati külsı kommunikáció és arculat is elengedhetetlen tényezı. A külsı 
kommunikáció értékelésére használhatjuk a környezeti kommunikáció fejlettségének 
indexét, melyet Pataki és Tóth (2000) határozott meg elsıként Magyarországon. Az 
index annál erısebb minél inkább kihasználják a környezettudatos vállalati mőködés 
pozitív imázsjavító hatását a vállalati külsı kommunikációban, a termékek 
reklámozásakor stb. Ezt jelzi a vásárlók tájékoztatása a termék környezetkímélı 
használatáról, és ártalmatlanításáról, a környezetbarát jelleg kiemelése a termékek 
csomagolásán, reklámjában és a vállalati hirdetésekben, az alkalmazottak rendszeres 
tájékoztatása környezeti témákról, a nyilvánosságnak szóló környezeti kiadványok 
(például éves környezeti jelentés), valamint lakossági fórumok a tevékenységhez 
kapcsolódó környezeti kérdésekrıl. 
 
Saját tevékenységek 
 

A saját tevékenységek vizsgálata azért fontos, mert segít tudatosítani, hogy a 
vállalat több mint bizonyos eszközök és kapacitások, gépek, emberek és pénzügyi 
források véletlenszerő halmaza. Ezek a források akkor nyerik el értelmüket, ha értéket 
elıállító rendszerbe szervezıdnek, és minél több értéket hoznak létre a potenciális 
fogyasztók számára. A vállalatok értékteremtı folyamatainak, alaptevékenységeinek 
általános hatékonysági kritériumai jól ismertek: költség, minıség, megbízhatóság, 
rugalmasság, fogyasztói kiszolgálás. E kritériumok már nem elegendıek, hanem ezeket 
kombinálni kell a „megoldás” környezeti jószágának értékelésével kapcsolatos 
összetevıkkel. A következıkkel a vállalatok tevékenységeinek, folyamatainak 
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környezetszempontú elemzéséhez, értékeléséhez és tervezéséhez szeretnénk 
hozzájárulni. 
 
Marketing 
 

A környezettudatos vagy zöld marketing kialakulása Nagy (2004)] szerint a 
marketingtudománynak és - gyakorlatnak a hagyományos marketing által indukált − 
környezeti vonatkozású problémákra adott −, racionális válaszaként értelmezhetı. 
Kiindulópontja a környezetvédelem, alapvetı célja a környezeti elınyöknek a 
környezettel nagyobb összhangban álló termékeken és szolgáltatásokon keresztül 
történı vásárlói - és versenyelınyökké való alakítása, és a marketing eszközök 
mindegyikénél a környezeti megfontolások dominanciájának biztosítása. A vállalati 
marketing tevékenység „környezetbarát” jellegét konkrétan a legfontosabb marketing 
eszköz, a marketing-mix elemeinek „környezetkonform” értelmezésével lehet 
érzékeltetni. 
 
Termék 
 

A termelı, gyártó vállalatok, akik maguk végzik a terméktervezést is, már az 
elsı lépéseknél, a termék tervezésénél gondolkodhatnak öko-szempontok alapján. 
Meghatározó szerepe van a termék anyagösszetételének, elıállítási technológiájának, 
csomagolásának, illetve az újrahasznosítás lehetıségének. A kereskedı vállalatok 
termékpalettájuk összeállításánál dönthetnek úgy, hogy csak környezetbarát termelıktıl 
szerzik be áruikat, ezzel saját imázsukat is építik, a fogyasztók számára megkönnyítve a 
környezetbarát termékek beszerzését. A szolgáltatások piacán is egyre több olyan 
lehetıség adódik, mely a környezettudatos fogyasztókra épít. 
 
Ár 
 

Általánosságban a környezetbarát termékek elıállítási költsége magasabb, mint 
a hasonló kategóriájú egyéb terméké, ezért a bevezetésnél figyelembe kell venni a 
megcélzott fogyasztói kör árérzékenységét. A környezettudatos fogyasztók egy része 
hajlandó megfizetni a magasabb árat is az igazoltan öko-termékért, ebben az esetben a 
lefölözı ár alkalmazása is indokolt. Ha azonban a cél a gyors piaci terjeszkedés, akkor 
az alacsonyabb behatoló ár alkalmazása ésszerőbb. A termék bevezetésekor 
alkalmazott árat persze szükségszerően befolyásolják a termék kifejlesztésével 
kapcsolatos költségek is. Amennyiben a környezetbarát termék létrehozása a vállalatra 
jelentıs többletköltségeket ró, a vállalat részlegesen átháríthatja költségei egy részét a 
fogyasztókra.  
 
Elosztás 
 

A marketing-mix harmadik eleme az elosztási/értékesítési csatornák 
megválasztásával függ össze. Itt is érvényesíthetık a környezetvédelmi szempontok. A 
zöld szállítás és elosztás − az alábbi elvek megvalósításával − nem is olyan 
körülményes: 
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− A szállítás és a szállítói csomagolás minimalizálása 
− A korszerő anyag- és energiatakarékos szállítási rendszerek elınyben részesítése 
− Több disztribúciós lehetıség esetén a legtisztább értékesítési csatorna választása 
− A fogyasztók bevonása a szállítás okozta környezeti problémák megoldásába 
− Az úgynevezett retrodisztribúciós csatornák kiépítése, amelyek az elhasznált 

termékek, illetve csomagolóanyagaik ellentétes irányú áramlását biztosítják 
 
Kommunikáció 
 

A zöld kommunikáció fontos elemei a csomagoláson feltüntetett különbözı 
védjegyek, öko-jelek, illetve a hagyományos eszközök megfelelıi, mint a 
környezetkonform reklámozás, a környezetorientált Public Relations (PR), a 
környezetorientált eladásösztönzés és személyes eladás. 
 
Innováció 
 

Az innováció szorosan összefügg a megelızı szemlélet térnyerésével a 
környezetvédelemben. A megelızı környezetvédelem gyakorlati megvalósítását 
általában a tisztább termelés elvéhez köthetjük. A tisztább termelés definíció szerint 
környezeti és/vagy gazdasági szempontból hatékonyabb megoldást jelent, mint az 
úgynevezett csıvégi környezetvédelem. Az a tény, hogy a termelés sok területén a 
környezetkímélı technológiák még nem alakultak ki, illetve azok rendkívül 
költségesek, bizonyos mértékő kompromisszumra kényszerít bennünket, és továbbra is 
szükségessé teszi olyan megoldások alkalmazását, amelyek az emissziót csak 
csökkentik, de nem szüntetik meg. 
  A tisztább termelés és általában a környezetvédelmi innováció elterjedése 
természetesen ellenállásba ütközik. A változásoknak lehetnek a vállalaton belüli 
szervezeti akadályai, ellenérdekeltsége lehet például a környezetvédelmi hivataloknak, 
de elıfordulhat az is, hogy nincs megfelelı társadalmi támogatottságuk. A technológiai 
innováció környezeti-ökológiai értékelése tehát nemcsak tudományos vagy gazdasági 
racionalitás, hanem társadalmi elfogadottság kérdése is. A technológiák közötti 
választás egyszerőbb esetben a reálbérek, illetve a tıke megtérülési rátájának elvárt 
színvonalától függ. A komplex értékeléshez arra kell felkészülnünk a jövıben, hogy a 
technológiai alternatívák közötti választásban egyre nagyobb lesz a szerepe a 
technológia úgynevezett „környezeti értékének” vagy környezetkonformságának 
(Kindler, 1989). 
 
Emberi erıforrás-gazdálkodás 
 

E pont alatt az emberi erıforrás-gazdálkodás feladatrendszerét ismertnek véve 
csak a környezetvédelem szempontjából nagyon lényeges oktatással és képzéssel 
kapcsolatosan, a vezetık és az alkalmazottak tudásának a szervezet céljai érdekében 
való menedzselésérıl szólunk. A vállalat tudásmenedzsmentjének eredményeként 
létrehoz, kezel, hasznosít egy tudástıkét, amelynek Polányi (1994) három fı 
alkotóelemét különbözteti meg. 
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− Az emberi tudástıke: az emberek fejében lévı, például környezetvédelmi 
ismeretek, tapasztalat képesség stb. 

− Szervezeti tudástıke: „ez az, ami megmarad, amikor az emberek este 
hazamennek”. Ilyenek lehetnek például a környezeti szabványok, 
környezetvédelmi információs rendszerek, környezetbarát technológiák és 
termékek. 

− Kapcsolati tıke: az érintettekkel való kapcsolatok tudástartalma 
(környezettudatos fogyasztói magatartás, környezeti lobbykapcsolatok, a 
társadalmi környezetre való beágyazottság stb.). E tudástıke felhasználására a 
vállalatnak sokféle területen van szüksége és lehetısége: beépítheti zöld 
termékeibe és szolgáltatásaiba, felhasználhatja saját értékteremtı folyamatai 
környezeti teljesítményének növelésére, értékesítheti környezetvédelmi szakértıi 
megbízások keretében. 
Ahhoz, hogy a tudástıke hatékonyan alkalmazható legyen, szükség van egy 

olyan sajátos közeg biztosítására, amelyben sor kerül a tudástıke mindhárom elemének 
vállalaton belüli szintetizálására, illetve a szervezeti tanulás kereteinek megteremtésére 
is. 
 
Információval való gazdálkodás 
 

Ahhoz, hogy többnyire az oksági összefüggések hiányos ismeretében hozott 
környezeti döntéseink káros következményeit el tudjuk kerülni pontos információkkal 
kell rendelkeznünk környezetünkrıl, tevékenységeinknek és termékeinknek a 
környezetre gyakorolt hatásáról, a természeti elemekben való terjedésének módjáról stb. 
Ehhez Buday-Sántha (2002) szerint a méréstechnika fejlesztésére, adatbankok 
létrehozására, az információk áramlását elısegítı információs rendszerek 
létrehozására van szükség. 

A fenntartható környezeti információs rendszer mindig nyitott, amely jellemzı 
annak létrehozóit és mőködtetıit általánosságban a következı irányelvek betartására 
ösztönzi: 

– a vállalat valamennyi belsı és külsı érintettjének általános informálása a 
környezet állapotáról, például a környezetállapot-beszámolók rendszeres 
nyilvánosságra hozása révén; 

– bárki, a jogos érdekeltség igazolása nélkül, szabadon hozzáférhet a vállalati és a 
környezetvédelmi szervezeteknél meglévı környezeti információkhoz. 
Ezeknek az információs rendszerekkel szemben támasztott követelményeknek a 

teljesítését, mint a vállalat stratégiai pozícióját befolyásoló belsı tényezıt úgy 
értékeljük, hogy „mérjük”, hogy a szóban forgó döntés hatékony meghozatalához 
minimálisan szükséges információigényhez képest mennyi adat, és a környezeti 
hatásmodellezés milyen szintje áll a döntéshozó rendelkezésére.  
 
Logisztika − anyagi folyamatok és készletek 
 

A logisztika szintetizáló tevékenységei közül itt csak azokkal foglalkozunk, 
amelyek a környezetvédelem szempontjából a legfontosabbak és a legnagyobb 
megtakarítási lehetıséget adják. Ezek: a zöld beszerzés, valamint a környezettudatos 
hulladékgazdálkodás. 
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Zöld beszerzés 
 

A beszerzés „zöldebbé tétele” azt jelenti, hogy a vásárló intézmények, 
vállalatok a minıség, az ár, a funkció vagy a biztonság alapkövetelményeinek 
meghatározásán túl környezeti igényeket is támasztanak szállítóikkal szemben. Ahhoz, 
hogy sok zöld beszerzés ne hiúsuljon meg, a szervezeteknek pontos célokat kell 
kitőzniük e tevékenység számára és elszámoltatási rendszert kell kiépíteniük. A zöld 
vásárlás újabb feltétele az, hogy a beszerzéssel foglalkozók ismerjék a környezetbarát 
termékjeleket, jelöléseket, valamint pontosan tisztában legyenek azzal, hogy milyen 
kritériumokat kell figyelembe venni a környezetbarát termékek kiválasztásához. 
 
Környezettudatos hulladékgazdálkodás 
 

A hulladékgazdálkodás környezeti szempontja kétféle területen merülhet fel 
egy vállalat tevékenységében. Szinte minden vállalatot érint a kommunális hulladék 
képzıdése, mely szelektív győjtés alkalmazása nélkül tartalmazza a papír, mőanyag és 
fémhulladékot is, az ennek megfelelı szállítási költségekkel. Másik terület a szigorúan 
vett termelési vagy szolgáltatási folyamat, ahol ugyan nincsenek általánosan 
alkalmazható minták, de a tapasztalatok alapján a vállalatok jelentıs megtakarításokat 
tudnak elérni ezen a területen. A környezetvédelmi intézkedéseket a környezeti javulás 
tükrében a beruházási ráfordítás, a mőködési költség, a megtakarítás és a megtérülési 
idı függvényében értékelhetjük. 
 
Termelés és szolgáltatás 
 

A környezetbarát termelés/szolgáltatás a piaci verseny körülményei között 
alapvetı követelmény. A környezetvédelemnek a teljes termelési tevékenységre, sıt 
még azon túlra is ki kell terjednie. A környezetbarát, másképpen tisztább termelés 
megvalósításához olyan tevékenységeket, folyamatokat, rendszereket kell kifejleszteni, 
amelyeknek nincsenek környezeti hatásaik; biztonságosak a folyamatos használatban; 
anyag, energia és természeti erıforrás felhasználásuk hatékony; a hulladék, illetve 
veszélyes anyagok recirkulálhatók vagy biztonságosan tárolókba helyezhetık. 
Gyakorlati intézkedései közé sorolhatók Engel és Tóth (2000), listája alapján az 

− öko-térképezés és gondos bánásmód alkalmazása, 
− változtatás a terméken, például környezetbarát alapanyagok használata, 
− változtatás a technológián, például anyag-, energia- és víztakarékosság, 
− belsı visszaforgatás, például anyagok újrahasznosítása, 
− alap- és segédanyagok kiválasztása, például környezetkímélı vegyszerek, 

adalékok alkalmazása, 
− külsı recycling, például strukturális vagy anyagbeli újrahasznosítás, 
− visszaforgatás a biogén körfolyamatokba, 
− ártalmatlanítás hagyományos környezettechnikák alkalmazásával, a fenti 

lehetıségek kimerítése után. 
Az intézkedések beruházás-igényessége és megtérülési ideje jelentısen eltérhet 

és az is belátható, hogy a nagyobb vállalatok nagyobb volumenő megtakarításokkal 
válaszolhatnak. Nyilván számukra könnyebb elıteremteni a beruházásokhoz szükséges 
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összegeket is. Azonban a kisebb vállalakozások számára is adott a lehetıség, hogy 
ésszerően átgondolják tevékenységük környezeti hatásait.  
 
Pénzügyek 
 

A pénzügyek a vállalati mőködés egészét átfogó tevékenységi kör, hiszen a 
pénz mind a ráfordítások, mind az eredmények legáltalánosabb kifejezıje, mércéje. 
Amikor pénzügyi elemzést végzünk, valójában az egész vállalat mőködését tesszük 
vizsgálat tárgyává. ennek során feltérképezzük a vállalat különbözı rövid és hosszú 
távú pénzáramlást eredményezı folyamatait. Nem könnyő dolog azonban ehhez 
használható adatokat győjteni. A környezeti információk legfontosabb elıállítója a 
környezettudatos vállalati gazdálkodás alapjának is tekinthetı környezeti számvitel. A 
környezeti számvitel Csutora (2001) szerint a számvitel olyan területeként határozható 
meg, amely azokat a tevékenységeket, módszereket és rendszereket foglalja magában, 
amelyek egy meghatározott gazdasági rendszer környezetvédelmi problémáit vagy a 
környezetvédelmi tevékenységek gazdasági hatásait tartja nyilván, elemzi és 
jelentésekbe foglalja. Eszerint a meghatározás szerint a környezeti számvitel két 
alrendszert foglal magában, az egyik a környezetvédelem által indukált pénzügyi 
hatásokkal, vagyis a környezeti kiadásokkal és megtakarításokkal foglalkozik; a másik 
pedig a vállalat gazdasági tevékenységének környezeti hatásaival, vagyis azzal, hogy 
hogyan változik a természeti környezet a vállalat mőködése következtében. E pénzügyi 
tevékenységek elemeibıl és a hozzájuk tartozó beszámolók információ tartalmából 
következtethetünk a vállalat pénzügyeinek környezetorientáltságára, mely 
gondolkodásmódnak -- különösen gazdasági recesszió idején -- kiemelkedı szerepe van 
stratégiai pozíciója meghatározásában. 
 
A KÖRNYEZETTUDATOS STRATÉGIAI VÁLTOZATOK KÉPZÉSE 
 

Az elızı fejezetben tárgyalt stratégiai pozicionálás során megvizsgáltuk a 
vállalat környezeti stratégiáját meghatározó külsı és belsı tényezıket, illetve a vállalat 
adottságait, lehetıségeit. A pozicionálás eredményeire építve tudatos stratégia 
kialakítására, stratégiai változatok képzésére nyílik lehetıségünk, amelyek explicit 
módon kifejezik a vállalat alappozícióját a környezetvédelem függvényében. Ezek a 
környezeti stratégiák a St. Gallen-i Egyetem Gazdasági és Környezeti Intézete 
munkatársai (Dyllick és mások, 1997; Gminder és mások, 2002) által az elmúlt 10-15 
évben különbözı iparágakban végzett gyakorlati felméréseinek eredménye alapján 
kategorizálhatók a vállalat stratégiai orientációja és a stratégiai viselkedése szerint. 
  Az orientáció szerint úgy osztályozható a stratégia, hogy a vállalat külsı 
érintettjeinek két kiemelkedı szereplıje: a piac és a társadalom közül melyik áll a 
stratégia középpontjában. Ily módon megkülönböztethetjük a piac- és a 
társadalomorientált stratégiákat. Míg a piacorientált stratégiák célja a piaci igények 
minél jobb kielégítése, addig a társadalomorientált stratégiák fı célja a társadalmi 
elvárásoknak való legnagyobb mértékő megfelelés. 
  A viselkedés alapján a vállalatgazdaságtan (lásd Szigeti (2004) és Vágási 
(2004)] munkáit) a lehetséges stratégiákat a szervezeti magatartás két meghatározó 
jellemzıje szerint tipizálja. Megkülönbözteti a reaktív és a proaktív stratégiákat. 
Reaktív: a jogi és gazdasági változásokra utólag, követı jelleggel reagál, inkább a 
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kényszer ereje dominál, mint a kihívások felismerése. A stratégia legfeljebb a közvetlen 
veszélyek elhárítását teszi lehetıvé, átütı erıt semmi esetre sem biztosít. Proaktív: a 
környezetvédelemben rejlı lehetıségeket kihívásként értékeli és kihasználja stratégiai 
pozíciója erısítésére, imázsának javítására. A vállalati stratégiába beépül a 
környezetvédelem kérdése, a cégstratégiát és a teljes vállalati magatartást a felelıs 
vállalati koncepció hatja át. 

Ha az orientáció és a viselkedés szempontját összekapcsoljuk, akkor a 3. ábrán 
lévı lehetıségekhez -- és az így megfogalmazható stratégiai változatokhoz -- jutunk. Itt 
jegyezzük meg, hogy a „Biztonsági stratégia” („Safe”) típust nem tüntettük fel az ábrán, 
mivel az minden stratégiai változat számára könnyen megvalósítható általános 
lehetıség. Ennek és az ábrában szereplı stratégiai változatok gyakorlati bevezetésébıl a 
következı képen származhat elıny a vállalat számára.  
 

 
Stratégiai  
orientáció 

Stratégiai 
viselkedés 
 

Társadalom Piac 

Reaktív 
„Hitelességi stratégia” 

(„Credible”) 
„Hatékonysági stratégia” 

(„Efficient”) 

Proaktív 
„Transzformációs stratégia”  

(„Transformative”) 
„Innovatív stratégia” 

(„Innovative”) 

3. ábra 
A környezettudatos stratégiai változatok 

Forrás: Bieker,2003 
 

−  „Biztonsági stratégia”, melynek célja a kockázat csökkentése és kezelése. 
Környezetvédelmi problémákkal és kihívásokkal, például a klímaváltozással, 
bio-technológiával stb. küzdenek a politikai rendszerek, piacok vagy a 
társadalmak, és ennél fogva hatással vannak a vállalati kockázatok létrejöttére. 
Ezek a kockázatok befolyással lehetnek a vállalatok pénzügyi, vezetési 
rendszerére, vagy hírnevére. Például a Shell nem tudott megszabadulni az 
Északi-tengeri fúrótornyaitól, a genetikailag módosított szervezeteket (GMO) 
gyártókat kritizálják az aktivisták és folyamatosan számíthatnak a részvényeik 
értékének a csökkenésére. Ahogyan arról Hernádi (2009) dolgozatában beszámol 
a nagyobb vegyipari vállalatokat egyre nagyobb pénzbírságok és hitelfelvételi 
kockázat terheli. A környezetvédelem menedzsmentjének a célja, ebbıl a 
szempontból ezeknek a kockázatoknak a csökkentése, elkerülése, vagy kezelése 
lehet. 

−  „Hitelességi stratégia”, melynek célja a vállalat jó hírnevének megtartása. A 
környezetvédelem társadalmi és politikai fontosságának következtében a 
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hitelesség és a hírnév értékes immateriális javakat jelent egy vállalat számára. 
Ezek megvédhetik a cégeket a hivatalokkal és más érintettekkel való 
konfliktusoktól. Hozzájárulnak a megfelelı alkalmazottak megnyeréséhez és a 
vevıi igények kielégítéséhez. Úgy tőnik, hogy mint hitelességi tıke nagy szerepe 
van a krízishelyzetekbıl való kilábalás során is, például balesetek elıfordulása, 
vagy kritikus üzleti projektek indítása esetén. Olyan iparokat mint a vegy-, 
gyógyszer-, olaj-, autóipar stb., vagy olyan technológiákat mint az atomenergia, 
mobil kommunikáció, klórvegyészet, vagy a multinacionális vállalatokat (csak 
egyszerően méretüknél vagy globális hatásuknál fogva) különösen nagy 
hitelességi kockázat terheli. Ezért a jó hírnévvel való törıdés, ami a társadalom 
és a politika szempontjából felelıs vállalati magatartásra utal, egy biztos 
befektetés. Ennek a stratégiának a célja felépíteni, megerısíteni, megtartani és 
megvédeni a hitelességi vagy „hírnévi tıkét”. Az ehhez szükséges eszközök 
használata történhet egyrészt reaktív vagy proaktív módon, és célhoz lehet érni 
mind aktív tevékenységek, mind pedig kommunikáció révén. Gyakoribb az 
inkább reaktív eszközök használata, melyek fókusza a releváns érintettekkel való 
kommunikációs kérdésekben van, és ez a megközelítés közelebb áll az 
elızıekben ismertetett „biztonsági stratégia” megvalósításához. Az inkább 
proaktív eszközök használatának célja a környezettudatos termékek és 
technológiák kifejlesztése, és valójában a következıkben ismertetésre kerülı 
„innovatív stratégia” változathoz áll közelebb. A „hitelességi stratégia” azokban 
az iparágakban mőködı vállalatok számára ajánlott, amelyekben nagy 
lehetıségek vannak a hitelesség erısítésében, mint az élelmiszer, textil, 
kozmetikai iparban, a finanszírozás, a közszolgáltatás területén stb., vagy olyan 
technológiák esetében, mint nap, vagy szélenergia, vízszolgáltatás, 
biogazdálkodás stb. 

−  „Hatékonysági stratégia”, mely javítja a termelékenységet és a mőködési 
hatékonyságot. Ez a stratégia jól ismert a környezeti menedzsment területén, és 
széles körben alkalmazzák az úgynevezett „öko-hatékonyság” elérésére. Az 
iparban ez tőnik a legkiválóbb környezetvédelmi stratégiának, mert hatékonyan 
elısegíti mind a költségek, mind az „ökológiai lábnyom” csökkentését, a 
kevesebb energia, vízfogyasztás és anyag felhasználás révén. A társadalom 
oldaláról nézve ez a stratégiai változat megpróbálja a „társadalmi-
hatékonyságot” is növelni. Ezt az által éri el, hogy egyszerre segíti az 
alkalmazottakat munkájuk termelékenységének emelésében és a munkájukkal 
való megelégedés mértékének növelésében (például rugalmas munkaidı és 
bérezési rendszer bevezetésével). A „hatékonysági stratégia” célja az üzleti 
folyamatok öko − vagy társadalmi − hatékonyságának javítása. E cél érdekében 
az eszközök három szinten használhatóak: a vállalati tevékenységek, mőködési 
folyamatok szintjén, vagy a termékéletgörbe különbözı szakaszaiban, például 
amikor egy nyomda több újrahasznosított anyagból készült papírt használ. Végül, 
de nem utolsó sorban használhatóak a vállalati szervezet szintjén. 

−  „ Innovatív stratégia”, melynek célja a környezetkímélı termékek kínálata. A 
környezeti és társadalmi hatások mérlegelése gyakran ad lehetıséget a 
vállalatoknak arra, hogy megkülönböztessék termékeiket a piacon. 
Környezetkímélı termékek és szolgáltatások számos piacon és szektorban 
találhatók (ilyen például az élelmiszeripar, autóipar, a tisztességes 
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kiskereskedelem, a természeti erıforrás menedzsment az erdıgazdálkodásban 
vagy a halászatban), melyek egyedi értékesítési ajánlatokat teremtenek. Ennek a 
stratégiának a célja, hogy a forgalmat és a nyereséget környezetkímélı és 
társadalombarát termékek innovációján keresztül növelje. Erre lehetıséget ad a 
termékek tulajdonságának megváltoztatása (például egészséges élelmiszerek, 
textíliák természetes anyagokból, csúcsminıségő termékek tartós használattal, 
zöld energia kevesebb kockázattal stb.), ami környezeti és társadalmi elınyt 
biztosít a gyártás, fogyasztás során, vagy a hulladék elhelyezési fázisban. A 
környezeti és társadalmi értéktöbblettel bíró termékekhez olyan piaci 
körülmények szükségesek, ahol a vásárló érzékelni tudja ezt az értéket a 
fogyasztási és hulladékkezelési fázisban. A gyártási folyamatban, vagy az ellátási 
láncban létrejövı értéktöbbletet viszont erısen kommunikálni kell. 

−  „Transzformációs stratégia”, melynek segítségével új piacok alakíthatók ki, 
illetve a jelenlegi piac szerkezeti átalakítása lehetséges. Ez a stratégia sokkal 
inkább alapvetınek látszik, mint mások, mert a meglévı piacok átalakítása, vagy 
új piacok kialakítása intézményi változásokat hoz létre az emberi 
szükségletekben, politikákban, vagy az intézményi keretekben. Ilyen átalakulások 
figyelhetık meg a munkaerı mobilitás területén (például a megosztott gépkocsi 
használat), az energia (a decentralizált elektromos energia termelés 
következtében), vagy a lakó viszonyok (az alacsony energia igényő házak 
tervezése révén) vonatkozásában. Sok esetben az emberi szükségleteket, vagy a 
vásárlói szokásokat módosítani lehet. Következésképpen ennek a stratégiának a 
célja a piacok és a politikák intézményi keretének strukturális megváltoztatása, 
vagy ebben való részvétel. Ennek lehetséges eszközei: a mőködı politikai 
szervezetek munkájában való részvétel (például az Egyesült Nemzetek 
Energiapolitikai Tanácsa), környezetvédelmi ipari standardok és termékjelölések 
tervezése vagy bevezetése (például a Globális Ellenırzési Kezdeményezés, vagy 
a Tisztességes Kereskedelem Címkék stb.). Szintén megfelelı eszköz lehet a 
proaktív lobby-tevékenység folytatása a jelenlegi szabályok és törvények 
megváltoztatása érdekében az üzleti szférában. 

Az elızıekben ismertetett öt stratégia alkalmazható összvállalati és üzletági szinten, de 
sikeresek lehetnek bizonyos termékekkel, vagy technológiákkal kapcsolatosan is. 
Ugyanakkor ez az osztályozás idealisztikusnak tőnik, mivel ezek a stratégiai változatok 
a gyakorlatban átfedésbe kerülhetnek és nem lehet egyértelmően különbséget tenni 
közöttük. 
 
A KÖRNYEZETTUDATOS STRATÉGIÁK MEGVALÓSÍTÁSA KÜLÖNBÖ Zİ 
KONTEXTUSBAN 
 

A környezettudatos stratégiai menedzsment harmadik fı eleme a stratégia 
megvalósítása, ami általában olyan feladatokat foglal magában, mint az akciók 
megtervezése, a szükséges források meghatározása, szervezetalakítás, irányítás és 
vezetés. Ebben a részben eltekintünk e tevékenységek részletes ismertetésétıl. 
Ugyanakkor leírjuk a stratégiák bevezetését, teljesítményét nagyban befolyásoló 
kontextus hatásait. 
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A kisvállalati kontextus 
 

A kisvállalatok rendszerint egy vagy kevés számú piacon jelennek meg kis 
termék-, illetve szolgáltatás választékkal. Mőködésük emiatt kevésbé stratégiai 
jelentıségő kérdés, mint a nagyobb szervezetek esetében. Nem valószínő, hogy a 
kisvállalatoknak valaha is lesz központi tervezı részlege, amely komplex elemzéseket 
és piackutatásokat végez. Inkább a vállalat vezetıje vagy tulajdonosa az, aki 
kapcsolatot tart a piaccal, és akinek az ebbıl származó tapasztalata meghatározó. 
Valójában a kisvállalatoknál a vezetık − akik egyben a tulajdonosok is − értékei és 
elvárásai a legnagyobb jelentıségőek. Ezek fogják az egész vállalat alapvetı értékeit, 
elvárásait reprezentálni és a vállalati kultúrát döntı módon befolyásolni. Ha a vállalat 
környezettudatos stratégiát kíván követni, akkor elengedhetetlen, hogy a tulajdonos-
vezetı elkötelezett legyen a környezet megóvása iránt.  
  A kisvállalatnak az is jellemzıje, hogy amíg a cég nem specializálódik 
bizonyos piaci szegmensekre, kiélezett versenyhelyzetnek van kitéve. Általában az 
ilyen mérető vállalatoknak olyan piaci lehetıségeket kell találniuk, amelyek 
illeszkednek a vállalat erıforrásaihoz, illetve szakértelméhez. Mivel a tulajdonos 
és/vagy vállalatvezetı az, aki ismeri a piac elvárásait, az ı feladata, hogy meghatározza 
azt a vevıkört, amely érdeklıdik a környezetbarát termékek iránt. 
  A kisvállalati stratégiákat befolyásolja az is, hogy magánvállalkozások. Emiatt 
a vállalat tıkeszerzési és növekedési lehetıségei korlátozottak. Ha ezeket a célokat 
szeretné elérni, jó kapcsolatot kell fenntartania olyan szervezetekkel, amelyek segíthetik 
környezetvédelmi céljai elérésében. Például, ha egy kisvállalat környezetbarát termékek 
gyártását szeretné beindítani, akkor ezt a célt a hitelezı bank jó szemmel nézi. 
Ugyanakkor a környezetbarát termékek gyártása nagyobb költséget jelent a vállalat 
számára, mint a hagyományos termékek elıállítása. E többletköltségek fedezetéhez 
hozzájárulhatnak olyan szervezetek, melyek fı célja a környezetvédelem. Tehát a 
kisvállalatok stratégiájának megvalósításában fı szerepet kap a megfelelı, 
környezettudatos célpiac kiválasztása, valamint a vállalat magasabb költségeit is 
finanszírozó források biztosítása. 
 
A multinacionális, globális vállalatok 
 

Multinacionálisnak tekintjük mindazokat a szervezeti, intézményi, vállalati 
képzıdményeket, amelyeken belül kettınél több nemzet, állam, illetve az azokhoz 
tartozó természetes vagy jogi személyek szervesen összefonódott részvétele a jellemzı. 
A globális vállalat globális alapon osztja fel az erıforrásokat annak érdekében, hogy 
beléphessen a legmagasabb minıségő, legalacsonyabb árú termékekkel a legjobb 
piacokra. 
A multinacionális és a globális vállalatok szervezeti, mőködési különbségeit a 4. 
ábrával szemléltetjük. 
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4. ábra 

A globális vállalat és a multinacionális szervezet közötti különbség 
Forrás: Fülöp, 2001 

 
A multinacionális, globális vállalatok mind a termékek, mind a piacok 

tekintetében sokszínőek. Ez azért van így, mert különbözı üzleti egységekben a 
termékek széles választékával foglalkoznak leányvállalati vagy divízionális szervezeti 
formában. Ennek következtében a legfıbb stratégiai kérdések a multinacionális, 
globális vállalatok számára 

− a szervezeti struktúra és a vállalati szintő irányítás, valamint 
− az anyavállalat és a leányvállalatok kapcsolata. 

A környezetvédelemnek a szervezeti struktúrában nemzetközi szinten, illetve a 
felsı vezetık szintjén kell megjelenni. Lényeges, hogy a környezetvédelem a 
gyakorlatban ne a termelést hátráltató tevékenységként jelenjen meg, hanem mint a 
vállalati tevékenységrendszer fontos része. Következésképpen nem szorulhat háttérbe, a 
környezetvédelem nem lehet más, mint a vállalat saját érdeke. A környezetvédelmi 
szempontokat fokozottabban figyelembe kell venni az új projektek, beruházások 
indításánál is. 
 Az anyavállalatok számára a fı stratégiai kihívás az üzleti egységek eltérı 
szükségleteit figyelembevevı erıforrás allokáció és koordináció. A különbözı üzleti 
egységek és országok közötti logisztika koordinálása különösen nagy jelentıségő. 
Környezetvédelmi szempontból a zöld beszerzés és a környezettudatos 
hulladékgazdálkodás a legfontosabb logisztikai tevékenység. A zöld beszerzés esetén a 
cég a szállítókkal szemben környezeti igényeket támaszthat, illetve a környezeti 
igényeket kielégítı célokat határozhat meg. A környezettudatos hulladékgazdálkodás a 
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környezeti terhelés csökkentésére, valamint a veszélyes hulladékok, a termelésben 
használt veszélyes anyagok újrahasznosítására irányul. 
 
A termelı és szolgáltató szervezetek 
 

A termelési tevékenység során a vállalat a rendelkezésre álló erıforrások egy 
részét felhasználja arra, hogy más erıforrásokon tartós változásokat végrehajtva új 
javakat hozzon létre. A szolgáltatások abban különböznek a termeléstıl, hogy az általuk 
létrehozott új termékek természete rendszerint olyan, hogy fizikai mennyiségben való 
számbavételük nem lehetséges (Chikán, 2003). Azok a vállalatok, akik 
szolgáltatásokkal versenyeznek, outputként nem kézzelfogható termékeket mutatnak 
fel. Emiatt a versenyelınyt, a vevı számára értéket jelentı nem kézzelfogható dolgok 
jelentik. A termelı vállalatok stratégiájának középpontjában a kézzelfogható termék áll, 
a szolgáltatások ezt egészítik ki. A fogyasztók azonban a különbözı gyártók termékeit 
hasonlónak találhatják. Így a termelı cégek a kapcsolt szolgáltatások vagy a márkanév 
által érhetnek el elınyt. 

A környezettudatos piac, illetve fogyasztók esetében a vállalat számára a 
környezetkímélı termelés, illetve szolgáltatásnyújtás jelent versenyelınyt, úgymint 
alacsony víz- és energiafelhasználás, környezetbarát alapanyagok használata, kevés 
vagy újrahasznosítható csomagolás stb. Ezért a termelı és szolgáltató vállalatok 
stratégiájának megvalósítása során a fogyasztói igények minél környezettudatosabb 
kielégítése kerül a fókuszba. 
 
Stratégia a közszférában 
 

A közszféra fogalmát sokféleképpen értelmezik. Dinya (2000) a 
következıképpen határozta ezt meg: „Közszféra a közszükségletek (közösségi, illetıleg 
kollektív igények) kielégítését biztosító intézmények együttese.” 

A környezeti stratégia, ugyanúgy fontos a közszférában, mint az üzleti szféra 
vállalatainál. Sok közszolgáltató cég ugyanúgy nyújt szolgáltatást a fogyasztóinak, mint 
versenyszférabeli társai. A közszférában azonban a politika szerepe nagyobb 
jelentıségő a stratégiai menedzsment során, mert olyan tevékenységet, szolgáltatást lát 
el, amelyet az üzleti szféra nem tud, vagy nem akar magára vállalni. Egy állami 
irányítású vállalat tervezési horizontját sokkal inkább politikai, mint piaci feltételek 
határozzák meg, és tıkebefektetései, illetve pénzügyi forrásai is korlátozottabbak. 
 Más közszolgáltató szervezetek szinte monopóliumként mőködnek és 
finanszírozásuk adókból történik, nem pedig a fizetı ügyfelek teszik ezt lehetıvé. 
Emiatt stratégiai lehetıségeik kisebbek; például nem tudnak bizonyos szolgáltatásokra 
vagy vevıkre specializálódni, ehelyett univerzális szolgáltatást kell nyújtaniuk. A 
stratégiai prioritásokat is a finanszírozást biztosító személy vagy szervezet határozza 
meg, és nem a szolgáltatás igénybevevıje. Így a mőködés ebben a szférában tipikusan 
politikai környezetben, a kritikus erıforrásokért történik. Ebbıl eredendıen a zöld 
beszerzést alkalmazó vállalatok elınybe kerülnek. A legjobb értékő output felmutatása 
iránti igény, az öko-hatékonyság elérése egyre fontosabbá válik. A hangsúly eltolódott a 
hivatalok környezetvédelmi együttmőködésére azért, hogy a közös munka eredménye 
nagyobb környezeti hasznot eredményezzen a társadalom számára. Így a 
környezetvédelmi stratégiai szövetségek kialakításának és fenntartásának képessége 
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elınyt jelent a vállalat számára. A közszolgáltató vállalatoknál magától értetıdı belsı 
érdek a felelıs magatartás, odafigyelés a környezetre. Mivel tevékenységüket az egész 
társadalom elıtt végzik, követendı példát kötelesek mutatni a környezettudatos 
magatartás terén is. 
 
Önkéntes és non-profit szektor 

 
Az önkéntes szervezetek olyan szervezetek, melynek tagjai tevékenységüket 

elsısorban nem anyagi ellenszolgáltatásért végzik, és munkájuk más személy vagy a 
társadalom hasznát szolgálja (Bartal, 2005). Az önkéntes szektorban az alapvetı 
értékek és alapelvek a környezeti stratégia kialakításában és megvalósításában 
meghatározó szerepet töltenek be. Ez különösen akkor igaz, ha a szervezet 
létrehozásának oka ezeknek a környezeti értékeknek a képviselete és nem a 
profitszerzés. 

A non-profit szervezet olyan magán, nem állami, nem profit-orientált, 
hivatalosan bejegyzett szervezet, amely az önkéntesség és az önigazgatás minimális 
szintjét fel tudja mutatni, tevékenységére a közhasznúság és a politikai semlegesség 
jellemzı. A non-profit szervezetekben − például jótékony szervezetek, egyházak, 
magániskolák, alapítványok stb. − a finanszírozási források rendkívül sokfélék, és nem 
a szolgáltatások közvetlen haszonélvezıje ajánlja fel azokat. Emellett az is 
sajátosságuk, hogy jóval a szolgáltatás nyújtása elıtt biztosítják a forrásokat, például 
adományok formájában. A stratégiai elvek és összefüggések azonban itt is 
érzékelhetıek. Az a helyzet, hogy a finanszírozásnak számos forrása létezik − amelyek 
a finanszírozó szerv különféle környezetvédelmi céljaihoz és elvárásaihoz 
kapcsolódnak − oda vezet, hogy nagy arányú a politikai érdekvédelmi csoportok 
jelenléte, ami a környezeti stratégia bevezetése során problémák felmerülését 
eredményezi. Ilyen például az is, hogy a finanszírozó intézmények elvárják, hogy a 
non-profit szervezetek a stratégiai döntéshozatalt és a felelısségvállalást centralizálják, 
és külsı hatásoknak rendeljék alá, ahelyett, hogy delegálnák azokat a szervezeten belül. 
Az önkéntes és non-profit szervezeti kontextusban a környezeti stratégia 
megvalósításának a fentieken túl további súlypontja lehet a figyelem felkeltés a 
környezetvédelemre, a környezetvédelmi ismeretek bıvítése, valamint a példamutatás a 
környezettudatos viselkedésben. 
 
ÖSSZEFOGLALÓ ÉS TOVÁBBLÉPÉSI LEHET İSÉGEK 
 

Tanulmányunkkal azt a nézetet igyekezünk megerısíteni, ami szerint a vállalatok 
mőködési feltételeinek biztosítása, hosszú távú versenyképességének kialakítása során a 
vállalatvezetık többé már nem hagyhatják figyelmen kívül a fenntarthatóságot és a 
környezetvédelmet mint központi tényezıt. Ezt egy logikai modell segítségével úgy 
értük el, hogy átfogóan vizsgáltuk az általános stratégiai menedzsment alapelemeinek a 
környezettudatosság szempontjából releváns összetevıit. A környezettudatos stratégiai 
menedzsment fı tevékenységeinek leírása, befolyásoló tényezıinek meghatározása 
számos újszerő eredményt hozott, amelyek közül összefoglalásul a következıket 
emeljük ki: 

A fenntarthatóságban, környezettudatosságban élenjáró cégeknek három 
kulcsterületen kell változásokat bevezetnie. 
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− A környezetvédelmi megoldásokat nyújtó vállalatoknak szisztematikusan 
elemezniük kell stratégiai pozíciójukat az aktuális környezetvédelmi 
követelmények, az érintettek széles körének elvárásai, valamint az alapvetı 
képességei, kritikus erıforrásai és alaptevékenységei szerint. Mindezek során a 
vállalatoknak alkalmazniuk kell a környezettudatosság követelményének 
megfelelı új menedzsmentstruktúrákat, folyamatokat és módszereket, ami 
szükségessé teszi a hagyományos vállalati eszköztár felfrissítését. 

 
− Ha már a vállalatok biztos alapon nyugvó analitikus adatokkal rendelkeznek 

stratégiai pozíciójukkal kapcsolatosan, nekiláthatnak az értékteremtés 
jövıképével összhangban levı környezettudatos stratégiák kialakításához. Bár a 
stratégiai változatok képzése nagyrészt továbbra is a vállalatok belügye lesz, 
egyre nagyobb arányban alkalmaznak majd nyílt forrású megközelítéseket és új 
perspektívákat is, „kívülállók” bevonásával. Elsık között lesznek azok a 
vállalatok, amelyek proaktív módon viselkednek. A proaktív vállalatok célként 
kezelik a környezetvédelmet, mivel a környezetvédelem náluk mindig is a 
fejlesztés szoros része lesz. 

 
− A környezeti menedzsment újabb alapeleme, a pozícionálás és a stratégiaalkotás 

mellett, a stratégia megvalósítása lehetıleg úgy, hogy közben a szükséges 
kompetenciák is megújuljanak. Ehhez gondoskodni kell a szükséges 
erıforrásokról, a szervezeti keretek kialakításáról és az érintettek megfelelı 
tájékoztatásáról Egy letisztult stratégiát az egyes vállalatok lényegesen eltérı 
kontextusban valósíthatnak meg. A gazdálkodó szervezetek mőködését, 
versenyfeltételeit meghatározó szabályok és kezdeményezések ismerete fontos 
teljesítménytényezı. 

 
Tanulmányunkkal a környezettudatos stratégiai menedzsment magyarországi 

alapjainak megteremtéséhez kívántunk hozzá járulni, ugyanakkor a további teendıink 
között számos olyan elem akad, amelyekre részletesen ki kell térnünk a jövıben. A 
késıbbiekben ennek szellemében az alábbi kutatási feladatokra szeretnénk hangsúlyt 
fektetni: 

− Ki kell dolgozni a környezettudatos stratégiai pozicionálás módszertanát: az 
adekvát elemzési és tervezési módszerek összegyőjtése és alkalmazásának 
bemutatása. 

− Meg kell tervezni a vállalati környezeti teljesítmény komplex mérési módszerét: 
Környezeti Stratégiai Mutatószámrendszer. 

− Le kell írni a vállalati gyakorlatban alkalmazott környezeti stratégiatípusok 
azonosítási módszereit: az azonosítás tényezıinek leírása és összevont 
mutatószámainak megalkotása. 

− További kutatást igényel a hazai vállalatok környezeti stratégiaalkalmazási 
gyakorlatának feltérképezése és a fejlesztési javaslatok megfogalmazása. 

 
Mindezek mielıbbi elvégzését a Nidumalu, Prahalad és Rangaswani (2010), 

illetve a Lubin és Esty (2010) cikkében leírt ama felmérés ösztönzi, ami szerint a 
fenntartható fejlıdésnek és ennek révén a környezettudatosságnak nincs alternatívája. 
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Az etikák ısidıktıl fogva olyan alapkérdésekre keresnek válaszokat, mint a 
következık:  

− Melyek azok a morális értékek, amelyek az emberi élet lehetséges céljaiként 
számításba jöhetnek?  

− Milyen normákat kell követnünk, hogy valóban értékes életet éljünk?  
− Melyek azok a cselekedetek, amelyeket a választott morális célok elérése 

érdekében véghez kell vinnünk? 
Napjainkban a válaszkeresés az említett kérdésekre sokkal sürgetıbben merül fel, 

mint egy fél évszázaddal korábban, amikor még a tudományos-technikai forradalom 
bővöletében éltünk, és az a remény töltött el bennünket, hogy az ezredfordulóra az 
emberiség az anyagi jólét és a kulturális felemelkedés olyan magaslataira jut el, 
amelyek elérése a korábbiakban utópisztikus elképzelésnek tőnt. 

Az elızı század 70-es éveiben azonban egyre erısebben kezdték káros 
mellékhatásaikat éreztetni azok a változások, amelyektıl az emberiség jobb és szebb 
jövıjének megvalósulását vártuk. Egyre komolyabb formában szembesülünk azzal a 
kérdéssel, meddig lesz alkalmas földünk arra, hogy az emberiség otthonául szolgáljon. 
Egyre általánosabbá vált a felismerés, hogy a globális válsághelyzet legalábbis idıleges 
túléléséhez mindenképpen változtatnunk kell életmódunkon. Ez elképzelhetetlen 
erkölcsi megújulás nélkül. Azokat az etikai elképzeléseket, amelyeket mint afféle 
forgatókönyveket (scenáriumokat) megfogalmaztak, nevezzük a túlélés etikáinak. 
 
MARIO BUNGE: ÖRVENDJ AZ ÉLETNEK ÉS SEGÍTSD AZ ÉLETE T! 
 

Bunge (1918–) argentin származású, kanadai filozófus. A Treatise on Basic 
Philosophy címő nagy mővének utolsó kötete etikai kérdésekkel foglalkozik [2]. E 
munka utolsó fejezetének címe: Értékek és tanulságok egy életképes jövı számára. 

Bunge szerint apokaliptikus idıket élünk, és a globális problémák 
megoldatlansága pusztulással fenyegeti Földünket. E problémák éppúgy szociálisak, 
mint morálisak, és nem ismernek nemzeti határokat. Minden társadalom része egy 
világot átszövı szociális hálózatnak és mindenkinek több, mint 6 milliárd partnere van. 

Az értékek éltetnek bennünket, és ha értékrendszerünk rossz, akkor utat 
veszítünk. Kétféle értékrendet követünk: az axiológiai individualizmust (egoizmust), 
illetve a holizmust (kollektivizmust) és mindkettı egyoldalú. Mintha elfeledtük volna 
Szókratész intelmét: Jó egyént jó társadalomban! Ha azt akarjuk, hogy fajunk 
fennmaradjon, át kell alakítanunk értékrendünket. Vissza kell térnünk az 
alapszükségletek és a legitim (szociálisan jogos) vágyak kielégítését támogató 
értékekhez. A legfıbb erkölcsi elv ez: Örvendj az életnek és segítsd az életet! Ez a 
legfıbb jó, amit elérhetünk, és ez szolgálja leginkább az emberiség túlélését is. 

                                                 
* Az európai etikai gondolkodás [1] c. könyvem Függelékének átdolgozott változata. 
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A túlélés azonban nem elégséges. Az embereknek olyan erkölcsre van 
szükségük, amely saját és embertársaik javának keresésére buzdítja ıket. Az ilyen etikát 
Bunge agatonisztikusnak (agaton görögül jó) nevezi. Egy ilyen etika a létezı 
erkölcsiségek metszeteként, mint valamiféle etikai minimum jöhetne létre, melyet 
azután minden embercsoport a saját életstílusához igazítana.  

Az emberek döntı többsége elınyben részesíti az örömöt a fájdalommal, az 
elegendıt a szőkössel, a közösséget a magánnyal, a békét a háborúval, a biztonságot a 
bizonytalansággal, az együttmőködést a széthúzással, a szabadságot a szolgasággal, a 
méltányosságot az igazságtalansággal, a jóakaratot a rosszakarattal, a hőséget az 
árulással, a tudást a tudatlansággal, az igazságot a hamissággal szemben stb. E 
preferenciák alapján Bunge javaslatot tesz az egyetemes emberi jogok és kötelességek 
kódexére, melyek megvalósulására azonban csak olyan társadalomban lát esélyt, amely 
integrálisan, vagyis gazdaságilag, politikailag és kulturálisan demokratikus. 

Figyelemre méltó Bungénak a valláserkölccsel kapcsolatos álláspontja: „[…] 
nem volna tisztességes tagadni, hogy bizonyos vallások néhány oly csodálatos erkölcsi 
parancsot tartalmaznak, mint az aranyszabály és a felebarát iránti szeretetteljes 
magatartás parancsa. De minden helyes világi erkölcsi kódex is tartalmazza ezeket, és 
még többet is. […] A vallási/világi vízválasztó, noha ontológiai és episztemológiai 
szempontból döntı, erkölcsileg kevésbé jelentıs, mint az egoizmus/altruizmus 
vízválasztója. Bármely vallási kódex, amely önzetlen cselekvésre indít bennünket, 
kiemelten elfogadhatóbb valamely világi, de egoista morálfilozófiánál – elfogadhatóbb, 
de csak erkölcsi nézıpontból.” [3]  
 
II. JÁNOS PÁL (KAROL WOJTYLA): AZ ÚJRAEVANGELIZÁLÁS TÓL 
VÁRHATUNK ERKÖLCSI MEGÚJULÁST 
 

II. János Pálnak (1920–2004) magyarul is megjelent Átlépni a remény küszöbét 
[4] címő interjúkötete, melyben megismétli az 1989-ben a spanyolországi Santiago de 
Compostellában meghirdetett új evangelizációs vagy inkább újraevangelizációs 
programját. Ezt a felhívást megismételte prágai és budapesti látogatásai alkalmával is. 
Az interjúkötetben a következıket olvassuk: „Mai világunkban nagy szükségét érezzük 
az evangéliumnak, hiszen a 2000. év felé közeledünk. Ezt a szükségletet talán azért is 
érezzük olyan égetınek, mert a világ eltávoldóban van az evangéliumtól, vagy mert az 
evangélium még nem jutott el a világhoz. Az elsı feltételezés inkább a ’régi világra’, 
Európára vonatkozik, a második pedig az ázsiai kontinensre, Távol-Keletre és Afrikára. 
Ha […] új evangelizációról beszélünk, az azt jelenti, hogy mai világunk új kihívásokat 
állít az Egyház misszionárius tevékenysége elé.” ([5] Átlépni a remény küszöbén. 145-
146. o.) Úgy véljük, a katolikus egyházfınél erısebben aligha óhajtotta valaki is az 
emberiség erkölcsi megújulását. II. János Pál azonban ezt a megújulást a kereszténység 
erkölcsi értékei és normái alapján sürgeti. Úgy látja, hogy ennek számottevı akadályai 
vannak. Ezeket mondja: „A kommunikációs eszközök hozzászoktatták a társadalmi 
rétegeket ahhoz, hogy azt hallják, ami ’fülüket csiklandozza’. […] Még rosszabb a 
helyzet, amikor a teológusok, a moralisták behódolnak a kommunikációs eszközöknek, 
amelyek messzire elviszik mindazt, amit az ’egészséges tanítással’ szemben mondanak 
és írnak. Nem szabad megengedni a könnyő népszerőségre való törekvést, ha 
népszerőtlen az igaz tanítás. […] Nincs jogunk sem elhagyni, sem megváltoztatni ezt a 
szemléletet. Erre kell figyelmeztetnie a tanítóhivatalnak, s ez a teológusok feladata és a 
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moralistáké, akiknek sajátos szerep jut, hiszen a tanító Egyházzal mőködnek együtt.” 
[6] A pápa ennek az új(ra) evangelizációnak akadályait még a tudományban és a 
kultúrában, továbbá olyan intézményekben látja, amelyekben az értelmiségi elitek, írók 
és mővészek formálódnak. 

II. János Pál arra a kérdésre, hogy „Nem lehet talán tisztességes és ıszinte életet 
élni anélkül, hogy az evangéliumot komolyan vegyük?”, (I. m. 216. o.) azt válaszolja, 
hogy a hit hasznosságát nem lehet semmi jóval, még a morális természető jóval sem 
összemérni. Nem tagadja, hogy a nem hívı is cselekedhet tisztességesen és nemesen. 
Úgy véli azonban, hogy a hit legfıbb értéke nem az, hogy javítja az erkölcsöket, hanem 
maga az, hogy tudunk hinni és rábízni magunkat Istenre. Aki tisztességesen és 
becsületesen él, noha elutasítja az evangéliumot, annak belsı énjében mégis munkál az 
evangélium szelleme. 

E néhány utalás természetesen nem elégséges II. János Pál etikai felfogása 
egészének megítélésére. Az itt következı megfontolások sem vállalkoznak erre. 
Pusztán azt az egyetlen problémát vetik fel az egyházfı erkölcsteológiai nézeteivel 
kapcsolatban, hogy azok valóban alkalmas morális útmutatások-e a mai ember és a ma 
élı emberiség számára, hogy túlélje globális válsághelyzetét. 

A katolikus egyházfı etikai felfogását nemcsak azok utasítják el vagy bírálják, 
akik nem keresztények vagy nem katolikusok, hanem a katolikus gondolkodók közül is 
sokan. Eleve kudarcra ítéltnek tartják Európa re-evangelizációs programját, amely 
Európa egyfajta spirituális egységét kívánná megteremteni a katolikusok, a 
protestánsok és az ortodoxok közötti felekezeti különbségek fenntartásával. Noha a 
pápa elıtt ismeretesek azok a kihívások, amelyekkel a mai emberiségnek szembe kell 
néznie, mégis egy olyanfajta, visszafelé tekintı utópiát ajánl kiútként, amely a hívık 
nagy többsége számára sem elfogadható. Noha az egyházon belül sem ismerik el 
minden megszorítás nélkül a hívık (papok és laikusok, férfiak és nık) egyenlıségét, a 
véleményalkotás és kutatás szabadságát, a pluralizmus és tolerancia modern értékeit, az 
egyházfı mint az egyházi tanítóhivatal (a Hittani Kongregáció) feje megismétli az 
egyház iránti engedelmesség követelményét. 

El kell ismerni, hogy a pápa finom és differenciált érveléssel adja elı okfejtéseit, 
de a szellemi kultúrának ez az emelkedett szintje sem palástolhatja el azt a tényt, hogy 
egy mélyen konzervatív erkölcstant hirdet, amely éppúgy elutasítja a szexualitás 
modern, de nem végletes értelmezését, mint az intézményesült, de ugyancsak nem 
végletes születésszabályozás szükségességét. A pápa is elismeri, hogy sokan ıt azzal 
vádolják, hogy erkölcsi kérdésekben nem halad a korral, sıt visszafelé lép, és ezért a 
világ eltávolodik a pápától és az Egyháztól. İ azonban mindezt elutasítja, és Pál 
apostolt idézi, aki a Timotheushoz írt második levelében arra buzdítja tanítványát, hogy 
hirdesse az evangéliumot, akár alkalmas az, akár alkalmatlan. 
 
HANS KÜNG: A FELTÉTLEN ERKÖLCSI NORMÁK CSAK VALLÁSI  
ALAPON INDOKOLHATÓK MEG 
 

Küng (1928–) a Világvallások etikája [7] címő mővével egy ökumenikus etika 
kidolgozására vagy inkább alapvetésére tett kísérletet a posztmodern világhelyzet 
körülményeit figyelembe véve. 

A posztmodern világhelyzetet a következıkkel jellemzi: 
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– A világ egyre inkább policentrikussá alakul át; az eurocentrikusság 
megszőnıben van. 

– Posztimperialista és posztkolonialista világhelyzet van kialakulóban; ha 
ellentmondásosan is, haladunk az egyesült nemzetek megvalósulása felé. 

– Posztkapitalista és posztszocialista gazdaság helyett ökoszociális 
piacgazdaság fejlıdik. 

– Posztindusztriális társadalom jön létre, amelyet szolgáltató és kommunikációs 
társadalomnak is nevezhetünk. 

– Posztpatriarchális rendszer rajzolódik ki, amelyet a férfi és a nı partneri 
viszonya jellemez. 

– Ideológiákon túli kultúra alakul ki, amely pluralisztikus és a világot átfogó. 
– Posztkonfesszionális és vallásokon túli világ kibontakozásának lehetünk tanúi. 
Hans Küng paradigmaváltásról beszél a szó tudományelméleti értelmében, amely 

nem értékvesztéssel, hanem értékátalakulással jár. Ez a következıkben nyilvánul meg:  
a) Az etikamentes tudomány etikailag felelıssé válik;  
b) az embert leigázó technokrácia szolgáló technológiává lesz;  
c) a környezetet romboló ipar az ember jogos szükségleteit a természettel 

összhangban kielégítı iparrá válik;  
d) a formális demokrácia megélt demokráciává alakul, amelyben a szabadság és 

igazságosság megférnek egymással. 
Ha korunknak ezt a jellemzését összevetjük azzal a komor képpel, amely 

világunkat ténylegesen jellemzi, akkor Küng felfogását is olyannak kell minısítenünk, 
mint amely – II. János Pál szavaival – „túllép a reménység küszöbén”. Bárcsak ennek 
az új paradigmának jól kivehetı jeleit környezı világunkban is megvalósulni látnánk! 
Mi lehetne a harmadik évezred etikai célkitőzése? – teszi fel a kérdést Küng. Válasza: a 
planetáris felelısség. Siker- és az elvek etikája helyett felelısségetikát javasol. 

A sikeretika „a cél szentesíti az eszközt” elvét vallja, és mindazt jónak minısíti, 
ami mőködik, hasznot, élvezetet és hatalmat biztosít. Az ilyen etikának nem lehet 
hosszabb távú jövıje. Az elvek etikái nem számolnak a cselekedetek 
következményeivel, az abszolútság igényével lépnek fel, és veszélyesen 
történelmietlenek. Helyettük a felelısségetika megalkotása a feladat, amely számol a 
következményekkel, és bár nem elvtelen, de arra törekszik, hogy bizonyos, nem 
dogmatikusan értelmezett elveket és a tárgyilagosan megfontolt cselekedetek 
következményeinek felelıs vállalását összhangba hozza. A felelısség mindenekelıtt a 
jövıért érzett aggodalmat, az ember és a természet tiszteletét jelenti. Tudjunk 
emberként megmaradni a lakható földön, sıt emberibb embernek! 

A mondottak azt támasztják alá, hogy az etika mővelése nem pusztán szellemi 
kedvtelés, hanem közügy. Nem képzelhetı el új világrend világethosz nélkül. Ezt nem 
helyettesítheti semmiféle szaktudás vagy tételes jogszabályok győjteménye. Csak így 
válhat az emberiség egy nagy családdá. 

Ezután a szerzı azt a kérdést vizsgálja, hogy feltétele-e mindennek a vallásos hit. 
Küng mint antidogmatikus teológus nem sieti el az igenlı választ. Elismeri, hogy 
minden vallás történetének vannak gyızedelmes és többé-kevésbé botrányos idıszakai. 
Erkölcsi szempontból ez a körülmény ambivalenssé teszi a vallásokat, és sokakat 
megerısít abban a meggyızıdésben, hogy vallásos hit nélkül is lehet erkölcsösen élni. 
Küng szerint ez nemcsak tapasztalati tény, hanem antropológiai és filozófiai alapjai is 
vannak. Ugyanakkor Küng azt vallja, hogy az ún. filozófiai etikák nem képesek 
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megalapozni feltétel nélküli normákat, inkább csak egyfajta konfliktusfeloldó és 
egyetértést biztosító taktikákat nyújtanak. 

Küngnek ez a tétele legalábbis vitatható. Nem minden humanista etikáról 
mondható el, hogy parttalanul relatív és pusztán kazuisztikus erkölcsi 
kompromisszumok keresését tekintené feladatának. Ugyanakkor az ésszerően hívı 
ember számára sem könnyen elfogadható, hogy a világvallások szent könyveibıl kortól 
és kultúrától függetlenül kész etikai válaszok volnának kiolvashatók. Küng elismeri, 
hogy a modern etika mővelıje akár vallási alapon áll, akár nem, rá van utalva a 
tudományok eredményeire. Nem zárkózhat el sem a természettudományok, sem a 
humántudományok eredményeitıl. 

Okfejtésének végsı konklúziója: a vallástalan ember is élhet valóban humánusan, 
vagyis erkölcsösen. Ebben fejezıdik ki belsı autonómiája, noha nem tudja 
megindokolni etikai kötelezettségének feltétlenségét és egyetemességét. 

Noha Küng etikai koncepciója számos megfontolandó megállapítást tartalmaz, de 
mindenképpen túlzott egyértelmőséggel állítja, hogy a feltétlen erkölcsi normák csakis 
vallási alapon indokolhatók meg. A vallásra való hivatkozás ténylegesen alkalmas 
valóban mőködıképes etikai kódex megalapozására, de kétséges, hogy ez az egyedüli 
lehetıség. Az egyes ember autonómiájára vagy valamely történetileg létezı közösség 
érdekére való hivatkozás valóban kevés az etikai normák végsı megalapozásához. 
Vannak azonban, akik az emberiség túlélését feltétlen evilági célként értelmezik, mely 
nélkül minden hivatkozás illuzórikus. 
 
LÁSZLÓ ERVIN: „ÚGY ÉLJ, HOGY MÁSOK IS HASONLÓAN 
ÉLHESSENEK!” 
 

László (1932–) magyar származású filozófus és jövıkutató, a Római Klub egyik 
vezetı gondolkodója és a Budapesti Klub megalapítója. 1977-ben nagyszabású 
tanulmányt írt Célok az emberiség számára címmel. Víziójának fontos megállapítása, 
hogy az emberiség a jövıben át tudja törni azokat a külsı és belsı korlátokat, amelyek 
túlélését és a fejlıdést veszélyeztetik. A külsı korlátok lerombolása elképzelhetetlen 
azon belsı korlátok lebontása nélkül, melyek a ma élı emberiség nagyobb hányadát 
önzıvé és a rövid távú haszonelvőség követıjévé teszik. A cselekvés távlatait ki kell 
tágítani annyira, hogy magukba foglalják a globális és hosszú távú célok elérését is. E 
célok érdekében mindenképpen szükséges a különbözı népek és nemzedékek közötti 
szolidaritás gyors növekedése. Ezután a szerzı számba veszi azokat az erkölcsi és 
intellektuális eszközöket, amelyeket a világvallások és a legnagyobb hatású nem 
vallásos világnézetek mint túlélési stratégiákat kínálnak. 

Ahhoz a következtetéshez jut el, hogy a vizsgált világvallások és 
világszemléletek mindegyike tartalmaz olyan elemeket, amelyek az egyetemes emberi 
szolidaritás erısítésére alkalmasak. Ahhoz azonban, hogy a humánum gyarapodásához 
megfelelıen hozzá tudjanak járulni, le kell gyızniük a zártságra és megosztottságra 
való törekvést, a türelmetlenséget és a gyanakvást. El kell fogadniuk a meggyızıdés 
szabad megválasztásának jogát az egymás iránti tisztelet és szolidaritás csökkenése 
nélkül. Nem kívánatos, hogy a meggyızıdésbeli különbségek eltőnjenek a világból. 
Meg kell azonban tanulnunk az emberiesség szellemében együtt élni bolygónkon. 

László Ervin 1993-ban a Budapesti Klub számára újabb jelentést készített. Ennek 
legfontosabb megállapításait fejtette ki az Izgalmas idık [8] címő könyvében. Egy 
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sikert ígérı korszakváltás forgatókönyvének felvázolására tesz kísérletet. A munka 
alapvetı üzenete így foglalható össze: Olyan új, globális etikát kell kidolgozni, amely 
idıtálló útmutatást adhat az emberi magatartásnak, melynek az erıszakmentességre, az 
élet tiszteletére, a méltányos gazdasági rendre, a türelem és igazmondás kultúrájára, a 
nemek és párkapcsolat egyenjogúságára mint egyfajta minimális etikára kell felépülnie. 
Olyan mozgalmakat kell elindítani, melyek meggyızik a csak rövid távú érdekekre 
tekintı és vonakodó vezetıket és a kívülállókat, valósítsák meg a túlélés szempontjából 
elkerülhetetlenül szükséges változásokat. Ezek között kiemelt hely illeti meg azt a 
felismerést, hogy mi emberek felelısek vagyunk egymás iránt, de éppen így a 
természetért is. Meg kell ıriznünk a szükséges egyensúlyt az alapvetı emberi 
szükségletek kielégítéséhez szükséges erıforrások és a természeti életfenntartó 
rendszerek között. 

Az új erkölcsi kódex alaptétele nem lehet az, hogy „Élj úgy, ahogyan a gazdagok 
élnek!” és még kevésbé az, hogy „Élj bárhogyan, ahogy akarsz (mindaddig, amíg nem 
zavarod az én köreimet)!”, hanem az ısi aranyszabály egy átfogalmazása: „Úgy élj, 
hogy mások is hasonlóan élhessenek!” (Izgalmas idık. [8]) 

A Világváltás [9] c. mővében új tízparancsolat megalkotására tesz kísérletet, 
melyet rövidített formában ismertetünk. 

1. Élj úgy, hogy alapvetı szükségleteid kielégítése közben mások hasonló 
igényei is maradéktalanul kielégülhessenek. 

2. Élj úgy, hogy érvényesülhessen az emberek élethez, gazdasági és kulturális 
fejlıdéshez való joga különbségeikre való tekintet nélkül. 

3. Élj úgy, hogy óvjad az élet elidegeníthetetlen jogát és az életadó környezetet 
a föld minden élılénye számára. 

4. Élj úgy, hogy személyes boldogságod, szabadságod és önkiteljesedésed 
illeszkedjék a természet teljességéhez és a többi ember hasonló igényéhez.  

5. Követeld meg a kormányoktól, hogy más népekkel és népcsoportokkal békés 
és együttmőködı kapcsolatokat építsenek ki. 

6. Követeld meg a veled kapcsolatban lévı üzleti vállalkozásoktól, hogy minden 
érintett személy és környezet iránt felelısséget érezzenek. 

7. Követeld meg a médiumoktól, hogy folyamatos és megbízható tájékoztatást 
nyújtsanak. 

8. Legyen idıd és energiád annak szolgálatára, hogy a hátrányosabb helyzetőek 
alapvetı emberi méltóságuknak megfelelıen élhessenek. 

9. Bátorítsd a fiatalokat és a nyitott gondolkodású embereket, hogy helyes 
döntéseket hozzanak a jövıvel kapcsolatban. 

10. Munkálkodj együtt a hasonló szellemő emberekkel és létfontosságú 
környezeti egyensúlyok megırzésén és helyreállításain. [9] 

Megad László olyan cselekvési szabályokat, amelyek e parancsok megvalósulását 
szolgálják. Az ún. maximumszabályok arra ösztönzik az embereket, hogy 
hozzájáruljanak a bioszféra természetes rendjének fennmaradásához. 

– Tetteiddel maximalizáld a bioszféra tartós fennmaradását. 
– Tetteiddel segítsd elı a bioszféra folyamatban lévı fejlıdését. 
– Tetteiddel segítsd elı az emberiség szempontjából kedvezı dinamikus 

egyensúly kifejlıdését a bioszférában. 
A minimumszabályok azt kívánják meg az egyénektıl, hogy korlátozzák a 

környezetre ható káros tevékenységüket. 
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–   Úgy élj, hogy mások is élni tudjanak.  
–   Úgy élj, hogy cselekedeteidet mások is követhessék. [10] 
A László Ervin által javasolt planetáris etika megırzi a sok ezer éves etikai 

gondolkodás maradandó értékeit. Mintegy újrafogalmazza Kant  kategorikus 
imperativuszát. Kihalljuk belıle Lao Ce Az Út és Erény Könyvének ısi üzeneteit is.  

E kiemelkedı gondolkodó mőveit olvasva úgy vélhetjük, hogy világosan tudjuk, 
mit kellene tennünk, hogy megmentsük a Földet és rajta az emberi kultúrát. Kevés a 
jele azonban annak, hogy a jövı fenyegetéseit komolyan vennénk. Marx nyomán azt 
mondhatjuk, hogy az emberek egykor tették a dolgukat, ha nem is mindig tudták mit 
tesznek és miért. Manapság világos elıttünk, mit kellene tennünk és miért. Valójában 
azonban alig, ímmel-ámmal tesszük dolgunkat. Halogatásunkkal nem késtünk el máris? 
 
Felhasznált irodalom: 
 
1. Hársing L.: Az európai etikai gondolkodás. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2005. 
2. Bunge, M.: The Good and the Right. Dordrecht etc. Reidel Publ. Comp., 1989.  
3. I. m. 201. o. 
4. II. János Pál: Átlépni a remény küszöbén. Dunakeszi, Laux Kiadó, 1994. 
5. I. m. 144-146. o. 
6. I. m. 201. o. 
7. Küng, H.: Világvallások etikája. Budapest, Egyházfórum, 1994. 
8. László, E.: Izgalmas idık. Budapest, Magyar Könyvklub, 1999, 118. o. 
9. László, E.: Világváltás. Budapest, Nyitott könyvmőhely, 2008, 84-85. o. 
10. I. m. 97-102. o. 
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A fedezeti pont definíciója a mikroökonómiában és a vállalati gazdaságtanban a 

szövegek szerint hasonlónak tekinthetı. Az azonos elnevezéső, ámde különbözı 
tartalmat hordozó kategóriák által definiált összefüggés azonban lényegesen különbözik 
attól függıen, hogy melyik diszciplína szerint értelmezzük. Jelen tanulmány – 
rámutatva a két tudományág közötti átjárás buktatóira - a fedezeti pont ábrázolásának 
különbözıségét, majd a tartalmi eltéréseket mutatja be. Rámutat arra is, hogy a 
gazdálkodástanban található olyan fedezeti kategória, mely elvileg összhangban van a 
mikroökonómia által definiált fedezeti ponttal.  
 
ÁTJÁRHATÓSÁG - ÁTJÁRÁS 
 

A gazdaság, a gazdálkodás és a tudományok általános fejlıdésének 
kölcsönhatásaként fejlıdött ki a vállalati gazdaságtan, mint tudományos diszciplína. A 
gyökerek a XVI. századig nyúlnak vissza. A fejlıdés különbözı szakaszaiban a vállalati 
gazdaságtan jellege is változott. Az önálló diszciplínává válás a múlt század húszas 
éveire tehetı.118 Mára már stabilan önállónak minısíthetı. Valójában ez tükrözıdik a 
tudomány hazai hivatalos rendszerezésében119 is. Ez a tudományt nyolc 
tudományterületre osztja. Közöttük ötödikként szerepel a társadalomtudományok, mely 
az alábbi hét tudományágat foglalja magába (sorrendi azonossággal):  
 

- gazdálkodás- és szervezéstudományok, 
- közgazdaságtudományok, 
- állam- és jogtudományok, 
- szociológiai tudományok, 
- politikatudományok, 
- hadtudományok, 
- multidiszciplináris társadalomtudományok. 

 
Az egyes tudományágaknak viszonylag önálló kutatási területe, kutatási célja, 

kutatási szemléletmódja és kategóriarendszere van. Emiatt nem várható el például egy 
téma tudományos igényő kutatójától, hogy a kutatott témával összefüggésbe hozható 
publikációk teljes körét – tudományágtól függetlenül – részletesen, tudományos 
alapossággal feldolgozza. Az más kérdés, hogy az egyes tudományágakban 
felhalmozódott tudás esszenciája más tudományágakban is hasznosulhat. A stratégia 
például eredetileg hadászati kategóriaként szerepelt. Módszertanának a lényegi 
összefüggései ma a gazdálkodástudományokban és a gazdálkodási gyakorlatban is 

                                                 
118 CM du Toit és szerzıtársai, 1981. 
119 169/2000. (IX.29) Kormányrendelet. 
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hasznosulnak. Ehhez azonban meg kellett oldani a gazdálkodástan szemléleti és 
kategóriarendszerével való teljes szintetizálását.  

A társadalomtudományok fenti hét tudományága közül a gazdálkodás- és 
szervezéstudományok, valamint a közgazdaságtudományok állnak a legközelebb 
egymáshoz. A két tudományágon belüli diszciplínákat tekintve a legszorosabb 
kapcsolat a mikroökonómia és a vállalati gazdaságtan között található. 

A vállalati gazdaságtan a gazdálkodástudományok üzleti szférára vonatkozó 
részének domináns eleme. A vállalatok mőködését és fejlıdését a környezeti 
kölcsönhatások eredményeként alakuló belsı gazdasági összefüggésekre koncentrálva 
vizsgálja. Középpontjában a gazdálkodási és gazdálkodás-módszertani összefüggések, a 
problémaorientált döntés-elıkészítési módszerek, valamint a vállalati viselkedés 
törvényszerőségei állnak. Absztrakciós szintje viszonylag alacsony, eredményeinek 
jelentıs része – az adott vállalat sajátosságaihoz igazítva - közvetlenül hasznosítható a 
vállalati gazdálkodásban. A szóhasználat összhangban van a vállalati gazdálkodás 
szóhasználatával. Megjegyzendı azonban, hogy a vállalati gazdaságtan 
kategóriarendszerére világszerte jellemzı egyfajta lazaság. Elıfordul, hogy egyes 
gazdasági tartalmakra különbözı elnevezések használatosak, máskor különbözı 
tartalmakra használnak azonos elnevezést. A hazai irodalomban a terminológiai lazaság 
nagyobb fokú.120 

Ezzel szemben a közgazdaságtan alapvetıen azt vizsgálja, hogy miként mőködik 
a gazdaság.121 A hatalmas tématerületet átfogó tisztánlátás érdekében magas 
absztrakciós szintet alkalmaz. A vállalatra vonatkozó közgazdaságtani kérdésekkel a 
mikroökonómia foglalkozik, ahol a középponti kérdés, a racionális vállalati 
döntéshozatal és a gazdasági egyensúly összefüggése. A mikroökonómia vizsgálódási 
szemlélete külsı. A vállalat belsı struktúrájával, gazdálkodás-módszertani kérdéseivel, 
és ezek fejlıdési tendenciáival nem foglalkozik. Kategóriarendszere stabil, világszerte 
egységes. Még a jelölésrendszer is azonos.  
  Számos félreértés forrása, hogy a mikroökonómia több alapvetı kategóriájának 
a neve azonos vállalati gazdaságtanéval, ámde az azonos elnevezés mögött a gazdasági 
tartalom eltérı. Ilyen kategória többek között a költség és a nyereség is. Félreértés 
forrásává válhat továbbá a magas absztrakciós szint is. A mikroökonómiai kutatások 
általános összefüggéseket („örök igazságokat”) kívánnak megfogalmazni, azonban 
gyakran nem helyeznek súlyt annak a feltételrendszernek a korrekt kidolgozására, 
valamint folyamatos szem elıtt tartására, amelyek mellett a feltárt törvényszerőségek, 
összefüggések a vállalati valóságban is érvényre jutnak. A magas szintő absztrakcióhoz 
                                                 
120 Részletesebben Illés Mária, 2005. 
121 Samuelson és Nordhaus könyvének meghatározása szerint: A közgazdaságtan annak tanul-

mányozásával foglalkozik, hogy az emberek és a társadalom miként választják meg a szőkösen 
rendelkezésre álló, alternatív módon felhasználható erıforrások alkalmazását annak érdekében, 
hogy különbözı árukat termeljenek, és hogy elosszák ıket a társadalom különbözı tagjai és 
csoportjai között a folyó vagy a jövıbeli fogyasztás céljára. (Samuelson, P.A. – Nordhaus, 
1987, 30-31. oldal.) Schmalen a magyarra is lefordított vállalatgazdaságtani könyvében errıl a 
következıképpen ír: ˝A közgazdaságtan számára a megismerés tárgyát az összgazdasági fo-
lyamatok, tehát a „vállalat", „háztartás", „állam" és „külföld" (aggregált) szektorok közti kap-
csolatok jelentik. Ezeket a folyamatokat elemzik, ami azt jelenti, hogy megpróbálnak törvény-
szerőségekre vonatkozó hipotéziseket (ok-okozati összefüggéseket) megfogalmazni, és ezeket 
empirikus tesztekkel igazolni.˝ (Schmalen, 2002, 5. old.) 
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vezetı feltételek egy része a valódi vállalatok valódi mőködési feltételeitıl eltér. Ezek 
tudatosítása, majd feloldása nélkül nem lehet a vállalatok által közvetlenül 
hasznosítható ismeretekhez jutni. (A mikroökonómiának – szemben a vállalati 
gazdaságtannal - nem is célja a gazdálkodás-módszertani tanácsadás.122)  

Részben a fenti két problémával, részben az eltérı kutatási céllal és 
szemléletmóddal függ össze, hogy a mikroökonómia tételeit, kutatási eredményeit a 
vállalati gazdaságtan csak megfelelı újraértelmezés és szintetizálás után hasznosíthatja.  

Habár korlátozott, feltételekhez kötött, mégsem elhanyagolható a közgazdasági 
elméletek vállalatgazdaságtani hasznosíthatósága. Sok tényezıtıl függ, hogy a 
közgazdaságtannak, és ezen belül a mikroökonómiának mely tétele, milyen konkrétsági 
fokon, milyen átfogalmazási és illesztési igény mellett hasznosítható a gazdálkodástan 
területén. Közismert például, hogy a marginális elemzés elve, az opportunity cost 
szerinti megtérülési elv, valamint a pénz idıértékének kezelési elve szervesen beépült a 
gazdálkodástudomány eszköztárába is. (Hangsúlyozandó: az elvek épültek be, nem a 
konkrét tudományos tételeket és vizsgálati eljárásokat vette át a gazdálkodástan.)  

A mikroökonómia által kidolgozott azon összefüggések közül, melyek a 
vállalat (illetıleg a vállalkozó) és a környezet várható magatartását modellezik, a 
vállalati gazdaságtanban elsısorban azok hasznosíthatóak, melyek nem függenek sem a 
vállalat típusától, sem a pénzügyi és jogi szabályozás által generált strukturális 
gazdálkodási sajátosságoktól. A kereslet- és ár összefüggések fogyasztói szempontú 
sajátosságainak, törvényszerőségeinek mikroökonómiai megfogalmazása például szinte 
közvetlen vezérlıként szolgálhat az értékesítési koncepció kialakítását megelızı piaci 
összefüggések alapkérdéseinek feltárásához.  

A közgazdaságtan közvetlen gyakorlati hasznosulásának egyik fı területe a 
gazdasági versenyszabályozás, mely jelentıs súllyal támaszkodik a közgazdaságtan két 
részterületének, a piacelméletnek és az árelméletnek a modelljeire. (A konkrét 
versenyfelügyeleti vizsgálatok és intézkedések során többnyire már alapos 
vállalatgazdaságtani ismeretek is szükségesek.)   

A fent bemutatott eltérések ellenére az irodalomban gyakran találkozhatunk a 
két tudományág összemosódásával is, mely mindkét irányból felléphet. Itt nem a 
tudatosan végzett iterdiszciplináris kutatásokról van szó, hanem a diszciplináris határok 
olyan átlépésérıl, ahol nem veszik figyelembe az adott diszciplína fogalomrendszerét, 
érvényességének keretrendszerét. Az elméleti összefüggések gyakorlati példákon való 
értelmezése céljából egyes mikroökonómiai publikációk gyakran oly módon lépnek át a 
gazdálkodástan területére, hogy nem jelzik a kategóriák tartalmának a változását. 
(Értelmezési nehézséget okoz, ha a mikroökonómia vállalati adatbázison mutatja be 
valamely összefüggés lényegét, és nem tér ki arra, hogy a vállalati adatbázisban 
szereplı költségek alakulása például hogyan függ össze a közgazdaságtani költségek 
alakulásával. Nem hangsúlyozza, hogy a nyereség oszlopának összegei nem esnek 
egybe a mikroökonómiai költségek összegeivel.) A vállalatgazdaságtani munkák 

                                                 
122 Ez utóbbi megállapítás a publikációk széles körét tekintve, nem érvényesül teljes körően. 

Hirshleifer, Glazer és Hirshleifer mikrokonómia könyve például arra a kérdésre, hogy mirıl 
szól a közgazdaságtan, a következı választ adja: „A közgazdaságtan döntésekkel foglalkozik. 
Ezek a döntések választások különbözı cselekvési lehetıségek között… A közgazdaságtan azt 
tárja fel, hogyan lehet a költségek és hozamok szisztematikus értékelésével kiválasztani a leg-
jobb cselekvési lehetıséget.” (Hirshleifer – Glazer -  Hirshleifer, 2009, 3-4. oldal)  
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nagyobb gyakorisággal vesznek át nem adaptált mikroökonómiai összefüggéseket, 
tételeket. Ez utóbbi komoly problémákat is okozhat, fıként a vállalati gazdaságtan 
tanácsadási funkciójának érvényesülése során.123 
 
A FEDEZETI PONT ÉS A FEDEZETSZÁMÍTÁS JELENT İSÉGE A KÉT 
TUDOMÁNYÁGBAN 
 

 A mikroökonómia a fedezeti pontot rendszerint az egységár- és az 
egységköltséggörbe metszéspontjaként definiálja124. Jelentısége elhanyagolható, a 
fedezeti pont nem tartozik az alapvetı mikroökonómiai kategóriák sorába. Noha 
mértékadó munkákban is találkozhatunk vele, szakirodalmi megjelenése esetleges. 
Néhány példa:  
a) Samuelson és Nordhaus világszerte ismert Közgazdaságtan könyvében a fedezeti 

pont mintegy másfél soros terjedelemben szerepel. „A fedezeti pont abban a 
pontban áll elı, ahol az ár egyenlı az AC-vel.”125 (Vagyis az átlagköltséggel.) Ezt 
követıen a könyv lényegesen nagyobb – mintegy kétoldalnyi terjedelemben 
foglalkozik a hosszú távú fedezeti feltételekkel (melyek a piaci ár és a hosszú 
távú költségfüggvény szerint alakulnak). A fedezeti pontnak, mint 
mikroökonómiai kategóriának a két szerzı szerint is elhanyagolható jelentıségét 
mutatja továbbá, hogy a könyv végére illesztett 45 oldal terjedelmő kislexikonban 

                                                 
123 Ilyen az ár=határköltség mikroökonómiai tézis. Errıl jelen szerzı egy korábbi munkájában a 

következıképpen ír: „Az elmélet és a gyakorlat határmezsgyéin történı kissé nehezebb eliga-
zodási lehetıségek következtében elıfordul, hogy egyes elméleti alapigazságok zavar forrása-
ivá válnak. Ezek közé tartozik a határköltség=ár gyakran hangoztatott egyensúlyi feltétel. Ha a 
rövid távú határköltségfüggvénynek megfelelı árakat alkalmazna a gyakorlat, minden vállalat 
veszteségessé válna, hiszen semmi sem térítené meg a fix költségeiket….igaz, kimondatlanul, 
nem a rövid távú, hanem a hosszú távú határköltségfüggvény alapján értelmezik ezt a kategó-
riát. Vagyis a határköltség ebben az értelmezésben az újraelıállítási költséget és a kapcsolódó 
kvázi költséget jelenti. Így már napnál világosabb, hogy csak ez lehet az egyensúlyt biztosító 
ár.” (Illés Mária, 1996, 445. oldal.)  

    Ugyanezt a problémakört valódi zavarkeltı hatása bemutatásával írja le a Kaplan – Atkinson 
szerzıpáros. „Sajnos a számviteli szakemberek az árazási eljárásoknál nem fordítottak kellı 
figyelmet a mikroökonómiai elmélet gyakorlatba való átültetésére…Mindaddig, míg a kapaci-
tás nem jelent termelési korlátot,  ebbıl a szabályból az következik, hogy a transzferár egyenlı 
kell legyen a határköltséggel, amelyet a számviteli szakemberek rövid távú változó költség-
ként interpretáltak…A klasszikus mikroökonómiában a határköltség magában foglalja a kapa-
citáshoz kötıdı költségeket is. ” (Kaplan – Atkinson , 2003, 409. oldal.) 

124 Érdekességként megemlítendı, hogy a hazai mikroökonómiai irodalom egyik legismertebb 
könyve nem az ár- és az egységköltséggörbe metszéspontját, hanem a metszésponthoz tartozó 
volument nevezi fedezeti pontnak. „Egy vállalat fedezeti pontja az a termelési mennyiség, 
amely mellett a termék átlagköltsége egyenlı a piaci árral.” Továbbá: „A kompetitív vállala-
tok fedezeti pontja az a termelési nagysága (sic!), ahol a piaci ár egyenlı mind a határköltség-
gel, mind az átlagköltséggel. Ez az átlagköltség görbe minimumában van.” (Kopányi Mihály, 
1993, 219. oldal.) 

125 Samuelson – Nordhaus, 1987, 682. oldal. 
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a fedezeti pontnak csupán a makroökonómiai változata szerepel126. A 
mikroökonómia fedezeti pontjáról nem esik szó.  

b) Ekelund és Tollison közgazdaságtan könyve127 még csak említést sem tesz az 
üzleti szféra fedezeti pontjáról.  

c) Bronfenbrenner, Sichel és Gardner mikroökonómiai könyve egy feltételezett 
vállalat adatbázisán is értelmezi, magyarázza a fedezeti pontot.128  Mint a könyv 
végén szereplı glosszárium teljesen egyértelmővé teszi, a szerzık a 
mikroökonómia domináns felfogásától némileg eltérıen definiálják a fedezeti 
pontot. Szerintük a fedezeti pont a kibocsátás azon szintje, ahol a cég összes 
bevétele és összes költsége megegyezik. Az eltérés egyrészt abban rejlik, hogy az 
egyezıséget nem a fajlagos értékek, hanem az összegek alapján adják meg, 
másrészt nem a metszéspontot tekintik fedezeti pontnak, hanem csupán a hozzá 
tartozó termelési szintet. A metszésponthoz tartozó a volumenszintet 
mikroökonómia rendszerint nem nevesíti, a gazdálkodástan mértékadó munkái 
ezt kritikus termelési volumennek nevezik.129 
A vállalati gazdaságtan (és általában a gazdálkodástan) a fedezeti pontot az 

árbevételi függvény és a költségfüggvény metszéspontjaként definiálja. A világszerte 
egységes klasszikus fedezeti ábrán ez a lineáris összköltségfüggvény és a konstans 
egységárból számított árbevételi függvény metszéspontja. Egy érték-, és egy 
volumenadat tartozik hozzá.  

A fedezeti pont a gazdálkodástanban és a vállalati gyakorlatban is jelentıs, széles 
körben használatos kategória. Tájékozódó jellegő információként, valamint döntés-
elıkészítést megalapozó számítások részeként is szerepel. A fedezetszámítás 
módszertani bázisa a fedezeti pont problematikájánál lényegesen szélesebb témakört 
fed le. A klasszikus fedezeti ábra mögött meghúzódó fedezeti elv jól hasznosítható 
többek között a termékgazdaságossági számítások során, alkalmazható 
nyereségváltozatok becslésére, a kritikus proporcionális költség, a kritikus egységár, a 
kritikus fix költség meghatározására, továbbá a beruházási döntések megalapozását 
szolgáló keresztmetszet-vizsgálatoknál is. 

A gazdálkodástan klasszikus fedezeti ábrájának születése a múlt század 30-as 
éveire tehetı. A II. világháború után a gazdálkodástan magyarországi oktatásába a 
piacgazdasági módszerek közül elsıként a fedezetszámítás épült be.130 A 
fedezetszámítás a 60-as évek második felétıl a mérnökök gazdasági képzésében is 
jelentıs szerepet kapott.131  

                                                 
126 Ez a fedezeti pont az egyének, a családok vagy a társadalmak esetében azt a fogyasztási szin-

tet jelöli, ahol nincs sem pozitív, sem negatív megtakarítás.  
127 Ekelund, R. B. Jr. - Tollison, R. D., 1986. 
128 Bronfenbrenner, M. – Sichel, W. – Gardner, W., 1984,  177-181. oldal.  
129 A hazai gazdálkodástani irodalomban gyakran nevezik a kritikus volument fedezeti pontnak.  
130 A fedezetszámítás klasszikus változatának széleskörő hazai megismertetésében kiemelkedı 

szerepet játszottak Ladó László munkái. 
131 Például Ladó László, 1966, vagy Czabán János, 1970.    
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AZ ÁBRÁZOLÁSI MÓD ELTÉRÉSEI    
 

A fedezeti pont ábrázolása is követi az egyes diszciplínák szemléleti és 
kategóriarendszerét, belsı logikáját. Az ábrán azonban csak a formai eltérések láthatók. 

A formai eltérés elsısorban a költségfüggvények (költséggörbék) alakjából 
következik. Abból a szempontból a két ábra összhangban van, hogy a költségfüggvény 
mindkét esetben rövid távú, adott kapacitáshatárokon belül értelmezi a termelés és a 
költségek összefüggéseit. (E feltételbıl következik, hogy rövid távon minden 
kapacitásváltozathoz más költségfüggvény tartozik.) A feltételrendszer lényeges 
különbsége, hogy a progresszív költségek felmerülését a mikroökonómia általános, a 
gazdálkodástan viszont egyedi esetként kezeli. (A mikroökonómiai feltétel magas fokú 
absztrakción, a gazdálkodástani a vállalatok valós mőködésének a leképezésén alapul.) 

A mikroökonómia költséggörbéi az adott magas absztrakciós szinten többféle 
konkrét értelmezést nyerhetnek. A gazdálkodástan költségfüggvényeivel 
összehasonlítva a mikroökonómiai költséggörbék legfıbb jellemzıje, hogy 
demonstratív célokat szolgálnak. Ezek ugyanis nem a valóságos költségfolyamatokból 
számított költségfüggvények, és nem is azok általánosított változatai, hanem a 
technológia teljes lerablását is operatív lehetıségként értelmezı heurisztikus 
költséggörbék. Az adott kapacitáshatárok között az egyre nagyobb volumen elıállítása 
a technológia lerablásával jár.132 Ez utóbbiból (is) következik, hogy a mikroökonómia 
fajlagos költséggörbéi rendre U-alakúak. Van lefelé menı száruk, minimumpontjuk, 
majd felfelé ívelı száruk. Három jellemzı változatuk: az egységköltséggörbe, a 
határköltséggörbe és a változó egységköltség-görbe (mely utóbbi a változó költségek 
termékegységre jutó értékének a volumen függvényében történı alakulását mutatja).  

A mikroökonómia az U alakú egységköltséggörbe és az egységárfüggvény 
metszéspontjaként ábrázolja a fedezeti pontot. (1. ábra bal oldala.) 

A gazdálkodástan valóságos vállalati adatok felhasználásával megszerkeszthetı 
költségfüggvényekkel dolgozik. A technológia lerablásával járó volumennövelés a 
gyakorlatban nem tekinthetı napi rendszerességgel elıforduló megoldásnak. Nagyon 
sok erıforrás-pazarlást igényelne annak a tudásnak a megszerzése, amely jellemzıen a 
technológia lerablása során keletkezı progresszív költségek függvényszerő 
összefüggéseinek verifikálásához szükséges. Ráadásul ez az aránytalanul drágán 
megszerzett tudás a technológia fejlıdése miatt viszonylag rövid idı alatt elavulna. (A 
különbözı technológiák és a különbözı állóeszközök eltérı ütemben fellépı 
progresszív költséggel reagálnak a volumennek a mőszaki garanciákat meghaladó, 
egyre nagyobb arányú növelésére.) Noha az U alakú költséggörbék a gyakorlat 
szempontjából is fontos összefüggésre hívják fel a figyelmet, verifikálásuk nem 
célszerő. Ilyen típusú számszerő összefüggésekre a döntés-elıkészítési számítások 
során nem támaszkodhatunk.  

Fentiek következtében a gazdálkodástan olyan költségfüggvényekkel dolgozik, 
melyeknek a gazdasági értelmezési tartománya viszonylag szők. A mőszaki elıírások, 
garanciák által behatárolt gazdasági értelmezési tartományon belül a progresszív 

                                                 
132 A technológia lerablása itt tágabb értelmezésben szerepel. Ide értendı a mőszaki elıírásokat 

túllépı egyre nagyobb és nagyobb volumen miatt fellépı növekvı selejtarány, valamint a mi-
nıségi hibás termékek növekvı aránya is.  
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költségek érdemi felmerülésére általában nem kell számítani. (Az esetleges túlóra 
díjnak - mely szintén a szokásostól eltérı erıforrás-felhasználás következménye - lehet 
valamelyes progresszív kihatása, elıfordulása azonban fıként mőszakrendi kérdéseket 
érint.) Következıleg a függvények megszerkesztésekor fix, proporcionális és 
degresszív költségekkel kell dolgozni. Ezek összességükben egy - nem origóból induló 
- degresszív összköltségfüggvényhez vezetnek. Ehhez képest, a könnyebb kezelhetıség 
és a jobb áttekinthetıség érdekében rendszerint az egyszerősített változatot, a lineáris 
összköltségfüggvényt szerkesztik meg. Ez a gazdasági becslıszámítások során jól 
átlátható, viszonylag könnyen kezelhetı, elfogadható pontosságú eszközként 
szerepelhet. (A lineárissá alakítás lényegében a degresszív költségeknek a fix, vagy a 
proporcionális költségekkel való mővi összetársítása, illetıleg a mővi kettéosztása 
révén valósul meg.)  

A fedezetszámítás klasszikus modellje lineáris összköltségfüggvénybıl és 
konstans egységár szerinti árbevételi függvénybıl építkezik. (2. ábra jobb oldala.) 
 

 
Samuelson – Nordhaus  ábrája (im. 681.oldal)  

 
1. ábra 

A mikroökonómia és a gazdálkodástan fedezeti pontja (a klasszikus fedezeti ábra 
fajlagosított változata szerint) 

 
A mikroökonómia tehát a fajlagosok tükrében, a gazdálkodástan az összegek 

alakulása szerint ábrázolja a fedezeti pontot. A két ábra érdemi egybevetése közvetlenül 
nem oldható meg. Vagy a mikroökonómia fajlagosok szerinti ábráját vetjük egybe a 
gazdálkodástani ábrázolás fajlagossá alakított változatával, vagy a mikroökonómia 
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fajlagosait alakítjuk át összegek szerinti változatra. Az 1. ábra az elsı, a 2. ábra az 
utóbbi változatot mutatja be.  

Samuelson és Nordhaus ábrája abból a szempontból figyelemre méltó, hogy 
egyrészt az ár=határköltség tézise szerint, másrészt a vonatkozó vállalatok 
mindegyikének azonos költséggörbéjét feltételezve mutatja az összefüggéseket. Többek 
között ennek a következménye, hogy a fedezeti pont éppen az egységköltségfüggvény 
minimumánál található. 133  
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2. ábra 

A mikroökonómia és a gazdálkodástan fedezeti pontja (a mikroökonómia ábrájának 
összegszerősített változata szerint) 

 

                                                 
133 A mikroökonómia ár=határköltség tételének gyakorlati bonyodalmaira a tanulmány 6. láb-

jegyzete világít rá. Meg kell jegyeznünk, hogy a tétel átigazított változatát a gazdálkodástan is 
alkalmazza. Modellfeltételek:  

- az összköltségfüggvény lineáris, tehát a határköltségfüggvény konstans,  
- a piaci ár országok, földrajzi területek (márkajelzések) stb. szerint eltér. 

    A konstans határköltség mellett az ár és a határköltség egyezısége az egyre kedvezıtlenebb 
piacok egyre alacsonyabb árai révén fog bekövetkezni. Így rövid távú kapacitásfeleslegek ese-
tén mindaddig érdemes újabb és újabb területek piacaira belépni (esetleg eltérı jelzéső, un. 
noname márkákkal megjelenni), ameddig az adott piacon elérhetı ár magasabb a határkölt-
ségnél, feltéve, hogy az akció a vállalat jövıbeni piaci lehetıségeit érdemben nem korlátozza, 
és a versenypiaci szabályokkal sem ütközik. (Ha az ár éppen azonos lenne a határköltséggel, a 
szóban forgó akció nem növelné, de nem is csökkentené az egyébként elérhetı nyereség ösz-
szegét.)  
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A valóságos gazdálkodási összefüggéseket kutató vállalati gazdaságtan 
nézıpontjából nem képzelhetı el, hogy a versenyben részt vevı cégek költséggörbéi 
azonosak legyenek. Kezdve onnan, hogy az U alakú költségfüggvényeket nem lehet – 
nem célszerő – megszerkeszteni, folytatva azzal, hogy az alkalmazott technológiának 
minden vállalatnál azonosnak kellene lennie, azonos anyagköltséggel kellene elıállítani 
a terméket, azonos arányú vállalatirányítási költségek lennének szükségesek, és sok 
egyéb további feltételben is egyformának kellene lenniük a vállalatoknak ahhoz, hogy 
ugyannál az értéknél, és ugyanannál a volumennél legyen az egységköltségfüggvényük 
minimumpontja. Tehát az ábrázolás eltérı formai megjelenése mögött az adott 
diszciplína lényegébıl fakadó, a másikétól gyökeresen különbözı szemlélete, valamint 
vizsgálódási cél- és feltételrendszere húzódik meg.   

A klasszikus fedezeti ábra fedezeti pontja azt mutatja meg, hogy adott piaci árat 
feltételezve mekkora volument és mekkora bevételt kell elérni ahhoz, hogy a vállalat 
összes költsége megtérüljön. Maga az ábra a vállalat számára igen szemléletesen 
tükrözi azt az információt, hogy mely volumennél mekkora a gazdasági eredmény. Ha 
ezt az ábrát formailag egybevetjük azzal a fedezeti ábrával, ahol az összköltséggörbe 
alakja olyan, melybıl U alakú költséggörbék származnak, továbbá az árbevételi 
függvény konstans egységáron alapul, a formai eltérés az 1. ábrán látottakhoz képest 
kisebbnek tőnik. A fı ok, hogy ezen az ábrán nem lehet szerepeltetni a mikröokonómai 
elemzések standard eszköztárához tartozó fajlagos költséggörbéket.  (Az U alakú 
költséggörbék a mikroökonómia legnagyobb súllyal alkalmazott elemzési eszközei.) 
 
A KÉT FEDEZETI PONT KONCEPCIONÁLIS ELTÉRÉSE 
 

A fedezeti pont ábrázolásának a szemlélete és feltételrendszere mögött 
meghúzódó különbségeken túl a két diszciplína által definiált fedezeti pont gazdasági 
tartalma is különbözik. Az alapvetı ok a két tudományág költségfelfogásának 
különbözısége. A mikroökonómia a költségek részeként, a költségekkel 
„egybeolvasztva” szerepelteti az opportunity cost134 szerinti megtérülési követelményt. 
A gazdálkodástan (a napi vállalati szóhasználattal megegyezıen) csak olyan elemeket 
szerepeltet a költségek között, ami az erıforrás-felhasználással, illetıleg -használattal 
közvetlen kapcsolatban áll, és kiadási háttérrel rendelkezik. Tekintettel arra, hogy az 
opportunity cost számszerősítése tájékozottságbeli sajátosságoktól is függ, továbbá a 
folyamatot szubjektív elemek is befolyásolhatják, a hivatalosan nyilvántartott költségek 
közé történı beépítésük számottevı információs zavarokkal járna.135 

                                                 
134 Magyarországon a mikroökonómiában az opportunity cost alternatív költség elnevezéssel 

szerepel. A kifejezésnek a gazdálkodástan területére történı átvétele nem tőnik szerencsésnek, 
mivel itt jelentıs súlyt képvisel az egyes megvalósítási (kivitelezési) változatok összehasonlí-
tásának módszertana, ahol az egyes alternatívák „alternatív költségeinek” megjelenése nehéz-
séget okozhat a probléma valódi tartalmának az átlátásában. Erre való tekintettel jelen tanul-
mány mindvégig az eredeti angol kifejezést használja.  

135 A tájékozottságbeli eltérés részint felkészültségbeli eltérést jelent, részint abból fakadhat, 
hogy nem feltétlenül egyeznek az ismeretek abban a kérdésben, hogy a hasonló kockázatú má-
sik ágazatba történı befektetés mekkora hozamot hozhatna. Abban az esetben, ha a hivatalo-
san kimutatott költségek között az opportunity cost is szerepelne, a nyereségérdekelt döntés-
hozó minden követ megmozgatna annak érdekében, hogy ez a költségelem minél kisebb le-
gyen. (Az érdemi külsı kontroll lehetıségei itt szőkre szabottak.) 
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  A mikroökonómia szellemiségével összhangban lévı döntéselıkészítési és 
elemzési módszerek esetében a megtérülési követelmények, elvárások között az 
opportunity cost is szerepel. A következetes gazdálkodástani munkák az elérendı 
nyereség (üzemi eredmény) küszöbértékét tekintik egyfajta normának, melybıl 
különbözı további normák származtathatók. A magántıkés elvő vállalatok 
dominanciája esetén érdemben csak a tıke jelent szők erıforrást, ezért itt az érdemi 
opportunity cost vonzat a tıkére számítandó fel. (Fajlagos értékét a gazdálkodástan 
kalkulatív kamatlábnak, tükörfordításban diszkontrátának nevezi.)  

Az opportunity cost felszámításának kérdésében napjaink gazdálkodástanának a 
belsı logikája nem következetes, illetıleg szellemisége nem egységes. Miközben a 
beruházásgazdaságossági számítások módszertanába szervesen beépült a kalkulatív 
kamatláb szerinti hozamelvárás136, a költségtani és az ehhez közvetlenül kapcsolódó 
fedezetszámítási publikációkra világszerte jellemzı az opportunity cost figyelmen kívül 
hagyása. Ez bizonyos módszertani ajánlások körében, mint amilyen az egyes 
tevékenységek különbözı technológiai változatai összehasonlításának módszertani 
bázisa, szemléletét, és a konkrét döntési javaslatot illetıen is vitatható eredményre 
vezet.137 Tulajdonképpen felemásnak, befejezetlennek tőnik a klasszikus fedezeti ábra 
is, mivel az összes költség megtérülése messze nem elégséges a megfelelı színvonalú 
vállalati gazdálkodáshoz.  

Terminológiai érdekességként megemlítendı, hogy az évi átlagos tıkeköltség, 
mint a gazdaságossági számítások egyik általánosan alkalmazott kategóriája, 
lényegében egybemosva tartalmazza a beruházás névértékének idıarányos megtérülési 
követelményét és a kalkulatív kamatláb szerinti hozamelvárást. Megfelelı 
magyarázatok mellett maga az elnevezés nem vezet félreértésekhez.  
 
A HARMADIK METSZÉSPONT   
 

Mint a fentiekben már szerepelt, a nulla nyereség elérése általában nem tartozik 
az igazi vállalati célok közé. Ebbıl kiindulva mintegy negyedszázada megjelentek a 
gazdálkodástani publikációkban azok a kritikus-volumen számítások, melyek a 
nyereségesség fordulópontjához tartozó volumen mellett a tervezett, vagy a 
tulajdonosok által megkövetelt nyereséghez szükséges volument is megbecsülték. 
Garrison, 1988 (234. oldal) például profitcélnak (target net profit) nevezi az összes 
költség felett felszámított megtérülési követelmény többletet. Arnold és Hope, 1990 
(110. oldal) elvárt profitnak (required profit) nevezi ezt az összeget. Az összeg 
számításának módjára nem történik utalás. A nyereségcélhoz tartozó volumenek 
becslésével párhuzamosan megjelentek a klasszikus fedezeti ábra kibıvített változatai. 
Ezek közül az egyik legkorábbi Blazek nevéhez kötıdik. 138 

                                                 
136 Napjainkban a kalkulatív kamatláb szerinti tıkehozamelvárás helyett gyakran a WACC sze-

rinti elvárást szerepeltetik a beruházásgazdaságossági számításokban is. A WACC szerinti 
tıkehozamelvárás nincs összhangban az opportuniy cost elvével. Részletesebben: Illés Mária, 
2002, 170-178. oldal. 

137 Ezt a problémakört részletezi Illés Mária, 2009.  
138 A Witt, F-J. – Witt, K szerzıpáros, 1994, (159. oldal) idézi Blazek 1986-os publikációjában 

szereplı három metszéspontos fedezeti ábrát. Itt az összes költség feletti megtérülési követel-
mény összege „adózás elıtti terv-tıkehozadék” elnevezéssel szerepel.    
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A tervezett vállalati nyereség összege sokféle lehet. Természetesen a vállalati 
vizsgálódások, elemzések során lehet értelme a különbözı nyereségcélokhoz tartozó 
volumenek megismerésének is. Azt azonban világosan kell látni, hogy a tervezett 
nyereség nem feltétlenül esik egybe a kalkulatív kamatláb alapján becsülhetı normatív 
nyereséggel, mint ahogyan (a kivételes egybeesési lehetıségektıl eltekintve) a 
beruházásgazdaságossági számítások esetében sem azonos a belsı kamatláb a 
kalkulatív kamatlábbal. (A belsı kamatláb többnyire a projekt valódi 
tıkejövedelmezıségi rátája139, a kalkulatív kamatláb tıkejövedelmezıségi elvárás, mely 
a korábbiak értelmében az opportunity cost tıkére vonatkoztatott rátájaként is 
értelmezhetı.)  

A tervezett nyereséget biztosító fedezeti pont és a hozzá tartozó volumen 
becslése a fedezetszámítás fejlıdését mutatja. Jelen tanulmány témája szempontjából 
azonban lényeges sajátosság, hogy ezáltal a mikroökonómiai költségmegtérülési 
követelménnyel való elvi összhang nem jött létre.  

Jelen tanulmány szerzıje mintegy három évtizede foglalkozik a gazdaságossági 
számítások módszertani bázisának kutatásával, a különbözı formulák kritikai 
elemzésével, módszertani javaslatok kidolgozásával.  Nagy súlyt helyez a 
gazdaságossági számítások logikai összhangjára, közöttük a dinamikus vizsgálatok és a 
keresztmetszet vizsgálatok közötti szakirodalmi ellentmondásokra. Ezek feloldására 
nyolcvanas évek közepén a fedezetszámításon alapuló termékgazdaságossági 
számításoknak egy új rendszerét dolgozta ki. Ezt követıen publikálta azt a 
fedezetszámítási elvet, ahol a kritikus termelési volumen egyrészt összhangban van 
beruházásgazdaságossági számítások módszertanával, másrészt egyértelmő tartalmi 
összhangot mutat a mikroökonómia fedezeti pontjához tartozó volumennel.140 A 
költségek feletti megtérülési követelmény összegét normatív nyereségnek, illetıleg 
kvázi költségnek nevezi, mely a tıke és a kalkulatív kamatláb szorzatként határozható 
meg.  

A 3. ábrán bemutatott három metszéspontos fedezeti ábra harmadik 
metszéspontjánál megtérül az összes költség és az opportunity cost (a gazdálkodástani 
normatív nyereség, kvázi költség) is. Tehát teljesül a mikroökonómiai elvek szerinti 
megtérülési követelmény. A mikroökonómia fedezeti pontjával való teljes összhangról 
azonban nem beszélhetünk. A koncepcionális tartalmi megfelelés mellett ugyanis 

                                                 
139 A belsı kamatláb tipikus (ortodox) beruházások esetén mutatja a projekt valódi tıkejövedel-

mezıségét. (A gazdaságossági számítások szempontjából tipikus a beruházás, ha az idısor 
elején a bevételek és a kiadások különbsége negatív elıjelő - ez érinthet több évet is -, de ha 
egyszer pozitívvá válik a különbség, utána már egyszer sem válik újra negatívvá.) 

140 Illés Mária: Iparvállalati gazdaságtan (megjelenés: 1989, kézirat lezárása: 1988) 288. oldal: 

b - p
Ma

 x n
01

+= , ahol x01 = az a termékmennyiség, melynek termékenkénti fedezetei biztosítják 

a fix költség és a  normatív nyereség megtérülését. További jelölések: a = a fix költség össze-
ge. [p-b] = termékfedezet. Mn = a normatív nyereség, melynek a tartalmi meghatározása a 
111. oldalon többféle feltétel szerinti értelmezésben szerepel. „ …átlag típusú normaként fog-
ható fel a klasszikus kapitalizmus feltételei mellett az átlagprofitráta is… A norma szerint el-
érendı nyereséget normatív nyereségnek nevezzük… 200 egység befektetés normatív nyere-
sége 200 ⋅ 0,15 = 30. Vagyis 15 százalékos jövedelmezıségi norma az adott esetben legalább 
30 egység nyereség realizálását teszi szükségessé.” 
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megmaradnak az eltérı szemléletben, eltérı céllal és eltérı feltételrendszer mellett 
szerkesztett görbék és függvények eltéréseibıl adódó különbségek.  

Napjainkban a fedezeti ábra harmadik metszéspontjának a tıkehozam-
követelmények szerinti becslése – legalábbis a szakirodalmi források áttekintése alapján 
- nem tartozik széles körben alkalmazott döntés-elıkészítési, illetıleg elemzési 
eszközök csoportjába. 

Jelen tanulmány témája szempontjából nem releváns kérdés annak a fedezeti 
pontnak az elemzése, mely a folyó költségek függvényének és az árbevételi 
függvénynek a metszéspontjánál jön létre. Az angol nyelvő irodalomban ez a 
metszéspont out of pocket point néven szerepel. A hozzá tartozó volumen a folyó 
költségek (adott idıszaki, nem befektetés jellegő kiadások) megtérülését biztosítja.  
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függvénye, mind a folyó költségek függvénye egy-egy konstans összeg szerint tér el. 
Adott kapacitásméret mellett közel fix összegnek tekinthetı a befektetett tıke, így a 
hozzá tartozó nyereségkövetelmény is. Fix összeg továbbá az állóeszközök 
amortizációja mely lényegében lefedi a fix költségeknek azt a részét, mely nem tartozik 
a folyó költségek közé. (Az irodalom egységesen ezt a becslési módot alkalmazza. A 
teljesítményarányos leírás ugyanis összességében nem jelentıs, és speciális területekre 
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koncentrálódik. A gyakorlati becslés során a fix költségeknek az a része, mely nem 
tartozik a folyó költségek közé, a konkrét összefüggések szerint korrigálható.) 
Mindezek következtében a három megtérülési követelmény függvény egymással 
párhuzamosan fut.  

A három metszéspont:   
- az árbevétel és az összes folyó költség egyezısége,    
- az árbevétel és az összes költség egyezısége,   
- az árbevétel és az összes költség + normatív nyereség egyezısége.  

 
A 3. ábrán szerepelnek a fajlagosok szerinti metszéspontok is, ezek ábrázolása 

azonban sem a gazdálkodástanban, sem a vállalati gyakorlatban nem jellemzı.   
 
ÖSSZEGZÉS 
 

Napjainkban a tudományos fegyelmezettség különbözı lazulásaival 
találkozhatunk. Miközben egyre nagyobb szükség van a tudomány révén 
megszerezhetı tudás minél szélesebb körő hasznosítására, célszerő lenne gondot 
fordítani az egyes diszciplínák sajátosságaira, a diszciplínák közötti átjárhatóság 
korlátaira is. Ezek precíz feltérképezése nem egyszerő feladat. Az egyes diszciplínák 
kategóriáinak és kidolgozott törvényszerőségeinek felszíni megközelítése megtévesztı 
lehet. Jelen tanulmány arra helyezte a súlyt, hogy a mikroökonómia és a vállalati 
gazdaságtan felszínen azonos tartalmúnak látszó fedezeti pontja mögött meghúzódó 
eltéréseket feltárja, továbbá egyfajta „esettanulmányként” láttassa a mikroökonómia és 
a vállalati gazdaságtan közötti átjárás lehetıségeit.    
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VÍZÖZÖNÖK  UTÁN  – KÖZÉP-EURÓPAI  KILÁBALÁSRA  VÁRVA 
 

Dr. Kádár Béla 
egyetemi tanár, az MTA rendes tagja 

 
 Szent Ágoston írja vallomásaiban, hogy nehéz idıkben, megpróbáltatások 
közepette mindig erıt ad a jobb idık beköszöntéséhez főzött remények felvillantása. A 
fellendülési kilátások szemlézését tekintsük tehát erıt adó vállalkozásnak. Történelem-
filozófiai megállapítás, hogy a jelen megértése nélkül nem vállalkozhatunk a jövı 
kilátásainak felmérésére. A jelen viszont a múlt alkotása miként a gyermek a férfi atyja. 
Kezdjük tehát a jelen hozományával. 
 
 Térségünk, amelyet a különbözı disciplinák képviselıi szoktak Közép-
Európának, köztes Európának, Kelet-Közép-Európának vagy éppenséggel új EU 
tagországoknak nevezni a világgazdaság kevéssé súlyos, történelmi sorsközösséggel 
összekapcsolt régiója. A térség aránya a világ népességében és GDP-jében nem éri el a 
2%-ot, a világ kereskedelmében a 4%-ot. Közvetlen megarégiónkban, az Európai 
Unióban az új tagországokra az Uniós népesség egyötöde, a GDP egytizede jut. A 
térség országainak befolyásoló hatása a világgazdaságra, sıt az Unióra csekély, bár a 
globalizációs összefonódások feltételrendszerében a pénzügyi és konjunkturális 
folyamatok szempontjából megnıtt a csekélyebb jelentıségő országokból, régiókból 
érkezı fertızésveszélyek kisugárzó hatása. A közép-európai régión belül a pénzpiaci 
döntéshozók terepismereti deficitjeibıl adódóan a tényleges összefonódás mértékén 
messze túlnövıen nıtt meg az egy-egy országban esetenként kialakuló kedvezıtlen 
pénzügyi, politikai helyzet kisugárzása a térség egészének megítélésére. 
 
 A továbbiakban a geopolitika és a történelmi sorsközösség által összekapcsolt 
közép-európai térség helyzetének és kilátásainak általánosíthatóbb vonásaival 
foglalkozunk a boldog és boldoguló (ország) családok hasonlóságára vonatkozó 
tolsztoji megfogalmazás szellemében. Nem felejthetı azonban, hogy a történelmi 
boldogtalanság nagyobb adagjában részesülı közép-európai országok fejlıdésében, 
jelenlegi nehéz helyzetében s természetesen a boldogtalanság mővészetének 
gyakorlásában erıteljes különbségek érzékelhetık.  
Térségünk jövıbeni kilátásainak megítélésénél nem feledhetı el a fejlıdéstörténeti 
örökség. A XVI. század elejével kezdıdı, Európán belüli leszakadás (Csehország és 
Szlovénia kivételével), az elsı világháború elıtti évszázadban meginduló felzárkózás 
megtorpanása a két világháború közötti idıszakban (Csehország kivételével), a jaltai 
megállapodásban a térségre erıltetett növekedés intézményrendszeri, koncepcionális és 
szerkezeti torzulatai következtében az 1 fıre jutó GDP a térség átlagában az Uniós átlag 
40%-ára csökkent az elsı világháború elıtti 60%-kal szemben. A térség országainak 
súlya a világexportban 1937 és 1989 között a felére csökkent.  
 
 A jaltai rendszert lezáró máltai megállapodás nyomán kibontakozó 
rendszerváltás stratégiai koncepciók nélkül, lényegében az eltérı problémák kezelésére 
korábban kialakított washingtoni konszenzus keretében, érdemi nagyságrendő külsı 
pénzügyi támogatás nélkül indult be. Ez súlyos növekedési és humán veszteséggel járt, 
amely az egyes országokban a GDP 12-35%-os visszaesésével, a munkahelyek 
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számának 4-27%-os csökkenésével, a lakosság leggazdagabb és legszegényebb 10%-a 
közötti jövedelmi szakadék, valamint az egyes országok legfejlettebb és 
legelmaradottabb térségei közötti szintkülönbségek megkétszerezıdésével, 
megháromszorozódásával járt.  
 
 A térség országai közül a bruttó hazai termék volumene az 
adósságkönnyítésben részesülı Lengyelországban is csak 1994-ben, Szlovéniában és 
Szlovákiában 1996-ban, Magyarországon 1999-ben, Csehországban 2000-ben, 
Romániában 2004-ben, Bulgáriában, Lettországban és Litvániában pedig 2005-ben érte 
el az 1990. évi színvonalat. A nagyarányú növekedési veszteségek következtében a 
2009 elıtti felzárkózás mértéke Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia kivételével 
szerény maradt s elégtelen volt a nagyszámú fejlıdéstörténelmileg felhalmozódott 
társadalmi-gazdasági probléma felszámolására.  
 
 A rendszerváltás legjelentısebb gazdasági teljesítményét a nemzetközi 
gazdasági együttmőködési rendszerbe való bekapcsolódás elmélyítése, a regionális és 
világgazdasági integrálódás jelentette mind intézményrendszeri, mind piaci 
szempontból. Jelenleg a térség egy országa sem feledheti a jövı elıkészítésében, hogy 
az áru- és szolgáltatás kivitele GDP-hez viszonyított aránya egyharmadtól öthatodig 
terjed, szerkezeti modernizációjukban a külsı erıforrások meghatározó szerepet 
játszanak, növekedésük (Lengyelország részleges kivételével) export- és 
beruházásvezérelt s ebbıl adódóan külsı konjunktúrától függı lett.  
 
 A globális gazdaság vezetési - azaz irányításrendszeri koncepcionális és 
értékrendi – deficitjei nyomán kirobbant 2008. évi pénzügyi válság az euro-atlanti 
visszaesés nem meglepı módon a gyengébb, sebezhetı országokat, így a közép-európai 
országokat sújtotta nagyobb mértékben. A bruttó belföldi termék 2009. évi volumene a 
térség országaiban – a kevésbé külgazdaság függı, nagyobb belföldi piaccal rendelkezı 
Lengyelország nélkül – átlagosan 6%-kal csökkent az eurózóna 4%-os átlagával 
szemben. A 2010. évi folyamatok a térségben lényegében stagnálással jellemezhetık az 
európai növekedéshordozói szerephez jutó Lengyelország kivételével. A jövıbeni 
konjunkturális folyamatok szempontjából kedvezıtlen hatású a beruházások 25-40%-
os, a kivétel több, mint 20 %-os visszaesése (a 14%-os OECD átlaggal szemben) a balti 
és a balkáni országokban. A térség átlagában a GDP 6%-át meghaladó mértékő 
államháztartási deficit a jövıbeni növekedési ütem visszafogásával járó, 
egyensúlyhiány-csökkentési gazdaságpolitikai kényszereket erısít. A felzárkózási 
folyamat tehát Lengyelország kivételével ismét megtorpant.  
 
 A közgazdaságtudomány és a gazdaságpolitika mővelıinek álláspontja 
megosztott az euro-atlanti térséget sújtó pénzügyi és konjunkturális feszültségek 
jövıbeni alakulásáról. A jelenlegi válság kirobbanásában közrejátszó érdekcsoportok és 
fıárami képviselıik megítélése szerint már megindult a kilábalás és nincs szükség a 
kialakult nemzetközi pénzpiaci mechanizmusok megregulázására, konjunktúraalakító 
lépésekre. Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül, hogy a pénzügyi rendszer 1929-
hez hasonlítható összeomlását, nagyobb mértékő válság kirobbanását csak a fejlett 
országok GDP-jének 25-30%-át kitevı költségvetési vérátömlesztéssel sikerült 
elkerülni. Az állami erıforrás juttatás jelentıs mértékő visszaszivattyúzása, azaz 
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növekedési ütemkorlátozó hatása nélkül inflációs feszültségek alakulhatnak ki. Ebbıl 
adódóan s különösen a görög válságveszély hatására az uniós térségben 2010 tavasza 
óta felerısödött a költségvetési egyensúlyhiányok csökkentésére, a költségvetési és 
monetáris fegyelem szigorítására irányuló gazdaságpolitika. A konjunktúraciklus 
alakulásának bizonytalanságai mellett is kirajzolódnak a közép-európai térség 
gazdasági fejlıdésének feltételeiben várható változások.  
 
ÚJ IGAZODÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 
 A jelenlegi világléptékő feszültségek természetesen nem szőkíthetık le a 
nemzetközi pénzügyi stabilitás és a konjunktúraciklus probléma körére, hanem 
többdimenziójúak: a globális összefüggések rendszerében tükrözik: 
• a világgazdasági növekedés dinamikájának és súlypontjának eltolódása, azaz az 

euro-atlanti térségen kívüli országok gyorsított ütemő felzárkózásából,  
• a globális tömegtársadalom irányíthatóságából, valamint 
• a környezeti-klimatikus változásokból fakadó globális vajúdás összefonódó 

problémakörét.  
 
 A növekedés térbeli súlypontjainak eltolódása Ázsia, mindenekelıtt Kína felé a 
külkereskedelmi forgalom dinamikáját áttereli az ázsiai térség felé, ami korántsem 
közömbös az exportvezérelt növekedésre utalt gazdaságok szempontjából. A pénzügyi 
egyensúlyhiányok és a fogyasztásbıvülés mérséklésére kényszerülı országokban a 
piaci dinamika hordozói elsısorban az ázsiai térséggel folytatott együttmőködés 
bıvítésére képes országok. Ezek Európán belüli kapcsolatainak függvényében várhatók 
másodlagos kereskedelem ösztönzı hatások a korlátozott távolsági manıverképességgel 
rendelkezı európai kis országokban. A lassú ütemben bıvülı európai gazdasági térben 
az Ázsiától nem függı dinamizáló hatás csak a versenyképesség átlagon felüli 
javításától, a gyengébb partnereket kiszorító hatástól várhatók.  
 
 Az ázsiai térség felgyorsult ütemő modernizációja azonban nem csupán a 
külkereskedelmi dinamikában, a külgazdasági partnerszerkezet átalakításában jelent új 
alkalmazkodási kényszereket, hanem a mőszaki-szerkezeti átalakulás felgyorsításában 
is. Kína gyors ütemő ipari, mőszaki fejlıdése ma már nem csupán a szakképzetlen 
munkaerıvel is elıállítható, alacsonyabb korszerőségi és minıségi igényszintet 
kielégítı tömegtermékek piacán erısít fel túlkínálati jelenségeket, árlemorzsolódást, 
kiszorító hatást, hanem átterjed a közép-európai országok iparában és ipari exportjában 
meghatározó súllyal szereplı, közepes technológiai–minıségi szintet képviselı, 
többnyire komparatív bérelınyökön nyugvó termékek nemzetközi piacaira is.  
 
 A közepesen fejlett országok ellenható erık hiányában – mindinkább 
szakosodási harapófogóba kerülnek a nemzetközi piacokon. Felülrıl a 
csúcstechnológiai termékek piacát a legfejlettebb országok, sıt újabban Dél-Korea és 
Taiwan vállalatai uralják, míg alulról a könnyőipari, valamint gépipari termékek piacán 
mindinkább az ázsiai országok alakítják a versenyfeltételeket.  
 
 A globális gazdaság összefonódó rendszerében e helyzet enyhítésére 
nemzetgazdasági protekcionizmus keretében beszőkültek a lehetıségek. Kitörési utat 
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jelenthet a szakosodási átcsoportosítás az ázsiai országok által belátható idın belül 
mőszaki-szakképzettségi szempontból még nem elérhetı szinten elıállítható 
termékekre. Ennek hiányában a várható árlemorzsolódás, cserearány romlás, 
munkahelyeltőnés növekedési veszteségei további leszakadást, társadalmi instabilitást 
válthatnak ki. A “Kína effektus” a Kína-Amerika világgazdasági kondominium 
kialakulása a világgazdaság valamennyi szereplıje szempontjából jelent új igazodási 
kényszereket, ezek mértéke azonban a közepesen fejlett, gyengébb gazdasági 
potenciáljuk, az új világgazdasági erıközponttól nem csupán földrajzi, hanem 
kulturális-terepismereti szempontból is nagyobb távolságban lévı, közép-európai 
országokban az átlagosnál jóval nagyobb. Geostratégiai szempont a térség 
külgazdasági-növekedési helyzetét már több, mint fél évezrede hátrányosan érintette a 
gazdasági növekedési súlypontok eltolódása Európa atlanti partvidéke felé, majd egy 
évszázada Amerika felé. A harmadik nagy történelmi változás a megaerıtérben 
erıteljes és átfogó felkészülést igényel, hiszen ennek hiányában az export vezérelt 
növekedési pálya fenntarthatósága kérdésessé válik.  
 
 A külgazdaság vezérelt növekedési pálya kilátásait a munkapiaci folyamatok is 
alakítják. Több közép-európai ország fizetési mérlegére gyakorolt jótékony hatást a 
közvetlen munkaerı export, illetve a külföldön dolgozó állampolgárok 
megtakarításainak hazautalása. A nyugat-európai országok gazdaságának közép távon 
várható szerény üteme nem teszi lehetıvé a munkakereslet növekedését. Az erısödı 
nemzetközi versenyben az elmúlt évtized tapasztalatai alapján a viszonylagos 
versenyképesség fenntartása az egy fıre jutó GDP legalább 2%-os évenkénti bıvítését 
követelte meg. Ennél szerényebb növekedés racionalizálási, foglalkoztatottság 
csökkentési kényszereket teremt a versenyképesség védelmében. Az ILO nemzetközi 
munkapiaci felmérései is a munkanélküliség elmélyülését valószínősítik.  
 
 A munkapiac kereslet-kínálati viszonyai a szakképzetlen munkaerı pozícióit 
gyengítik a legerıteljesebben s térségi viszonylatban kedvezıtlenül érintik a külföldi 
munkavállalás lehetıségeit. A gazdasági hatásokkal összefonódva felerısödnek a 
nyugat-európai országokban a xenofób, külföldi munkaerı ellenes, diszkriminatív 
irányzatok. Ennek eredıjeként csökkennek a külföldön munkát vállalók hazautalásai s a 
fizetési mérleget kedvezıen érintı hatások. 
 
 A növekedési pálya szempontjából az exportvezéreltség fenntartása az 
eddiginél jóval súlyosabb feladatokkal jár. Hasonló irányú kihívás éri a külsı 
erıforrásokra támaszkodó beruházásvezérelt pálya fenntarthatóságát. A válság ez ideig 
a tıkeértékek pusztulásával, illetve a külföldi tıkeerıforrások beszőkülésével járt. A 
nemzetközi tıkekihelyezések értéke az elmúlt két évben felére csökkent, egyes 
országokban érzékelhetık tıkekivonási irányzatok is. A pénzpiacokon kialakult 
nagyarányú bizalmi válság következtében kedvezıtlenre fordult a külsı finanszírozástól 
függı, kedvezıtlen piaci megítéléső országok helyzete: a hitelek szőkösebbek, 
drágábbak és rövidebb lejáratúak lettek. Az infláció megfékezésére, a pénzügyi 
egyensúly hiány csökkentésére irányuló törekvések nyomán a külsı hitelfelvételi 
költségek emelkedése várható. Ebbıl adódóan a beruházásvezérelt növekedési pálya 
fenntarthatósága erısen függ a belsı megtakarítások növelésétıl. Ez viszont 
középtávon visszafogja a fogyasztásbıvítés ütemét.  
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 A Kína effektus további dimenziója a nyersanyag- és energiapiacokra kifejtett 
hatás. A jelenlegi világgazdasági dinamizmus fı hordozója olyan ország, amelynek 
saját energia- és nyersanyag bázisa szők, és teljességgel elégtelen a 10% körüli 
növekedési ütem fenntartásához. A kínai gazdasági növekedés kimagasló ütemő 
nyersanyag és energia kereslete egyrészt árfelhajtó, másrészt fizikai értelemben is óriási 
piaci elszívó hatást gyakorol. Gyengébb érdekérvényesítı kapacitású országokban e 
körülmény távlatilag ellátásbiztonsági problémákat is felvethet.  Középtávon 
mindenképpen kedvezıtlenül befolyásolja a nyersanyag- és energia intenzív feldolgozó 
ágazatok mőködési feltételeit. E fejlemény önmagában is szakosodásmódosítást, 
kevésbé nyersanyag és energiaigényes gazdaságszerkezetet igényel.  
 
 Az euro-atlanti térségben jelentkezı megélénkülési jelek ellenére indokolatlan a 
bizonyos érdekcsoportok által gerjesztett csodavárás, a válság által kiváltott 
megpróbáltatások elmúlásához a válság elıtti helyzetek visszatéréshez vérmes 
reményeket főzni. Közép-Európában akkor lehet majd kilábalásról beszélni, ha 
elérkezünk a 2007. évi szintre. Ez jó esetben 2012-ben várható. 
 
KILÁBALÁSI TÉRKÉP 
 
 Nehéz helyzetekben különösen nagy jelentıségő a jövıt alakító lépések 
megtételének sorrendisége. A jelenlegi válságot a pénzügyi szférában kialakult 
szakszerőtlenség és felelıtlenség váltotta ki. A pénzügy válság során a tıkeimportır s 
deficitekkel küzdı közép-európai országok jövıjébe vetett bizalom megrendült. Így 
térség legtöbb országában – miként gátszakadáskor az árvíz eltorlaszolás – 
sorrendiségben az elsı stratégiai horderejő lépés a pénzügyi összeomlásveszély 
elhárítása, a pénzpiaci bizalom visszaszerzése. Bármennyire is csábító a bajba jutott 
fejlett országok példájának utánzása, az erıforrásokban szőkölködı közép-európai 
országok többségében az anticiklikus politika mozgástere korlátozott, a fiskális 
expanzió útja nem járható. Amíg saját megtakarítások hiányában az egyes közép-
európai országok csak külsı erıforrásokból tudják finanszírozni államháztartási 
deficitjüket, a külsı finanszírozók hitelnyújtási feltételei meghatározók. A külsı 
finanszírozók a pénzpiacok, az IMF és az Unió. A külsı finanszírozók viszont – 
helyesen vagy helytelenül – az államháztartási egyensúlyhiány csökkentését tekintik 
jelenleg fı makroökonómiai teljesítménymutatónak, hitelességi mércének. Bibliai 
intelem, hogy „a császárnak meg kell adni ami a császáré” legalábbis mindaddig, amíg 
a deficit el nem tőntethetı vagy saját megtakarításokból nem finanszírozható. Az 
intelmet vitató országok, mint például Magyarország, Románia vagy Litvánia 
átmenetileg „bajkeverık” hírébe kerülnek a nemzetközi pénzpiacokon. Az egyes 
országok pozícióit nagymértékben határozza meg, hogy az alacsonyabb költségvetési és 
fizetési mérlegdeficitet felmutató országok felértékelıdnek a nemzetközi 
kapcsolatrendszerben. 
 
 A kilábalás középtávú feltételeinek s követelményeinek felmérésénél nem 
hagyható figyelmen kívül, hogy külsı eredető, európai vagy nemzetközi pénzügyi és 
kereskedelmi zavarok elhárítását a nemzeti keretek között bevethetı gazdaságpolitikai 
eszközök egyre kisebb mértékben tudják enyhíteni. Külpiaci konjunkturális zavarok 
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ellensúlyozása mind nagyobb mértékben csak regionális vagy nemzetközi 
együttmőködéstıl várható. E helyzetben a regionális és nemzetközi együttmőködési 
rendszerhez főzıdı jó kapcsolatok fenntartása, elmélyítése a kül- és 
külgazdaságpolitika alapvetı feladata. Ugyanakkor elengedhetetlen közép- és hosszú 
távú gazdaságpolitikai programokban felvázolni azokat az irányokat, célokat, 
eszközöket és forrásokat, amelyek az egyes országok jövıképét, kilátásait, mozgásterét 
s az együttmőködési rendszerben kialakítható helyét meghatározzák, illetve a 
növekedési pályát a megváltozott külsı feltételekhez igazíthatják. 
 
 A második világháború utáni helyzetben az akkori két világrendszer közötti 
verseny illetve a növekedési elméletek meghatározó hatása nyomán alapvetı 
gazdaságpolitikai céllá és értékké vált a legtöbb országban a növekedési ütemek 
maximalizálására irányuló törekvés. A jelenlegi és várható világgazdasági helyzetben, a 
megbomlott pénzügyi egyensúly hiányok csökkentésébıl fakadó kényszerek mellett a 
fogyasztói kereslet dinamikus bıvítése tartósabban erıs korlátokba ütközik. E 
helyzetben a növekedési-kilábalási stratégiákban a kibocsátás maximalizálással 
szemben a ráfordításminimalizálás, megtakarítás kap elsıbbséget.  
 
 Mind a külsı pénzügyi függıség csökkentése, mind a gazdaságok szerkezeti 
átalakításának, versenyképességének növelése szempontjából kulcsfontosságú a belsı 
megtakarítások növelése. A legeladósodottabb országok közül Japánban, 
Olaszországban, Belgiumban a nemzetközi pénzpiacok bizalma nem ingott meg 
erıteljesebben, hiszen az adósságállomány illetve az adósságszolgálat zömét belsı 
megtakarítások finanszírozzák, így a forrásköltségek is alacsonyabbak.  A közép-
európai országokban a fogyasztásbıvülés magas üteme is közrejátszott a belsı 
megtakarítások – a sikeresen felzárkózó országok gazdaságtörténelmében kirívóan – 
alacsony színvonalában. A közép-európai jövedelmi színvonal egyharmadát – 
egynegyedét elérı Kínában például a lakossági megtakarítások GDP-hez viszonyított 
rátája öt-tízszer magasabb, mint a közép-európai térségben, ahol nem csak az 
államháztartás és beruházások, hanem a lakossági fogyasztás finanszírozásában is 
jelentıs szerepet játszanak a külsı s a jelenlegi valamint várható gazdasági helyzetben a 
londoni pénzpiaci átlagnál lényegesen drágább pénzügyi források. A lakossági 
megtakarítások növelése illetve a külsı pénzügyi függıség csökkentése nélkül a 
finanszírozási szempontból eleve drágább beruházások már a fejlesztések kiinduló 
fázisában versenyképességi hátrányt jelentenek. Ez egyre erıteljesebb bérleszorítási 
törekvéseket erısít fel. Felzárkózó országban a megtakarítások növelése növekedési-
versenyképességi, önrendelkezésnövelési alapkövetelmény, ha úgy tetszik nemzeti 
erény, amelyet igen erıteljesen rombol a megtakarítások megadóztatása.  
 
 Az erıteljesen növekvı ázsiai kereslettel összefüggı nyersanyag- és energia 
piac várható alakulása költség és ellátásbiztonsági oldalról követeli a fajlagos anyag és 
energia ráfordítások nemzetgazdasági szintő csökkentését. Bár bizonyos közgazdasági 
és gazdaságpolitikai megközelítések az anyag és energia ráfordítások csökkentését 
vállalatgazdasági feladatnak tekintik, a kevésbé anyag- és energia igényes termelési és 
exportszerkezet kialakítása alapvetı nemzetstratégiai- versenyképesség javítási feladat. 
A közép-európai országok, különösen Lengyelország, Románia, Magyarország, 
Szlovákia gazdaságszerkezete jórészt a KGST korszak örökségeként a nyugat-európai 
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országokét messze felülmúló mértékő anyag- és energia igényességet mutat, ami 
növekvı versenyhátrányt, ellátásbiztonsági kockázatokat jelent.  
 
 Nemzetgazdasági megtakarítások, illetve a tartósan fenntartható növekedés 
forrása a térség emberi erıforrásainak eddiginél erıteljesebb hasznosítása. A térség 
országaiban a lakosság gazdasági aktivitása, foglalkoztatottsági szintja lényegesen 
alacsonyabb az Uniós átlagnál. Az alacsony foglalkoztatottsági szint tükrözi, részben a 
rendszerváltást megelızı évtizedek gazdálkodási mechanizmusaival összefüggı 
túlfoglalkoztatási politika rendszerváltoztatással együtt járó összeomlásából fakadó 
következményeket, részben a munkaerı minıségébıl, képzettségébıl és 
szocializációjából fakadó foglalkoztathatósági problémákat. A korábbi növekedési 
fetisizmus hagyatékaként a rendszerváltoztatás után valamennyi országban erıteljes 
oktatásfejlesztési programok indultak be a közép- és felsıfokú oktatásba bevontak 
arányának gyorsütemő növelésével az oktatásbıvítés pénzügyi, személyi, tárgyi 
feltételeinek kellı kialakítása, a közép-európai térség oktatás és neveléstörténeti 
hagyományainak, sajátosságainak figyelembevételét nélkülözı koncepciók és 
módszerek nélkül. A mennyiségi növekedés mellett a következmény tükrözıdik az 
oktatási színvonal elsilányosodásában, diákteljesítmények romlásában, a fiatalkori 
munkanélküliség magas a felnıttképzés alacsony arányában. A mai foglalkoztatás 
politika egyik fı problémáját a munkaerı foglalkoztathatósága jelenti. 
 
 A második világháború után leggyorsabb ütemben felzárkózó európai 
(Finnország, Írország, Spanyolország), valamint tengerentúli országok (Dél-Korea, 
Taiwan) teljesítményeiben meghatározó szerepet játszott a humán erıforrások 
fejlesztésének kiemelt helye a nemzetgazdasági célrendszerben. A térségben a sikeres 
lengyel oktatási reform eredményei is tükrözıdnek az ország gazdasági 
teljesítményeiben. A hosszútávon fenntartható közép-európai növekedés elsıdleges 
stratégiai követelménye a tudásintenzív növekedési pálya követelményei mögötti 
leszakadás felszámolása az új szakosodáshoz, versenyképesség növeléshez szükséges 
emberi erıforrások gyorsütemő fejlesztése cél- és erıforrás átcsoportosítással, átfogó 
oktatási-nevelési reformmal. Hasonló irányú gyökeres változások szükségesek a 
kutatás-fejlesztések területén.  
 
 A jelenlegi világgazdasági környezetben az ember a legfontosabb növekedési 
forrás. Az ember viszont nem csupán gazdasági lény. Társadalmi teljesítményjavulás, 
vonzó társadalmi környezet csak az erkölcsi-kulturális dimenzió erısítésével, az 
oktatáson-képzésen túlnövı átfogó neveléssel, erkölcsi megújhodással alakítható ki. Ez 
viszont sürgeti az erkölcs- és kultúra vezérelt fejlıdés beindítását, ami egyszersmind 
versenyképesség javítási elıfeltétel is. Ennek tartozéka viszont a médiavilágban 
elburjánzott értékromboló hatások kiiktatása, a rendészeti és médiatörvények nemzeti 
követelményekkel összehangolt újragondolását és átalakítását.  
 
 A két évtizeddel ezelıtti rendszerváltás a térség legtöbb országában sajátos, 
meglepıen gyorsított ütemő s gyakorta feldolgozási, emésztési zavarokkal járó 
eszmeváltást is hozott a döntéshozatali szférában. A megelızı évtizedek marxista 
doktrínáiban elmélyült értelmiség, a kormányzatban maradt és a vállalati döntéshozatali 
szféra a marxizmusból nagy ugrást hajtott végre a közgazdasági fıáramként felbukkanó 
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neoliberális eszmerendszer felé a közepesen fejlesztett közép-európai országok 
fejlıdéstörténeti örökségének, nemzeti sajátosságainak figyelmen kívül hagyásával. A 
neoliberális államtalanítási programok keretében a térség országai nemcsak az állami 
tulajdont számolták fel változó mértékben s ütemben, hanem erısen leszőkítették az 
állam gazdasági-szabályozási-ellenırzési szerepét a jogi és pénzügyi keretek 
kialakítására, makroszintő versenykörnyezeti szabályozásra. A washingtoni konszenzus 
feltételrendszerében az egyes gazdaságok hatalmi pozícióit meghatározó mértékben 
külföldi erıcsoportok szerezték meg. A legyengített állam a külsı érdekekkel szemben 
nem képviselt közhatalmi egyensúlyt, ami a piaci mechanizmusok 
szabályozatlanságából fakadó torzulatokat térségi, szektorális, társadalmi leszakadási 
folyamatokat tompíthatta volna. A „fékek és egyensúlyok” rendszerének fejletlensége 
következtében a kevéssé szabályozott piacgazdaság és a rendszerváltással bevezetett 
politikai demokrácia intézményrendszeri mőködtethetısége, illetve az állampolgárok 
szavazatai egyenlıségén alapuló demokrácia és a gazdasági erı külföldi 
koncentrálódásából fakadó jövedelmi-társadalmi egyenlıtlenség nagyszámú esetben 
teremtett s teremthet destabilizálódási kockázatokat, konfliktushelyzeteket.  
 
 Az elmúlt három évtized nemzetközi gazdasági erıviszonyaiban meghatározó 
szerephez jutó bankrendszer a közép-európai térség folyamatainak alakításában is 
kiemelkedı hatású volt. Az elmúlt két évtized során a kereskedelmi bankok túlnyomó 
része külföldi tulajdonba került, tevékenységüket, helyzetüket alapvetıen nem a 
jegybankok, hanem az anyabankok döntései határozzák meg. A fejlett országok 
jegybankjainak stratégiáira és gyakorlatára erıteljesen támaszkodó, s a közepesen 
fejlett országok eltérı gazdaságkörnyezeti kihívásaiba ütközı közép-európai 
jegybankok gazdaságirányítási szerepe is erısen behatárolt.  
 
 A közép-európai térségben – a korábban magára találó Lengyelország 
kivételével -, a kilábalás megköveteli a nemzetgazdaság vezetési-irányítási 
rendszerének a nemzetközi kihívásokhoz és a helyi adottságokhoz alkalmazkodó 
korszerősítését. A nemzetközi, a térségi, társadalmi leszakadás megállítása és 
megfordítása, illetve a hatékonyabb nemzeti érdekvédelem, nemzetközi s európai 
helyteremtés szellemi-erkölcsi-kulturális értékképzés, társadalmi-politikai 
egyensúlyvédelem az állam eddigi szerepének módosítását, gazdagítását jelenti. Ma 
már – a válságözönvíz után – a legfejlettebb országokban is nagyobb a fogékonyság a 
közepesen és gyengébben fejlett országokban kulcsfontosságú állam és a piac közötti új 
munkamegosztás iránt. Az elmúlt két évtizedet uraló gazdaságpolitikai csatakiáltás „az 
el a kezeket a bankoktól, pénzpiacoktól” halkul, a fejlıdéstörténeti szemléletet 
nélkülözı elméleti fıáram átalakításra vár. E követelmény a fejletlenebb piaci 
mechanizmusokkal jellemezhetı országokban sem jelentheti az állam túlterjeszkedését 
a gazdaság átállítását állami vezérlésre. Figyelmeztet azonban az államtalanítás, a 
korlátlan gazdasági szabadság, a dogmatikusan egyoldalú fiskális politika veszélyeire. 
Nem igazolható, hogy az államháztartási politikában a „méret a lényeg”. Az 
államháztartási politikában kiadási-bevételi oldalon a fejlesztési racionalitások 
érvényesítése jövıt hordozó feladat: természetesen a gyorsított felzárkózástól 
elválaszthatatlan egyensúlyhiányok fékentartása mellett.  
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 A közép-európai térség országainak gazdaságpolitikai célrendszerében sem 
kerülhetı el bizonyos hangsúlyeltolódás. Középtávon a fiskális politika sikeresnek nem 
nevezhetı egyeduralmával szemben felértékelıdik a fejlesztéspolitika. A külgazdasági 
politika mozgásterét alapvetıen behatárolja az Uniós illetékesség, a monetáris politikáét 
a nemzetközi pénzpiaci folyamatok és döntések elsıdlegessége. Az igazodás a változó 
növekedési pálya, nemzetközi erıtér szakosodás követelményeihez átfogó stratégia 
kialakítását sürgeti a projekt szemlélető gyakorlattal szemben.  
 
 Végül, de korántsem utoljára a külgazdaság vezérelt növekedési pályára utalt 
közép-európai országokban a hitelességteremtés és a bizalomszerzés fontos 
követelménye a konszenzus kultúra: kiegyezés a szakértelmiséggel, tudomány 
világával, érdekképviseletekkel, kisebbségekkel, modus-vivendi kialakítása a 
nemzetközi üzleti világgal. A kilábalás a válságból az esetleges nem kizárható 
válságveszélyek elhárítása, s a tartós felzárkózás tehát igen sokrétő, a gazdaság 
szféráján túlnövı politikai, erkölcsi, kulturális megújhodást is feltételez.  
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A NEOKLASSZIKUS KÖZGAZDASÁGTAN KRITIKÁJA 

 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a neoklasszikus közgazdaságtan jelentıs 

mértékben nem tudott és nem tud hozzájárulni az öko- és bioszféra növekvı 
terhelésének csökkentéséhez, pedig éppen a közgazdaságtan elemzési körébe tartozó 
tevékenységek - mint a javak elıállítása és fogyasztása - során keletkezett emissziók 
azok, amelyek alapvetıen elıidézik a környezeti problémákat. Ennek ellenére 
elhamarkodott lenne az a kijelentés, miszerint a közgazdaságtan és az ökológia 
teljességgel „ellenségei” egymásnak. Ugyanis vannak olyan közgazdasági felfogások, 
amelyek síkra szállnak a környezet védelméért, ezek az erıforrások hatékony 
elosztásával és az „optimális” környezetszennyezés kérdésével foglalkoznak. 

A természeti javakat – mint például a tiszta levegı vagy az épp ózonréteg – a 
közgazdasági elmélet erıforrásként kezeli, ezért azokkal elméletileg a fenntarthatóság 
elvét betartva gazdálkodhatnánk. Úgy tőnik azonban, hogy csak önmagában a 
közgazdasági szemléletmód nem elegendı a környezeti értékeket elıtérbe helyezı 
gazdálkodáshoz, mert a hagyományos elméletek valójában egy közgazdaságilag 
optimális ökológiai katasztrófát modelleznek. 

A szakirodalomban elıforduló hagyományos elméletek, amelyek a szennyezési 
és allokációs problémák magyarázatára és megoldására irányulnak, túlnyomó része a 
neoklasszikus közgazdaságtan metodológiáját követi. Ismeretes, hogy a neoklasszikus 
közgazdaságtani megközelítés a 19. század vége felé alakult ki, és alapvetı sajátossága 
szemben a klasszikus irányzattal a matematikai formalizáltság. A neoklasszikus 
közgazdaságtan követıi a klasszikus fizikára támaszkodva, elvont elméleteket alkottak 
a gazdasági jelenségek magyarázatára. Ezek feltételezései szerint a gazdasági alany 
olyan haszon- és nyereségmaximalizáló individuumként cselekszik, aki a gazdasági 
folyamatokról tökéletesen informált. A gazdasági tevékenységek egyedüli koordinációs 
intézménye a fekete dobozként viselkedı piac, amely „súrlódásmentesen”, pótlólagos 
(tranzakciós) költségek nélkül mőködik. 

A neoklasszikus közgazdaságtan összefoglaló bírálatához a Bartmann 
(1996:30) által használt értékelési szempontokat vesszük alapul. 

 
A neoklasszikus közgazdaságtani felfogásból származó hibák 

 
A neoklasszikus közgazdaságtani elméletek túl egyszerő modelleket használnak, 

amelyek nem képesek a komplex valóság visszatükrözéséhez, mert: 
• a valóságban a preferenciák, az alkalmazott technikák és technológiák és a 

magatartási normák állandóan változnak. Ebbıl következik, hogy a 
modellekben nem lehet állandó preferencia és termelési függvényeket 
használni; 

• a valóság nem jellemezhetı sem a tökéletes verseny állapotával, sem pedig 
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állandó versenyviszonyokkal. A monopóliumok, oligopóliumok és egyéb 
versenykorlátozások okozzák a legjelentısebb stabilizációs, allokációs 
problémákat; 

• a gazdaság legtöbb területén a döntéseket nem teljes informáltság mellett 
hozzák, hanem bizonytalanságban. A racionális várakozások és teljes 
informáltság biztosítják a statikus egyensúlyi elméletek létjogosultságát, 
melyek azonban nem alkalmasak a tartós egyensúlytalanságban és 
bizonytalanságban hozott döntések leírására és magyarázatára; 

• az egyensúlyi modellek megengedhetetlen módon elvonatkoztatnak a 
valóságban meglévı társadalmi viszonyoktól. Érdekellentétek és állandó 
konfliktusok léteznek a jövedelem és vagyonmegoszlás, a munka és a termelési 
tényezık elosztása, a környezetminıséget érintı kérdések, a versenyhelyzet és 
az állam jóléti intézkedései területén; 

• a modellekben az extern hatások fajtái elhanyagoltak, azokat csak átmeneti 
problémáknak tekintik, melyek - a környezetpolitikai intézkedésekkel - a 
gazdasági alanyokat megfelelı magatartásra serkentik, amik megoldják a 
problémát; 

• a neoklasszikus elmélet a paretoi optimális pontot egyúttal társadalmilag 
optimális állapotnak is tekinti, pedig még ha a termelés és elosztás paretoi 
értelemben hatékonyan történik, akkor sem lehet minden ilyen allokációt 
társadalmilag elfogadhatónak tekinteni, mivel az ily módon történı elosztás 
társadalmi jogossága megkérdıjelezhetı; 

• a társadalom fejlıdése természetesen dinamikus jellegő és erısen befolyásolja a 
társadalmi értékrend, ami az intézményeket, az emberek magatartását és a 
világnézetet formálja. Az egyensúlyi elmélet adott értékítéletbıl indul ki, ezért 
nem képes a bonyolult valóság valódi magyarázatára; 

• a neoklasszikus közgazdaságtani elmélet, csak olyan tényezıket vesz 
figyelembe, amelyek mennyiségi mutatókkal jellemezhetık. Ezáltal egzakt 
tudománynak tőnik, ez azonban leszőkíti az elmélet érvényességi területét. 
Kizárja a gazdálkodás társadalmi, ökológiai és pszichológiai dimenzióit a 
problémafelvetés és –megoldás területén; 

• a neoklasszikusok a bonyolult emberi viselkedést egyszerő racionalitási 
problémára vezetik vissza. Az ember viszont idealista és kooperatív 
tevékenységre is képes lény. Az olyan társadalmak, amelyek csak ilyen 
racionális viselkedésre alapoznának, hosszútávon nem lennének életképesek. 

 
A fogyasztói önállóság abszolutizálása 

 
A neoklasszikus elméletet szuverén fogyasztók jellemzik, akik önállóan 

választanak a lehetséges alternatívák közül. A modellek sokszor élnek azzal a 
feltételezéssel, hogy egy gazdasági szereplı magatartása, nem befolyásolja egy adott 
gazdasági tényezı mértékét. A környezet-gazdaságtan például azt tartja, hogy ha egy 
vizsgált csoport egy tagja viselkedik csak környezetszennyezı módon, az nem 
befolyásolja az összhasznot. Ezáltal az egyénre vetített hatásvizsgálat a pozitív 
alternatívát (az általunk említett modellben a környezetbarát viselkedést) 
irracionálisnak tartja. (A „potyautas” jelenség játékelméleti magyarázatánál konkrétan 
láthattuk ezt a feltételezést.) 
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A neoklasszikus közgazdaságtanban nincs figyelembe véve, hogy a környezeti 
terhelés hatása gyakran csak a jövıben, a fogyasztásból nyert haszon pedig most 
jelentkezik, ezért a természeti javak fogyasztásának hatása gyakran bizonytalan és a 
gazdasági aktorok számára átláthatatlan. Például a túlzott felhasználás 
visszafordíthatatlan folyamatokhoz vezethet, melyek következményét az okozó nem 
tudja felmérni. 

Az a neoklasszikus premissza, hogy a fogyasztók minden termék értékét 
helyesen határozzák meg, alapvetıen téves. Nem elég ezt a hiányosságot az 
információáramlás tökéletesítésével pótolni, mivel a már korábban említett társadalmi 
és pszichológiai tényezık is befolyásolják az értékítéletet. 

 
Az alkalmazott közgazdasági módszerek korlátai 

 
A jövedelmek, költségek alakulásáról hosszabb idıszakokra nem lehet 

megbízható adatokat nyújtani. Ezért problematikusnak mutatkozik az a kísérlet, hogy 
ezt a feladatot egyszerő diszkontálással megoldhatjuk. A diszkontálás, a módszer 
jellegébıl adódóan, a hosszú távú hatások mai jelentıségét alulértékeli. Egy száz év 
múlva jelentkezı éghajlatváltozás a magas diszkontráta miatt szükségtelenné teszi a 
mai intézkedéseket (Cansier 1996:57, Pearce et al. 1989:136). Ez alapján azt kell 
mondanunk, hogy ilyen esetekben a diszkontálást, mint értékelési módszert, nem 
tarthatjuk relevánsnak. Viszont a neoklasszikus közgazdaságtan számára nem áll 
rendelkezésre más olyan módszer, amely megmutatja, hogy a jövıben felmerülı 
környezeti károk költségeit hogyan értékeljük, illetve ha nem diszkontálunk, akkor a 
felmerülı költségek teljes mértékben befolyásolják a mai döntéseket. 

 
KÖRNYEZET-GAZDASÁGTAN, A KÖRNYEZETI TÉNYEZ İK 
ÉRTELMEZÉSE A NEOKLASSZIKUS KÖZGAZDASÁGTANBAN 

 
A környezet-gazdaságtan önálló fogalomként az 1970-es évek elején jelent 

meg, mint „olyan közgazdaságtudomány, amely elméleteibe, elemzéseibe és 
költségszámításaiba ökológiai paramétereket von be” (Wicke 1991:8), de ebben az 
idıben még nem volt önálló diszciplína. A hetvenes évek végére fejlıdött olyan szintre, 
hogy a közgazdaságtanon belül már egy speciális tudományterületnek tekinthetjük. 

A hagyományos környezet-gazdaságtan, mint a bevezetésben már említettük, a 
neoklasszikus jóléti közgazdaságtan alapfeltevésén nyugszik, ami szerint a gazdaságban 
alapvetı cél egy paretoi optimális141 állapot elérése. Eszerint az erıforrás allokáció, 
vagy a termelés nagysága közgazdaságilag akkor optimális, ha elérünk egy olyan 
állapotot, melytıl bármilyen eltérés, az érintettek közül senkinek sem javítaná úgy a 
helyzetét, hogy közben valaki másnak ne rontaná. 

A világos elméleti álláspont mellett sokan inkább szakadékot látnak a 
környezet-gazdaságtan és a környezetpolitika között (Fürst 1996:39-41, Frey, Schneider 
1997:154). Hennecke (1999:4) szerint: „A környezet-gazdaságtan úgy áll a 

                                                 
141 A paretoi optimum jelentése kétféleképpen is értelmezhetı: ha az úgynevezett paretoi normá-
kat értjük alatta, akkor egy, a gazdaságpolitika számára releváns állapotot tükröz; ha viszont a 
határelemzés által, tökéletes verseny esetén meghatározott fiktív gazdasági optimumot keresünk, 
akkor a formális-analitikus vizsgálódás eszköze (Hennecke 1999:8-10). 
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környezetpolitikai problémák elıtt, mint Bálám szamara.” Mégis leszögezhetjük, hogy 
az elméleti tételek gyakorlatilag racionálisan felhasználható formában is megjelennek 
az ökoadók (Pigou) és a szennyezési jogok kereskedelme (Coase) területén. 

Elıször a környezeti problémák leküzdésére különbözı megoldásokat javasoló 
legjelentısebb megközelítéseket célszerő megismerni, nevezetesen a közjavak 
problémáját, a pigou-i megközelítést és az emissziós normaállítást (standard-preis 
elmélet). Mivel mindegyik végül is az állami beavatkozás szükségességét 
hangsúlyozza, de más és más formában, ezért célszerő az önálló bemutatásuk. A 
késıbbiek során az ismertetett modellek segítségével igyekszünk elvégezni a 
hagyományos környezet-gazdaságtan rövid kritikai értékelését.  

Mivel nem lenne teljes a kép, ha nem szólnánk azokról az új közgazdasági 
elképzelésekrıl, amelyek az elmúlt évtizedekben az ismertetett hiányosságok 
kiküszöbölése születtek, végül, a teljesség igénye nélkül, ezek tömör bemutatására is 
sor kerül. 

 

A neoklasszikus környezet-gazdaságtan legfontosabb elméletei 
 

A közjavak problémája 
 

A társadalom tagjai által felhasznált javakat a fogyasztás jellege szerint 
többféleképpen is csoportosíthatjuk. A közjavakkal foglalkozó elmélet 
kiindulópontként megkülönbözteti a magán- és közjavakat, eszerint: 

„A közjavakat a legtöbb magánjószággal ellentétben, egy idıben több egyén is 
használhatja anélkül, hogy a használat során rivalizálnának egymással. Általában a 
közjavak fogyasztásából technikailag nem lehet kizárni egy konkuráló fogyasztót sem, 
de ide tartoznak olyan javak is, amelyek esetén a fogyasztásból történı kizárás 
technikailag lehetséges, mégis például politikai, társadalmi okokból nem kívánatos.”142 
(Siebert 1978:9) 

A neoklasszikus szemléletben a környezet a gazdaság számára a közjavakat 
ellenszolgáltatás nélkül bocsátja rendelkezésre. A hagyományos környezet-gazdaságtan 
elemzései során azokra a természeti erıforrásokra koncentrál, amelyek értéke 
monetárisan mérhetı. Az elemzések során nincs jelentısége, hogy a megfigyelt 
természeti jószág közvetlenül inputként kerül felhasználásra egy termék elıállításánál, 
vagy mint szennyezıanyag-felvevı médium érintett a termelésben, ugyanis a 
környezet-gazdaságtan szerint az mindkét esetben fogyasztási jószágként értelmezhetı. 
Azok a természeti javak, amelyek értéke közvetlenül, vagy piacon keresztül nem 
kvantifikálható (például a természet szépsége), általában az elemzésekben 
elhanyagoltak.  

A közjavak sajátos jellemzıje, hogy nem létezik piacuk, és természetesen piaci 
áruk sincs, annak ellenére, hogy nem állnak végtelen mennyiségben rendelkezésre. 
Azok a természeti javak, amelyek esetében a fogyasztásból való kizárási elv 
megvalósítható, és a magántulajdon révén meg is valósul, nem számítanak 
közjavaknak, és ezáltal nem is jelentenek a környezet-gazdaságtan számára 
megoldandó környezeti problémát. 

                                                 
142 Általában ilyenek a természeti javak, amelyek megosztása technikailag nehezen elképzelhetı. 
Az egészségügyi ellátás, vagy egyéb népjóléti intézmények igénybevételének korlátozása, pedig 
társadalmi okokból megvalósíthatatlan. 
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1. táblázat 

Költség-haszon elemzés a fogoly-dilemmában 
 

Társadalom 
Egyén 

Környezetbarát Nem környezetbarát 

Környezetbarát I. 
     Haszon:             20 
     Költség:            10 
     Tiszta haszon:   10 

III. 
     Haszon:               0 
     Költség:             10 
     Tiszta haszon:   -10 

Nem 
környezetbarát 

II. 
     Haszon:            20 
     Költség:              0 
     Tiszta haszon:   20 

IV. 
     Haszon:               0 
     Költség:               0 
     Tiszta haszon:      0 
Forrás: Troja (1998:24) 

 
A közjavak esetén az egyik alapvetı probléma, az úgynevezett potyautas 

jelenség és következménye, amelynek kialakulását nézzük meg egy egyszerő 
játékelméleti példán keresztül (1. táblázat). Természetesen a táblázatban használt 
adatok kitaláltak, a költségek és a hasznok közötti, önkényesen megállapított arányokat 
tükrözik. Induljunk ki abból, hogy ha valaki óvja a természetet, miközben a többiek 
környezetszennyezı módon viselkednek (III. eset), akkor ennek társadalmi szintő 
haszna, a kizárhatatlanság elve alapján elenyészı. Ez fordítva is igaz. Ha csak egy 
valaki nem környezetbarát, míg a társadalom egésze az, ez önmagában nem csökkenti 
az összhasznosságot (lásd az I. és a II. eset különbségét). Ellenben a környezetbarát 
módon viselkedı egyénnek többletköltséget jelent ez a magatartás (pótlólagos 
költségek, idıveszteség, kényelmetlenség, stb.), miközben viselkedésével érezhetıen 
nem befolyásolja a környezetterhelés nagyságát. 

A potyautas jelenség magyarázata érdekében induljunk ki abból, hogy 
mindenki környezetbarát módon viselkedik (I. eset, ahol a tiszta haszon pozitív). 
Azonban valamely egyén arra a felismerésre juthat, hogy nem érdemes környezetbarát 
módon viselkednie, mert a nem környezetbarát magatartás esetén nem neki kell a 
pótlólagos költségeket viselnie (II. eset, „potyautas jelenség”). Érdekes ellentmondás, 
hogy a neoklasszikus közgazdasági megközelítés alapján a környezettudatosság ebben 
az esetben irracionális lenne, mivel ellentmondana a haszonmaximalizálás elvének. Így 
az érintett csoport egyre több tagja viselkedik „racionálisan” (III. eset). Végül már senki 
sem hajlandó azért költséget vállalni, hogy társadalmi szinten a környezetvédelem 
megvalósuljon, így eljutunk a IV. esethez. Természetesen, mint minden modell, ez is a 
valóság egyszerősített leképezése. Mivel azonban a modellben leírt feltételezések valós 
tendenciákat fejeznek ki, helyes következtetéseket vonhatunk le belıle. 

 
A pigou-i adó 

 
Cansier (1975:16) említi azt a felfogást, amely a köz- és magánjavakat az 

externális hatások megléte szerint különbözteti meg: az elıbbiekre azok megléte, az 
utóbbiakra pedig azok hiánya jellemzı. 

Pigou szerint az externáliák kezelésének érdekében az államnak, a negatív 
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extern hatás okozójának viselkedését adóval, a pozitív extern hatás okozójának 
viselkedését szubvencióval kell befolyásolni. Az adó és a szubvenció mértékét úgy kell 
meghatározni, hogy az okozónak érdekében álljon tevékenységét paretoi optimális 
szinten folytatnia. Eszerint az állam az externália okozóját olyan mértékő adóval terheli, 
amely megegyezik az externális határköltség143 értékével. Ennek alkalmazásával érhetı 
el elvileg a termelés optimális szintre történı csökkentése. 

A környezeti károkkal összefüggı extern hatások különbözı okokból nehezen 
mérhetık, az okokkal részletesen - többek között - Endres (2000:15) is foglalkozik. A 
becslések, amelyek ennek ellenére megszülettek, azonban azt mutatják, hogy az 
externáliák - ezzel összhangban a környezetszennyezések - meghatározó részét termelıi 
tevékenységek alkotják. 

A legegyszerőbben a 2. ábrán kísérhetjük nyomon az adó hatását a szennyezı 
tevékenységre. Az adó bevezetése elıtt az emisszió feltételezett mennyisége x*. A 
társadalmilag optimális mennyiség ezzel szemben x** lenne, ahol az elhárítás 
határköltsége144 megegyezik az externális határköltséggel (MAC=MEC). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra 
Az optimális szennyezési szint megállapítása egy szennyezı esetén 

Forrás: Endres (2000:110) 
 
Ha a szennyezı minden szennyezési egység után t** nagyságú adót fizet, és 

párhuzamosan nem csökkenti az emisszió nagyságát, akkor pótlólagos költségeinek a 
nagysága x*t**. A szennyezı természetesen az emisszió visszafogásával csökkentheti a 

                                                 
143 Az externális határköltség a pótlólagosan elıállított termékegység által keletkezett szennye-
zés, harmadik (a gazdasági tranzakcióban részt nem vevı) személynél felmerülı, pótlólagos 
költségét jelenti. 
144 Az elhárítás határköltsége alatt a pótlólagosan elıállított termékegység által keletkezett 
szennyezés megszüntetésekor felmerülı kiadást értjük. 

A B 

t** 

p 

MEC 

x* x**  

MAC 
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költségeit. Ugyanis ha csökkenti a szennyezést, akkor költségként jelentkezik az 
elhárítás pótlólagos költsége, viszont adót takarít meg.  

Addig érdemes csökkentenie a szennyezést, amíg adott mennyiség mellett 
MAC<t**, azaz x**-ig. A költségmegtakarítás mértéke az ABx* háromszög területének 
felel meg. Ezzel az externáliát „internalizáltuk”.145 

A pigou-i adó hatásmechanizmusát, Langner (1998:36-40), Ekins (2000:215-
217), illetve Pearce, Turner (1990:85) alapján, tovább vizsgálva egy adott szennyezést 
okozó iparág termékeinek aggregált piacát modellezzük. Ennek ábrázolásához (3.ábra) 
szükségünk van a termékek kínálati függvényére (S=S(p)), az ártól függı keresleti 
függvényre (D=D(p)), amely a fizetési határhajlandóságot (azt az értéket, amit a 
feltételezett termék egy pótlólagos egységéért a fogyasztó hajlandó fizetni) fejezi ki.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra 
Az externáliák hatása és internalizálása adók segítségével, iparági szinten 

Forrás: Langner (1998:37) 
 

                                                 
145 Természetesen a vázolt „internalizálási” folyamat ideális viszonyokat feltételez. Az 
internalizálás közben fellépı gyakorlati problémák közül gazdaságelméleti szempontból a mo-
nopol vagy oligopol helyzetben lévı szennyezı(k) adóval történı szabályozása vet fel megol-
dandó kérdéseket. Ezzel a kérdéssel Endres (2000:198-207) is foglalkozik. 
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Végül adott még a társadalmi határköltség függvény (S*(p)), amely összegzi a 
kínálati függvényt és az externális határköltség-függvényt. Ha a szóban forgó termék 
elıállítása során egyáltalán nem lépnének fel extern költségek, S* megegyezne S-sel, 
akkor a meghatározott egyensúlyi pont (p*,q*) paretoi optimális termelési szintet 
jelentene. Nézzük, mi történik, ha az egyéni kínálati görbe (S) helyett a társadalmi 
határköltség-függvényt (S*) értelmezzük kínálati függvénynek. A piaci egyensúlyt 
ebben az esetben q** , p** . Az áregyenes (p** (q)= p** ), a keresleti görbe és a p tengely 
által határolt terület nem más, mint a fogyasztók fizetési hajlandósága és az aktuális 
piaci ár különbsége, tehát a fogyasztói többlet.146 

Analóg módon értelmezhetı a termelıi többlet147, ami az aktuális piaci ár és 
azon ár különbsége, amennyiért az adott mennyiséget hajlandó értékesíteni az eladó. A 
termelıi és a fogyasztói többlet összegét a jólétet kifejezı mutatóként használhatjuk, 
melynek értéke az egyensúlyi pontban, tehát a keresleti és kínálati görbe 
metszéspontjában maximális.  

Ha extern hatások is fellépnek a termelıi tevékenység során, akkor a társadalmi 
határköltség-függvény és a kínálati görbe eltérı. A piaci egyensúlyként adódó pont (q*, 
p*), azonban nem lehet paretoi optimum: ebben az esetben ugyanis meghatározható egy 
bizonyos jóléti veszteség, ami a fogyasztói többlet és a termelıi többlet - társadalom 
számára - elveszett részét jelenti. Ez a veszteség azért jelentkezik, mert a fogyasztók 
pótlólagos javakat vásárolnak, jóllehet a társadalmi költségek (S*) a fogyasztók fizetési 
hajlandóságát (D) régóta meghaladják. A termelık pótlólagos mennyiséget állítanak 
elı, pedig az elért piaci ár az összköltséget már nem fedezi. Ezáltal, sem a termelıi, sem 
a fogyasztói többletet nem lehet teljes mértékben lefölözni. 

Az elızı gondolatmenetbıl következik, hogy az optimális termelési szint 
eléréséhez szükséges kiszabandó adónak egyenlınek kell lennie a társadalmilag 
optimális termelési pontban fellépı externális határköltséggel. Az ábrán ezt az adót a t 
vektor illusztrálja. Valójában egy állandó, t nagyságú adó a kínálati görbe t vektorral 
történı eltolását jelenti. Ezt mutatja az S+t-vel jelölt szaggatott egyenes. Az új piaci 
egyensúlyi pont p**, q** lesz. Ebben az esetben mind a fogyasztói, mint a termelıi 
többlet maximális, tehát paretoi optimális állapotban vagyunk. 

Mégis azt kell mondanunk, ténylegesen nem oldottuk meg a problémát. Elıször 
is az adóztatás által olyan pénzösszegek keletkeznek, amelyeknek további sorsa 
pontosan nem meghatározott. Legalább az adók egy része – amelyek nem az 
adminisztrációs és intervenciós költségek fedezésére szolgálnak –rendelkezésre áll148. 
Így az optimum pont (q**, p**) mégsem paretoi optimális, mert egyes gazdasági 
szereplık helyzete javítható (anélkül, hogy másoké romlana), amennyiben a kivetett 

                                                 

146 A fogyasztói többlet az alábbi módon számítható ki: ∫
2

**

)(
p

p

dppD . 

147 A termelıi többlet számítási módja: ∫
**

1

)(*
p

p

dppS . 

 
148 A rendelkezésre álló pénzösszeg felhasználása szubvenciók formájában jelenik meg, amiket a 
vállalatok a ki nem bocsátott szennyezések fejében kapnak, ami általában környezetbarát beru-
házások által valósul meg. 
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adók, szubvenciókként visszakerülnek a gazdasági rendszerbe. 
A második érv ennél is jelentısebb: ahhoz, hogy az állam a pigou-i adót 

optimálisan meg tudja határozni, az externális határköltség („határkár”) - függvényt és 
az elhárítás határköltség-függvényét pontosan kellene ismernie. Ehhez nagyfokú 
informáltságra van szükség, aminek hiánya jelentısen hátráltatja a pigou-i adó pontos 
gyakorlati meghatározását. A károk többsége nehezen értékelhetı és mérhetı, mert 
azok - többek között - érintenek pszichológiai, egészségügyi és akár esztétikai 
területeket is. Ezenkívül a károkozók és kárt szenvedık száma gyakran olyan nagy, 
hogy azok pontos behatárolása, és az okok és a károk párosítása különösen nehéz. 
Továbbá az eljárás rengeteg idıt venne igénybe, és a végeredmény magas 
hibaszázalékkal járna. 

 
A Coase-tétel 

 
Ronald H. Coase az 1960-ban megjelent, „The Problem of Social Cost” címő 

cikkével nagy hatással volt az extern hatások közgazdasági elemzésére. A szerzı 
bemutat egy másik lehetséges internalizálási stratégiát. Eszerint az externáliák okozta 
piaci tökéletlenségek megszüntetéséhez az állam oldaláról elegendı a 
„keretfeltételeket” egyértelmően meghatározni, amelyek ebben az esetben az extern 
hatásokban érintettek jogi pozícióit jelentik. Ha a tulajdon- és rendelkezési jogok 
egyértelmően meghatározásra kerülnek, akkor a szennyezı és a károsult közötti 
önkéntes tárgyalások paretoi optimális állapot megvalósulásához vezetnek. Ezt Coase 
egy olyan modellel példázza, amelyben két érintett résztvevıt feltételez és eltekint a 
tranzakciós költségektıl149. Természetesen a nulla tranzakciós költség feltételezése azt 
jelzi, hogy egy szigorúan neoklasszikus világban mozgunk: az összes tulajdonjog és 
rendelkezési jog teljes mértékben, költségmentesen meghatározott, a jogrendszer 
súrlódásmentesen mőködik, a két szereplı között a tárgyalások költségmentesek és 
mindkét szereplı tökéletesen informált. 

A Coase-tétel megállapításait a 4. ábrán követjük végig. Abból indulunk ki, 
hogy az externáliát okozó szereplı birtokolja a jogokat a vizsgálandó tevékenység 
végrehajtása felett. Az állam a rendelkezési jogokat egyértelmően úgy határozza meg, 
hogy azokkal az extern hatás okozóját ruházza fel (laissez-faire-elv). Coase (1960:3) 
érvelésében kiköti, hogy a tulajdonosi jogok szabadon eladhatók és megvásárolhatók. 
Tehát, ha a károsult az extern hatás szintjének csökkenését szeretné elérni, akkor a 
szennyezıt ellentételezéssel erre rá kell vennie. Természetesen a tulajdonosi jogok 
teljes átruházása a károkozóra extrém eset, elméleti feltevés, ami a gyakorlatban nagyon 
ritkán fordul elı.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
149 Tranzakciós költségek alatt ebben az esetben az összes olyan költséget értjük, amely a koor-
dinációs mechanizmus (piac) kiépítésével és mőködésével összefüggésben van. 
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3. ábra 
Az optimális szennyezési szint kialakulása tárgyalás útján 

Forrás: Bonus (1994:59) 
 

A 4. ábra szerint két szereplıt feltételezünk, a szennyezıt, x tevékenységgel, 
valamint a negatív externália károsultját. A tárgyalások megkezdése elıtt a szennyezı 
B mennyiséget fog termelni. A károsult a keresleti függvénye alapján kész HB 
nagyságú összeget fizetni a szennyezınek, a termelés csökkentése érdekében. Mivel ez 
az összeg sokkal magasabb, mint amennyit a kompenzációért a szennyezı elvár (D1-
MC), ez a gazdasági szereplıket az önkéntes tárgyalásra ösztönzi, hiszen azzal 
mindketten növelhetik hasznukat. A károsult a paretoi optimális szintig, azaz az A 
pontig tudja kompenzálni és hajlandó is a szennyezı kompenzálására. Ebben a pontban 
a fizetési határhajlandóság éppen megegyezik a szennyezı határhasznának 
csökkenésével (KA=ED). További tárgyalások nem vezetnek jobb eredményre, mivel 
az ebbıl a helyzetbıl történı bármilyen elmozdulás kettıjük közül valakinek rontaná a 
helyzetét. Tehát a laissez-faire-elvbıl kiindulva eljutunk az optimális termelési szintre. 
A szennyezı (EFG), illetve a károsult oldalán megjelenı (BHK) azonos nagyságú 
háromszög területe adja a tárgyalásokkal elért jóléti növekményt, melynek a két 
szereplı közötti megoszlását a tárgyalások erıviszonyai határozzák meg. Ha például a 
károsult a szennyezıt a termeléscsökkenésbıl származó haszonveszteségért csak az 
EDG összeggel kárpótolná, akkor a károsult besöpri az összes jóléti növekményt. 
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Ellenkezı esetben, ha sikerül a károsultból az EDG kompenzáció mellett az egész EGF 
többletet is kisajtolni, akkor a szennyezınek jut az összes jólétnövekmény. 

Az ellenkezı jogi felállást is tárgyalja Coase. Ebben az esetben a tulajdonosi 
jogok a károsultat illetik meg. A tárgyalásokat megelızı kiindulási helyzet ebben az 
esetben az, hogy a szennyezınek egyáltalán nem megengedett a szennyezés, tehát az 
emissziós és ezzel együtt a termelési szint nulla. Ha a szennyezı legalább részben a 
környezeti erıforrások fölött rendelkezni akar, akkor a tulajdonostól, vagyis a 
potenciális károsulttól meg kell azokat vennie. Ezt a tulajdonjogi variációt a szennyezı-
fizet-elvnek nevezzük. A szennyezı fizet állapotban nincs a szennyezınek jogi alapja a 
tevékenység folytatásához. Mégis mindkét szereplı ösztönözve van a tárgyalások 
elkezdésére. A szennyezı kész a JC szakasznak megfelelı összeget fizetni, hogy 
termelhessen. Mivel az externális határköltség (D2) ebben az esetben egészen 
minimális, a felek tárgyalások útján eljutnak az A termelési pontba. Ebben a pontban a 
fizetési készség és a kompenzációs elvárás megegyezik. Így az ellentétes tulajdonjogi 
viszonyokból is eljutunk a paretoi optimális szintre. 

Az ábrázolt modell a környezetszennyezési problémát - hasonlóan Pigou 
megközelítéséhez – tiszta neoklasszikus „környezetben” ábrázolja. Ha ismerjük, vagy 
megismerjük Coase munkásságát, csodálkozunk ezen, hiszen ı lett az intézményi 
közgazdaságtan egyik megteremtıje, amikor a tranzakciós költségekrıl megírta híres 
cikkét. Meglepı, hogy az a szerzı, aki 1937-ben még a tranzakciós költségek létét 
bizonygatja, 23 évvel késıbb olyan modellt alkot az externáliák internalizálására, amely 
egy tranzakciós költség nélküli világot képzel el. Valójában célja nem az, hogy 
megoldást kínáljon a környezetszennyezési problémákra, hanem az, hogy a problémák 
tényén keresztül kritizálja a neoklasszikus megközelítést (Häder 1997:22). Azt mutatja 
be, hogy egy idealizált modellben, bármilyen internalizálási stratégia (adó vagy a 
szennyezési jogok megosztása tárgyalások révén) hatékony, ezért nem lehetséges a 
különbözı koordinációs mechanizmusok150 összehasonlító elemzése. Lényegében a 
neoklasszikus modellben az externáliák valójában nem jelentenek környezeti 
problémát, mert spontán módon internalizálásra kerülnek. Ezért környezetszennyezési 
problémákat, csak akkor értelmezhetünk helyesen, ha feltételezzük a tranzakciós 
költségek létét és az aszimmetrikus információelosztást (Häder 1997:24). 

 
A természeti erıforrások optimális felhasználása 

 
A Hotelling által 1931-ben kifejlesztett modell - amely Costanza et al. (2001) 

segítségével kerül ismertetésre - az intertemporális erıforrás-felhasználást151 mutatja be. 
Ennek kiindulópontja, hogy a természeti erıforrások tulajdonosának két lehetısége van 
(Costanza et al. 2001:51): 

• A tulajdonában lévı erıforrást kiaknázza és az abból származó nyereséget 
befekteti, ezáltal kamatjövedelemre tesz szert. 

                                                 
150 Koordinációs mechanizmusok alatt ebben az esetben a megismert internalizálási eljárásokat 
értjük, úgymint az adóztatást, a normaállítást és a szennyezési jogok kereskedelmét, stb. 
151 Az intertemporális erıforrás-felhasználás modelljét elsısorban a kimerülı természeti erıfor-
rások (szén, olaj, érckészlet) kiaknázásánál használhatjuk, melyek alapvetı tulajdonsága, hogy 
korlátozott mennyiségben állnak csak rendelkezésre, és nem újratermelhetık. 
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• Nem használja fel az erıforrást, bízva annak erıteljes és tartós 
értéknövekedésében. 
A tulajdonos akkor választja a második alternatívát, ha az erıforrás késıbbi 

kitermelése esetén a várt nyereségek növekedése, meghaladja a kamatbevételek becsült 
növekedését. Ez a magatartás jelenti a racionális erıforrás-kitermelést. Ha például a 
szénpiacon versenyzı bányavállalatok magatartásukkal elérnék, hogy az erıforrás 
értéknövekedése megegyezzen a kamatlábbal, akkor számukra nem lenne racionális 
további mennyiségek kibányászása (Costanza et al. 2001:52). Ellenkezı esetben, vagy 
növelik a kitermelésüket, mivel így a többletbevételekbıl pótlólagos kamatjövedelmet 
realizálnak (ekkor viszont csökken a termék ára a piacon), vagy mindegyikük 
kevesebbet termel ki, mivel ennek hatására nı a piaci ár és nınek a jövıben jelentkezı 
bevételek. Látjuk, hogy a modellben döntı szerepe van a várakozásoknak, melyek a 
várt kamatláb és a jövıbeni erıforrásár viszonylatában mutatkoznak. 

Ha a vázolt modell segítségével egy biológiai fajt vagy ökológiai rendszert 
vizsgálnánk, akkor azt a meglepı eredményt kapnánk, hogy annak kizsákmányolása - 
akár a teljes kihalásig, vagy a teljes elpusztításig - közgazdaságilag elfogadható lenne 
(Costanza et al. 2001:54). Ha a faj vagy ökológiai rendszer „értéknövekedése” lassabb, 
mint a „befektetett pénz”152 értéknövekedése, akkor halálra van ítélve. Ebbıl látható, 
hogy Hotelling modellje a biológiai, ökologiai rendszerek közgazdasági értékelésére 
nem alkalmas, és a környezetvédelmi politika számára releváns következtetéseket nem 
vonhatunk le belıle. 

 
A standard-preis elmélet 

 
A pigou-i adó pontos meghatározásához hatalmas információmennyiségre van 

szükség, ezért gyakorlati alkalmazása elég nehézkes. Ennek a problémának a 
megoldására fejlesztette ki Baumol a hetvenes évek elején a standard-preis elméletet. 
Mivel az elméletet többek között Baumol, Oates (1979), Buttgereit (1991) és Eisele 
(1993) is tárgyalja, az ismertetésnél az ı mőveikre is támaszkodunk. Az új 
megközelítés szerint a cél nem egy paretoi optimum elérése, hanem egy meghatározott 
emissziós norma153 elérése, minél kisebb költséggel (Buttgereit 1991:37). 

                                                 
152 Befektetett pénz alatt ebben az esetben az ökológiai rendszer fenntartásához, megırzéséhez 
szükséges eszközöket értjük. 
153 Az emissziós normaállítás a közvetlen környezetpolitikai szabályozás leggyakrabban használt 
eszköze. A szakirodalom, például Kerekes (1995:91) szerint, ez az eljárás gátolja a modern kör-
nyezetbarát technológiák elterjedését a termelık ellenérdekeltsége miatt. 
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4. ábra 
A megcélzott kibocsátási norma elérése az adó mértékének korrigálásával 

Forrás: Eisele (1993:71) 
 

Kövessük figyelemmel az 5. ábrán az elmélet hatásmechanizmusát. Két 
szennyezı vállalatot feltételezünk. A vízszintes tengelyen az elhárított szennyezés 
nagyságát ábrázoljuk. Az emissziós norma az információhiány154 miatt „önkényesen” 
kerül megállapításra, tehát a paretoi optimum elérése így nem biztosított. Az ábrán a két 
vállalat szennyezés-elhárítási határköltségét (MAC1, MAC2) láthatjuk. A megcélzott 
emissziós norma eléréséhez a szennyezést átlagosan X* mennyiséggel kell csökkenteni. 
Kiindulásképpen az illetékes hatóság kivet egy bizonyos nagyságú adót (t0). Ennek 
hatására az elsı vállalat A egységgel csökkenti az emisszióját. Esetében további 
elhárítás költségesebb lenne, mint az adófizetés, mert az emisszióegységenként 
fizetendı adó nagysága kisebb, mint egy emisszióegységre esı elhárítási költség. A 
másik vállalat alacsonyabban fekvı szennyezés-elhárítási határköltsége (MAC2) miatt, 
nagyobb mértékben, B mennyiséggel csökkenti az emisszióját. Ketten átlagosan X1 
mennyiséggel csökkentik a károsanyag-kibocsátásukat, ami még az elıírt X* 

                                                 
154 Információhiány alatt ebben az esetben a korábban már említetett tökéletlen információkat 
értjük a károk pszichológiai, egészségügyi és esztétikai hatásairól. 
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mennyiséget nem éri el. Az adót tovább kell növelni addig, amíg hatására el nem érjük 
a kívánt szennyezéscsökkentés mennyiségét. Látható, hogy a norma eléréséhez fontos 
az adó mértékének pontos meghatározása, de az adó bevezetésénél erre még nincs 
feltétlenül szükség. 

„Az állam az adó mértékének változtatásával minden, elıre célul kitőzött 
környezetminıségi normát el tud érni.” (Baumol, Oates 1979:176) 

Az ábrából leolvasható: ahhoz, hogy a két vállalat átlagosan X* mennyiséggel 
csökkentse az emisszióját t1 nagyságú adót kell kivetni. Az elsı vállalat ebben az 
esetben C mennyiséggel, a második vállalat D-vel szennyez kevesebbet. A két vállalatot 
tekintve, ez átlagosan megfelel az elıírt normának. 

 
A neoklasszikus internalizáló stratégiák kudarca 

 
A neoklasszikus környezet-gazdaságtan a természeti javak elosztásának piaci 

tökéletlenségeit elsısorban az extern költségek internalizálásával akarja megoldani. 
Eközben a következı problémák lépnek fel: 

• A költségek internalizálása tökéletes informáltságot igényel a károk mértékérıl 
és az elhárítási költségekrıl, ez azonban csak elméletileg adott. 

• Ha az externáliák visszafordíthatatlan vagy akkumulációs folyamatokat idéznek 
elı, akkor a statikus internalizálási stratégiák csıdöt mondanak. 

Ezekbıl a felsorolt nehézségbıl természetesen nem vonjuk le azt a 
következtetést, hogy az internalizálás teljesen szükségtelen lenne. Csak azt 
hangsúlyozzuk, hogy az ne egyerően formalizált módon, a környezetszennyezési 
költségek számításával történjen, mert akkor nem, vagy csak nehezen vehetık 
figyelembe az elıbb felsorolt internalizálási problémák.  

 
Az ökonómia és az ökológia viszonya 

 
A neoklasszikus környezet-gazdaságtan legfıbb tévedése - az eddig felsorolt 

tényezık mellett - az a premissza, amely kimondja, hogy az összes környezeti probléma 
költségproblémára visszavezethetı. Valójában azonban a gazdasági cserefolyamatok 
számos nem gazdasági (etikai, jogi, politikai, stb.) következménnyel is együtt járhatnak. 
A visszafordíthatatlan folyamatok (például fajok kihalása), vagy akár a 
környezetszennyezés okozta betegség vagy elhalálozás nehezen hasonlítható össze a 
megtermelt anyagi javakkal. A gazdaság csak egy alrendszere az élı - különbözı 
szükségletekkel rendelkezı - emberekbıl álló társadalmi, illetve ökológiai rendszernek. 
A természet bizonyos alapvetı szolgáltatásai nem helyettesíthetık mesterségesen 
létrehozott szolgáltatásokkal és javakkal. Három alapvetı, nem helyettesíthetı funkciót, 
vagyis szolgáltatást különböztethetünk meg Cansier (1996:58) alapján: 

• A természet életfenntartó funkciója: megfelelı éghajlat, védelem a káros 
sugaraktól, tiszta levegı, talaj, víz és a további természeti erıforrások 
létfontosságúak az emberiség számára és mesterségesen nem pótolhatók. 

• Az ökológiai rendszerek összetett funkciója: például az erdık nem csak az 
emberi kikapcsolódást szolgálják –ami talán helyettesíthetı - hanem 
befolyásolják az éghajlatot, tárolják a vízkészletet, gátolják a talajeróziót, és 
elısegítik a biológiai diverzitás fennmaradását. 

• A természet erıforrás- és energiatermelı képessége: a termodinamika törvényei 
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megmutatják, hogy a gazdálkodás hosszútávon nem mőködne a természeti 
erıforrások nélkül, mivel a hulladékok és a felhasznált energia 100%-ban nem 
visszanyerhetıek. 

 
Végsı soron levonhatjuk azt a következtetést, hogy az ökonómia és az ökológia 

egyaránt általánosabb érvényő, átfogóbb törvényeknek alárendelt diszciplína. 
Másrészrıl a két terület alapvetı szempontjai közötti ellentmondások leküzdésére 
egyelıre nincsenek kielégítı eszközök. Az emberiség a természet nélkül nem létezhet, 
viszont fordítva ez elképzelhetı, ezért az ökonómia elsıbbségének téves elképzelését el 
kell vetnünk. A gazdaságot kell hozzá igazítani a természeti környezet alkotta 
korlátokhoz. 

A kritikai észrevételek összefoglalásaként elmondható, hogy a neoklasszikus 
közgazdaságtan egyszerő modellek segítségével próbálja meg a gazdaság területén 
jelentkezı komplex társadalmi, emberi és szervezeti magatartási formákat 
megmagyarázni. Leírásai azonban csak egyes alapvetı gazdasági folyamatok egyes 
jellemzıinek megértéséhez elegendıek, inkább didaktikus természetőek, lényegében 
csak a pozitivista normáknak felel meg. A felhasznált modellek pedig olyan elvi 
korlátokba ütköznek, amelyeket eddig a hagyományos közgazdaságtan, a folyamatos 
elméletfinomítás ellenére sem tudott meghaladni. 

 
A TOVÁBBFEJL İDÉS LEHETİSÉGEI 

 
Nem lenne teljes az elemzésünk, ha nem mutatnánk be azokat a legfontosabb 

irányvonalakat155, amelyek mentén a felvetett hiányosságokat az elméletalkotók 
megpróbálják kiküszöbölni a neoklasszikus premisszák, axiómák felülvizsgálata és a 
módszertani pluralizmus alapján. 

 
Ökológiai közgazdaságtan 

 
A nyolcvanas években jelent meg ez az irányzat, amely megpróbálja a 

közgazdaságtani felfogást ökológiai szempontból kiszélesíteni. Az úgynevezett 
ökológiai közgazdaságtanról Pearce (1998:313) ad összefoglaló jellemzést. Ez az 
irányzat a gazdaságot a komplex ökológiai rendszer alrendszerének tekinti (6. ábra). 
Nem szakít teljesen a hagyományos közgazdaságtannal, követıi figyelembe veszik 
annak eredményeit156.  

                                                 
155 Természetesen több olyan irányvonal alakult ki, amely új megoldásokat keresett, de ezek kö-
zül csak a tanulmány témájához kapcsolódó két legjelentısebbet választottuk ki. 
156 Az ökológiai közgazdaságtan korai képviselıi (többek között Kapp, Odum) a neoklasszikus 
közgazdaságtan modelljeit fejlesztették tovább, úgy hogy azokat ökológiai tényezıkkel egészí-
tették ki. 
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5. ábra 
Ökológiai közgazdaságtan: a gazdaság, mint az ökológiai rendszer alrendszere 

Forrás: Seeber (2001:27) 
 
Az ökológiai közgazdaságtan fontos jellemzıje, hogy elsısorban nem 

monetáris formában törekszik a természet, a társadalom és a gazdaság kapcsolatának 
megragadására, hanem sokkal inkább természetes mértékegységekben igyekszik leírni a 
változásokat. Seeber (2001:30) szerint tételei még nem alkotnak egységes 
elméletrendszert, éppen ezért a legfontosabb feladat annak megteremtése lenne. 

Az ökológiai közgazdaságtan bemutatására két olyan irányvonalat választottunk 
ki, amelyek egyrészt az interdiszciplináris szemléletmódot, másrészt a szélesebb 
horizontú megközelítést jól példázzák. Az elsı a termodinamika fıtételeinek 
alkalmazását sürgeti a gazdasági folyamatok leírására, a másik pedig a teljes gazdasági 
érték meghatározását kísérli meg. 

A hagyományos közgazdasági nézeteket bírálva Georgescu-Roegen (1971) 
helytelennek tartotta a gazdasági körforgásról alkotott általános képet, mivel a 
gazdálkodás fizikai szempontjai157 kívül estek a vizsgálódások látószögébıl. Szerinte az 
ökonómiának mindenek elıtt a termodinamika fıtételeit kell figyelembe vennie. 

                                                 
157 A legfontosabb szempont, aminek a vizsgálatát Georgescu-Roegen is szorgalmazza, az ener-
gia, pontosabban fogalmazva a gazdasági folyamatokkal összefüggı energiaáramlás és -
átalakulás. 
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Ismeretes, hogy a második fıtétel kimondja (Georgescu-Roegen 1974:64): „Egy 
termodinamikailag egységes rendszerben, amilyen a föld is, az energia mennyisége 
állandó marad, de a felhasználással folyamatosan csökken egy adott energiamennyiség 
hasznossága.” A többé már nem hasznosítható energiamennyiség mértéke az entrópia158 
fogalmával jellemezhetı. A gazdasági folyamatok alacsony entrópiájú anyagokat és 
energiát hasznosítanak a természetbıl, de a termelés során átalakítják azokat magasabb 
entrópiájú hulladékokká és szennyezésekké (Faber et al. 1998: 108). Például a magas 
hasznossági fokkal rendelkezı, alacsony entrópiájú fosszilis anyagokat az égetés 
átalakítja, mely folyamat során az azokban tárolt energia felszabadul és szétszórt, többé 
csak nagy nehézségek árán hasznosítható gázok és részecskék keletkeznek.  

Mindezek alapján Georgescu-Roegen szerint az elıre adott fizikai határok 
figyelmen kívül hagyása, és az ebbıl származó illúzió, hogy végtelenül sok 
felhasználható energia áll a gazdaság rendelkezésére, a legfontosabb hibája a 
tradicionális közgazdaságtannak. 

A másik kiválasztott irányvonal tárgya a teljes gazdasági érték, melynek pontos 
meghatározása alapvetı jelentıségő, a releváns közgazdasági döntések 
meghozatalához.  

Egy természeti jószág teljes értékét több tényezı határozza meg (többek között 
lásd Bromley 1995:543-672, Pearce, Turner 1990:120-137). A teljes értéket 
meghatározó tényezıknek két nagy csoportját különböztetik meg: személyes 
használattal összefüggı és nem összefüggı értékek. A használati érték a környezet 
tényleges személyes használatából származik. Egy horgász, vadász, kiránduló, 
ornitológus, mind használja a természeti környezetet, és ebbıl haszna származik. Ha 
valaki gyönyörködik egy táj szépségében akár élıben akár egy fotón, szintén használja 
a környezetet, és abból haszna származik. Ez az érték a közgazdasági terminológia 
szerint a gazdasági érték (Kerekes 1995:24). A magánjavak teljes gazdasági értéke 
megegyezik a használatból származó haszonnal. 

A természeti javak esetében a használattal nem összefüggı értékek egyike az 
úgynevezett „önmagában való” érték, ami a puszta létezésbıl adódik. Ez esetben az 
ember elismeri valaminek, pl. a természeti környezetnek a létezéshez való jogát és 
ennek tiszteletben tartásáért áldozatokra hajlandó. 

Az ilyen értékek másik formája a választási lehetıség értéke, amely magába 
foglalja az egyén általi használat és a jövı generációk általi használat lehetıségének az 
értékét, továbbá annak az értékét is, hogy egyáltalán mások is használják a természet 
nyújtotta szolgáltatásokat. A teljes gazdasági érték tényezıit a 7. ábrán (35.o.) 
követhetjük nyomon. 

A mővi és a természeti javak értékelésébıl származó különbség elhanyagolása 
beruházási döntések meghozatalánál helytelen következményhez vezethet. Ha egy adott 
beruházás a természet átalakítását is jelenti, akkor a természet a teljes gazdasági 
értékbıl veszít, tehát a veszteségek nagyságának meghatározásakor nemcsak a 
használattal összefüggı értékvesztést, hanem a nem a használattal összefüggı értékek 

                                                 
158 A termodinamikában lejátszódó folyamatok lehetnek reverzibilisek és irreverzibilisek. Re-
verzibilis folyamat esetében az entrópia állandó marad, irreverzibilis folyamatok során nı, míg 
végül az egyensúly beállásával eléri maximumát. Így az entrópia változását egy fizikai folyamat 
megfordíthatatlansága mértékének tekinthetjük. 
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(örökölhetıség, létezés) csökkenését is figyelembe kell venni. 
Sajátos ellentmondás, hogy az ökológiai közgazdaságtan úgy vállalkozott az 

ökoszisztéma szolgáltatásainak monetáris értékelésre, hogy alapvetıen megkérdıjelezi 
a pénzbeli kifejezhetıséget (Marjainé 1999:189). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. ábra 

A természeti erıforrások értékösszetevıi 
Forrás: Kerekes (1995:26) 

 
Evolúciós közgazdaságtan 

 
Az evolúciós közgazdaságtan nem közvetlenül ökológiai problémákkal 

foglalkozik. Egy olyan közgazdasági elméleti irányzat, amely ellentétben a fıáramlati 
közgazdaságtan statikus felfogásával, alapvetıen a gazdasági rendszerek és szereplık 
dinamikájával, fejlıdésével foglalkozik (Dosi, Nelson 1994:37). Az evolúciós 
közgazdaságtan képviselıinek a gazdasági evolúció fogalmának konkrét tartalmáról 
különbözı nézetei vannak, abban azonban alapvetıen egyetértenek, hogy a gazdasági 
rendszerek és aktorok magatartási formái állandóan változnak. 

Elemzésük tárgya, a rendszerekben endogén módon jelentkezı változások 
magyarázata: „Az az elképzelés, hogy a gazdaságban az állandó változás belülrıl 
generált, alappremissza az evolúciós közgazdaságtanban, melyet összes irányzata 
elfogad.” (Witt 1992:26) 
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Teljes gazdasági érték 

Személyes használattal 
összefüggı értékek 

Nem használattal 
összefüggı értékek 

Közvetlen 
használat 

értéke 

Közvetett 
használat 

értéke 

Választási Hagyomány     Létezési 
lehetıség v. örököl- értékek 
értéke  hetıség 

-élelmiszer 
-biomassza 
-rekreáció 
-egészség 

-ökológiai 
funkciók 
-árvízvédelem 
-viharvédelem 

-biodiverzitás 
-védett 
élılények 

-élılények 
-irrever- 
zibilis 
változások 

-élılények 
-veszélyez- 
tetett 
egyedek 

Teljes gazdasági érték 

Személyes használattal 
összefüggı értékek 

Nem használattal 
összefüggı értékek 

Közvetlen 
használat 

értéke 

Közvetett 
használat 

értéke 

Választási Hagyomány     Létezési 
lehetıség v. örököl- értékek 
értéke  hetıség 



154 
 

és ökológiai rendszerek fejlıdési és kiválasztási folyamatai között. Felfogásuk szerint a 
gazdasági jelenségek lényegesen nagyobb hasonlóságot mutatnak a biológiai 
organizmusokkal és folyamatokkal, mint a neoklasszikusok által favorizált mechanikus 
világgal. Hangsúlyozzák a fejlıdés történelmi determináltságát és útfüggıségét (Witt 
1992:27). Meggyızıdésük, hogy a jövı nem prognosztizálható (Witt 1992:28): „A jövı 
nemcsak egyszerően ismeretlen, hanem a döntés pillanatában egyáltalán nem is 
létezik.”  

A felhasznált módszerek szerint az evolúciós közgazdaságtan három áramlatát 
különböztethetjük meg (Witt 1992:34): 

• Az osztrák közgazdasági iskola hagyományaira épülı verbális irányzat. 
Alapvetıen a növekedéssel, a konjunktúra ciklusokkal és az intézményi 
változásokkal foglalkoznak. Követıi visszatérnek az elıdök fı gondolataihoz 
és azokat próbálják felhasználni az aktuális problémák megoldására. 

• A matematikai modellekre, illetve a számítógépes szimulációra alapozó 
irányzat az új technológiák és innovációk elterjedését, valamint a gazdasági 
növekedést vizsgálja. Legismertebb a Nelson és Winter által 1982-ben készített 
modell, mely az innovációt, mint evolúciós folyamatot értelmezte. 

• A harmadik irányzat a komplex rendszerek felépítését, mőködését modellezi. A 
modellek általában a tanulásra képes, korlátozottan racionális gazdasági 
szereplık idıbeli és térbeli kölcsönhatásait próbálják elemezni. 

 
Felhasznált irodalom: 

 
1. Bartmann, H. (1996): Umweltökonomie – ökologische Ökonomie. Stuttgart: 

Kohlhammer. 
2. Baumol, W. J., Oates, W. E. (1979): Die Anwendung von Standards und Preisen 

zum Schutz der Umwelt, in: Siebert, H.(1979): Umwelt und wirtschaftliche 
Entwicklung. Darmstadt: 169-188. 

3. Bonus, H. (1994): Theorie der Wirtschaftspolitik, Münster. 
4. Bromley, D. W. szerk. (1995): The Handbook of Environmental Economics. 

Oxford: Blackwell Publishers Ltd. 
5. Buttgereit, R. (1991): Ökologische und ökonomische Funktionsbedingungen der 

umweltökonomischer Instrumente. Berlin. 
6. Cansier, D. (1996): Umweltökonomie. Stuttgart: Lucius &Lucius. 
7. Cansier, R. (1975): Ökonomische Grundprobleme der Umweltpolitik. Berlin: 

Schmidt. 
8. Coase, R. H. (1960): The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics 

3, 1-44. 
9. Costanza, R., Cumberland, J.,Daly H., Goodland R., Norgaard, R. (2001): 

Einführung in die Ökologische Ökonomik. Stuttgart: Lucius & Lucius. 
10. Dosi, G., Nelson, R. P. (1994): Theorien der Evolution in den 

Wirtschaftswissenschaften, in: Braitenberg, V., Hosp, I. szerk. (1994): Evolution: 
Entwicklung und Organisation in der Natur. Reinbeck: Rowohlt. 

11. Eisele, M. (1993): Umwelttheorien – Umweltpolitik, Stand der Diskussion. 
Universität Osnabrück: Magisterarbeit. 

12. Ekins, P. (2000): Economic Growth and Enivironmental Sustainability. London 
and New York: Routledge. 



155 
 

13. Endres, A. (2000): Umweltökonomie. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. 
14. Faber, M., Manstetten, R., Proops, J. (1998): Ecological Economics. Cheltenham: 

Edward Elgar Publishing Ltd. 
15. Frey, B. S., Schneider, F. (1997): Warum wird die Umweltökonomik kaum 

angewendet? ZfU 2/97, 153-170. 
16. Fürst, U. C. (1996): Umweltökonomie und deutsche Umweltpolitik. Freiburg: 

Breisgau. 
17. Georgescu-Roegen, N. (1971): The Entropy Law and the Economic Prozess. 

Cambridge: Harvard University Press. 
18. Georgescu-Roegen, N. (1974): Was geschieht mit der Materie in 

Wirtschaftsprozesses? in: Seidel, E., Strebel, H. szerk. (1992): Umwelt und 
Ökonomie. Wiesbaden: Gabler. 

19. Häder, M. (1997): Umweltpolitische Instrumente und Neue 
Institutionenökonomik. Wiesbaden: Gabler Verlag. 

20. Hennecke, J. (1999): Umweltökonomik, Umweltpolitik und Marktwirtschaft. 
Pfaffenweiler: Centaurus-Verlagsgesellschaft. 

21. Kerekes, S. (1995): A környezet-gazdaságtan alapjai. Budapest. 
22. Langner, F. S. (1998): Von der Umweltökonomie zur ökologischen Ökonomie. 

Frankfurt (Oder): Viademica-Verlag. 
23. Marjainé Szerényi, Zs. (1999): Megfizethetı-e a megfizethetetlen? – A természet 

pénzbeli értékelésérıl az ökológiai közgazdaságtan és egy hazai felmérés tükrében. 
Kovász, III. évfolyam 3. szám. 

24. Nelson, R. R., Winter, S. G. (1982): An Evolutionary Theory of Economic 
Change. Cambridge: Harvard University Press. 

25. Pearce, D. W. (1998): Economics and Environment. Cheltenham: Edward Elgar 
Publishing Ltd. 

26. Pearce, D. W. szerk. (1991): Blueprint 2: Greening the Word Economy. London: 
Earthscan Publications Ltd. 

27. Pearce, D. W., Markandya, A., Barbier, E. B. (1989): Blueprint for a Green 
Economy. London: Earthscan Publications Ltd. 

28. Pearce, D. W., Turner R. K. (1990): Economics of Natural Resources and the 
Environment. Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf. 

29. Pigou, A. C. (1920): Economics of Welfare. London: Macmillan. 
30. Seeber, G. (2001): Ökologische Ökonomie. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-

Verlag GmbH. 
31. Siebert, H. (1978): Ökonomische Theorie der Umwelt. Tübingen: Mohr. 
32. Troja, M. (1998): Umweltpolitik und moderne Ökonomik. Münster: Lit Verlag. 
33. Jahrhundert der Umwelt. Darmstadt. 
34. Wicke, L. (1991): Umweltökonomie, 3. Kiadás. München: Vahlen. 
35. Witt, U. (1992): Überlegungen zum gegenwärtigen Stand der evolutorischen 

Ökonomik, in: Biervert, B., Held, M. szerk. (1992): Evolutorische Ökonomie, 
Frankfurt: Campus. 

 
 



156 
 

ADALÉKOK AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ  
INNOVÁCIÓS POTENCIÁLJÁNAK VÁLTOZÁSÁHOZ 

 
Dr. Kocziszky György 

egyetemi tanár, intézetigazgató 
Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet 

 
A gazdasági fejlıdéssel és növekedéssel foglalkozó szakirodalom napjainkban 

kiemelt figyelmet fordít a kutatásra, fejlesztésre és az innovációra (Ács, etc. 2000; 
Anselin, 1988; Dıry, 2005; Inzelt & Szerb, 2003). 

A K+F+I nagysága, valamint az adott földrajzi térség (régió) gazdasági 
teljesítménye, az ott élık életszínvonala, életminısége között szignifikáns összefüggés 
van (Malecki, 1997; Moulaert & Seika, 2003). Ezért mind állami, mind helyi szintő 
(decentralizált, vagy dekoncentrált) közigazgatás, a fejlett országok jelentıs erıfeszítést 
tesznek a K+F+I potenciáljuk javítására. 
 

A K+F+I sokszereplıs; a köz- és a magánszféra egyaránt hatást gyakorolhat 
aktivitására, ill. tovagyőrőzı hatásaira. Hazánkban különbözı okok miatt az elmúlt két 
évtizedben felértékelıdött az állam szerepe: 

• az innováció célrendszerének definiálásában (pl.: hozzáadott érték növelésében, 
ágazat preferálásában, stb.); 

• az innovációhoz kapcsolódó jogszabályi feltételek megteremtésében (pl.: 
szellemi tulajdon jogi védelme, eljárások szabályozása, stb.); 

• az állam és a magánszféra közötti együttmőködés szabályozásában; 
• a K+F+I transzferek támogatásában; 
• az innovációs monitoring rendszer kiépítésében; 
• a K+F+I megbízások generálásában, az innovációs pályázatok rendszerének 

mőködtetésében, források biztosításában; 
• az innováció regionális rendszerének fejlesztésében. 

 
Nem véletlen, hogy szupranacionális, nemzeti és regionális, továbbá vállalati 

szinten egyaránt készülnek K+F+I stratégiák, programok, ill. projektek.  
A kutatás (K), a fejlesztés (F), valamint az innováció (I) összevont mérésének, a 

mérıszámok összehasonlításának a kérdéseivel foglalkozó jelentıs számú szakirodalom 
közel sem egységes az indikátorok számában, a számszerősítés módszerében. Egységes 
álláspont alakult ki viszont a mérési szintek vonatkozásában (1. ábra). 
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1. ábra 

K+F+I számbavételének lehetséges szintjei 
Forrás: saját szerkesztés 

 
Részben definíciós, másrészt módszertani okok miatt a különbözı szintek 

mérési módszertana nem azonos (nem érvényesül az indikátor struktúrában sem az 
alulról-felfelé, sem pedig a felülrıl-lefelé építkezés elve). 
Ez a magyarázata annak, hogy bár a nemzeti statisztikai hivatalok mellett több 
nemzetközi szervezet (OECD, 2001, 2005) is közöl K+F+I adatokat, az 
összehasonlítások elvégzése mégsem olyan egyszerő. 
 

A regionális innovációs potenciál vizsgálata az Európai Unió-ban közel két 
évtizedes múltra tekint vissza. A Lisszaboni Megállapodás (EC, 2000) óta a tagállamok 
(vitatható eredményességgel, de) kiemelt figyelmet fordítanak mind a nemzeti-, mind 
pedig a területi szintő innovációs potenciál növelésére. A kitüntetett figyelem érthetı: a 
K+F+I-nek a gazdasági növekedésben kiemelt szerepe van, mint az a könyvtárnyira 
tehetı elméleti és empirikus munkák sora igazolja (2. ábra). 
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2. ábra 

Regionális innovációs potenciál hatásmodellje 
Forrás: saját szerkesztés 

 
Az Észak-magyarországi régió innovációs potenciáljának átfogó felmérésére elıször 
2004-ben került sor (Kocziszky, 2004). A felmérés több vonatkozásban is (hazai 
viszonyaink között) úttörı jelentıségő volt. Egyrészt azért, mert (ismereteink szerint) a 
régióra korábban nem készült hasonló jellegő és részletességő vizsgálat; másrészt 
megalapozta a regionális innovációs stratégiát. (Jelen tanulmányt megalapozó kutatás 
integráns része a regionális innovációs stratégia pontosításának, a következı évekre 
(2010-2013) vonatkozó finomításoknak; adalékokkal kíván szolgálni az esetleges 
súlypont áthelyezésekhez (3. ábra). 
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3. ábra 

Regionális innovációs stratégia (RIS) készítés logikai folyamata 
Forrás: saját szerkesztés 

 
VIZSGÁLAT MÓDSZERTANA 
 

Az EU gyakorlatában 2000 óta folyamatosan változott (változik) a K+F+I 
potenciál mérésének gyakorlata. A mérési, számbavételi lehetıségek és problémák 
függvényében változott az indikátorok száma, ill. definíciója is. Ennek ellenére ma sem 
tekinthetı befejezettnek ez a folyamat, azaz ma sem beszélhetünk végleges, egységes 
megoldásokról (EIS, 2007; Hollanders, 2006; Porter & Stern, 2003; Hollanders, 21006; 
Porter & Stern, 2003).  
 

Ennek alapvetı oka, hogy a tagállamok adatgyőjtési gyakorlata eltérı, ill. viták 
vannak arról, hogy mely indikátorok fejezik ki teljeskörően adott ország, ill. régió 
K+F+I teljesítményét. 

Ennek ismeretében az Észak-magyarországi régió innovációs potenciáljának 
meghatározására alapvetıen három (indikátorok összeállítása, innovációs potenciál 
számszerősítése, régió pozícionálása) lépésben került sor (4. ábra). 
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4. ábra 

Regionális innovációs potenciál meghatározásának folyamata 
Forrás: saját szerkesztés 

 
A kiválasztáshoz egyrészt elméleti, másrészt gyakorlati (az adatok 

elérhetısége) játszott domináns szerepet (az adatokat az Innomonitor adatbázisából 
győjtöttük le, ill. az APEH-tıl kaptuk). 
A 17 változó alapján 5 (F1 = humán-, F2 = foglalkoztatottsági, F3 = finanszírozási, F4 
= infrastrukturális ellátottság-, F5 = aktivitási hajlandóság) faktort képeztünk, amelyek 
az eredeti változók információinak 91,2 %-át jelentik, ami jó eredménynek számít. 

 
1. táblázat 

Indikátor lista (2008) 
ssz. a mutató megnevezése 
1. 10.000 lakosra jutó szabadalmak száma (db/10.000 fı) 
2. K+F helyek száma 10.000 lakosra (db/10.000 fı) 
3. K+F helyek beruházásai 1.000 lakosra (eFt/fı) 
4. K+F helyek költségei 1.000 lakosra (eFt/fı) 
5. K+F helyek ráfordításai 1.000 lakosra (eFt/fı) 
6. K+F helyen foglalkoztatottak létszáma 1.000 lakosra vetítve (fı/1.000 fı) 
7. K+F helyek tudományos kutatóinak létszáma 1.000 lakosra vetítve (fı/1.000 fı) 
8. 10.000 lakosra jutó MTA köztestületi tagok száma (fı/10.00 fı)) 
9. Az internettel ellátott feladatellátási helyek száma 10.000 lakosra (db/10.000 fı) 
10. Az ISDN vonalak száma 1.000 lakosra (db/1.000 fı) 
11. A felsıoktatásban részt vevı hallgatók száma minden tagozaton az intézmény 

székhelye szerint, 1.000 lakosra (fı/1.000 fı) 
12. A felsıoktatási intézményekben dolgozó oktatók száma az intézmény székhelye 

szerint, 10.000 lakosra (fı/10.000 fı) 
13. Innovációs korhányados (év) 
14. Felsıfokú iskolai végzettek aránya 10.000 lakosra (fı/10.000 fı) 
15. Egy bevallóra jutó TÁNYA (eFt/fı) 
16. Egy bevallóra jutó hozzáadott érték (eFt/fı) 
17. Egy bevallóra jutó személyi jövedelemadó (eFt/fı) 
18. 10.000 lakosra jutó tudományos publikációk száma (db/10.000 fı) 

Forrás: saját szerkesztés 
 



161 
 

VIZSGÁLAT FONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSAI 
 

Az elmúlt években a romló makrogazdasági teljesítmény következtében tovább 
nıttek a hazai területi diszparitások (ami gyakorlatilag ellentétes a fejlett ipari országok 
gyakorlatával, ahol a javuló makrogazdasági eredmény idéz elı divergenciát). Ha van is 
konvergencia, hazánk félperiférikus jellegébıl adódóan a hazai régiók közötti közeledés 
üteme elmarad az EU átlagától. A hazai regionális- és az innovációs politika a vizsgált 
idıszakban sem a gazdasági aktivitás növelésével, sem pedig az új növekedési pályára 
való állításával nem tudott érdemi konvergenciát elérni, ezért gyakorlatilag virtuális. 
Azaz az elmúlt idıszakban úgy sikerült a makrogazdasági teljesítményünket növelni, 
hogy elsısorban a területi különbségek is növekedtek (5. ábra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. ábra 
Megyei GDP/fı szóródása Magyarországon 

Forrás: saját szerkesztés 
 

Ezt igazolja, hogy Budapest gazdasági növekedési üteme a bázisidıszakhoz 
képest (6,17) jóval meghaladta az országos átlagot (5,56), a szóródás terjedelme nıtt (6. 
ábra). 
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6. ábra 

GDP/fı σ-konvergenciájának alakulása Magyarországon 
Forrás: saját szerkesztés 

 
A gazdasági teljesítmény szóródása alapján hazánk három részre szakadt. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megye lemaradása állandósult. Borsod-Abaúj-
Zemplén és Heves megye helyzete jobb, de az országos rangsorokban érdemi 
elmozdulás nem érzékelhetı. A nyugat-dunántúli megyék és a fıváros gazdasági 
teljesítménye tartósan átlag feletti (7. ábra). 
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7. ábra 

Hazai megyék konvergencia klubjai 
Forrás: saját szerkesztés 

 
A gazdasági növekedéshez hasonló nagyságrendő területi diszparitások 

mutathatók ki az innovációs potenciál vonatkozásában (2. táblázat). Az abszolút 
innovációs index alapján a megyék, ill. a fıváros négy csoportba sorolhatók: 
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• kimagasló aktivitású: Budapest; 
• feltörekvı aktivitású megyék: Pest megye, Veszprém megye, Gyır-Moson-

Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, Csongrád megye; 
• stagnáló megyék: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye; 
• leszakadó aktivitású megyék: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, 

Zala megye, Vas megye, Somogy megye Tolna megye, Nógrád megye, 
Békés megye! 

 
2.táblázat 

Abszolút innovációs index (%-ban) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Magyarország 100,00 100,00 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
Pest 75,13 81,63 80,84 81,83 80,25 81,20 
Fejér 69,33 53,74 44,10 43,01 45,42 46,70 
Komárom-Esztergom 36,49 22,05 18,74 27,79 17,07 16,81 
Veszprém 79,14 77,86 72,28 79,23 84,90 85,40 
Gyır-Moson-Sopron 75,34 75,63 67,29 72,13 78,54 74,60 
Vas 25,00 28,21 27,10 36,88 54,59 55,93 
Zala 5,38 16,76 19,57 18,43 23,19 24,21 
Baranya 73,81 73,25 63,62 56,13 42,62 54,12 
Somogy 32,88 40,46 29,49 30,62 34,72 35,46 
Tolna 2,90 7,94 13,99 14,42 15,04 15,07 
Borsod-Abaúj-
Zemplén 45,05 47,03 50,99 49,79 56,68 

58,12 

Heves 42,76 50,26 41,13 51,84 59,78 62,96 
Nógrád 4,63 3,27 3,26 6,43 18,60 19,21 
Hajdú-Bihar 65,29 63,66 87,52 84,69 85,32 89,24 
Jász-Nagykun-Szolnok 40,02 85,37 51,60 50,54 66,05 67,36 
Szabolcs-Szatmár-
Bereg 29,56 38,44 35,50 33,30 43,36 

44,21 

Bács-Kiskun 35,93 35,24 41,84 41,73 62,67 67,84 
Békés 52,89 31,44 23,17 34,60 40,36 41,40 
Csongrád 86,67 84,71 86,70 85,56 86,82 82,27 

Budapest 176,8 181,2 196,3 208,4 
221,4

2 
224,8

6 
Forrás: Inno-baroméeter© adatainak felhasználásával saját számítás 

 
A kutató-fejlesztı helyek száma alapján Közép-Magyarország toronymagasan 

vezet (mintegy 1.400 kutatóintézettel), ez az összes kutató-fejlesztıhely közel felét teszi 
ki. Ezt követi Észak-Alföld (ezen belül hangsúlyosan: Debrecen központtal) és Dél-
Alföld (ezen belül hangsúlyosan: Szeged). Több mint 200 kutatóintézettel további két 
régió rendelkezik, Dél-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl. A kutató-fejlesztı helyeken 
dolgozók számított létszámának sorrendjét ismét Közép-Magyarország vezeti több mint 
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16.000 kutatóval, amely a teljes létszám több mint 60 %-át teszi ki. A második helyen 
ezúttal is Észak-Alföld, a harmadikon pedig Dél-Alföld található. Budapest és Pest megye 
a legnagyobb dominanciával a K+F ráfordítás terén büszkélkedhet, hiszen az összes 
ráfordítás 65 %-a itt kerül felhasználásra.  
 

Közép-Magyarországon közel 160 milliárd forintot költöttek kutatás-
fejlesztésre, míg Észak-Alföldön és Dél-Alföldön ennek töredékét, nagyságrendileg 20-
20 milliárd forintot. 

Közép-Magyarországon két évvel ezelıtt közel 14.000 kutatási téma volt 
munkában, ami az összes téma 55 %-a; a második helyen Dél-Alföld, a harmadik 
helyen pedig Észak-Alföld állt, Észak-Magyarország pedig a hetedik a rangsorban.  

A tudományos mővek területén (ami az innováció fontos mérıszáma) Közép-
Magyarország fölénye ezúttal sem kérdıjelezhetı meg, hiszen több mint 22.000 
tudományos mővet írtak ebben a régióban, amely az összes publikáció közel 60 %-át 
tette ki.  

A második Észak-Alföld, a harmadik pedig Dél-Alföld; Észak-Magyarország 
ebben a rangsorban is a hetedik. 

Budapest és környékének túlsúlya nagyban magyarázható azzal, hogy ebbe a 
régióba koncentrálódik az egyetemek, fıiskolák, költségvetési kutatóintézetek és 
vállalkozási kutató-fejlesztı helyek többsége. Az erıs koncentráció magával hozza a 
magas kutató-fejlesztı létszámot, ráfordításokat és a kutatás-fejlesztés valamennyi 
teljesítmény mutatójával kifejezhetı jellemzıjét (3. táblázat). 
 

3. táblázat 
A kutatás-fejlesztés abszolút mutatói, 2008. 

régió 

Kutató-
fejlesztı 
helyek 
száma 
(db) 

Kutatófejl
esztı 

helyek 
számított 
létszáma 

(db) 

K+F 
ráfordítás 

(MFt) 

Kutatási 
témák, 
kísérleti 

fejlesztési 
feladatok 

(db) 

Tudományos 
mővek 

(db) 

Közép-Magyarország 1.374 16.252 158,761 13.681 22.497 
Közép-Dunántúl 186 1.417 12.916 1.358 1.450 
Nyugat-Dunántúl 216 1.246 14.819 1.900 2.058 
Dél-Dunántúl 246 1.066 6.072 1.198 2.990 
Észak-
Magyarország 

173 1.155 8.373 1.815 2.279 

Észak-Alföld 335 2.417 20.446 2.303 4.246 
Dél-Alföld 310 2.401 18.983 2.426 3.428 
Összesen 2.840 25.954 240.371 24.681 38.947 

Forrás: KSH. 
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4. táblázat 

A kutatás-fejlesztés abszolút mutatói, 2008. 

régió 

Egy fıre 
jutó 

kutatók 
száma 

K+F 
ráfordítás 

a GDP 
százaléká-

ban 

Egy 
kutatóra 
jutó K+F 
ráfordítás 
(MFt/f ı) 

Egy fıre 
jutó 

tudományos 
mővek 
száma 
(db/fı) 

Egy kutatóra 
jutó 

tudományos 
mővek száma 

(db/fı) 

Közép-
Magyarország 

0,0056 0,0141 9,7667 0,0078 1,3843 

Közép-Dunántúl 0,0013 0,0055 9,1153 0,0013 1,0233 
Nyugat-
Dunántúl 

0,0012 0,0063 11,8933 0,0021 1,6517 

Dél-Dunántúl 0,0011 0,0039 5,6964 0,0031 2,8049 
Észak-
Magyarország 

0,0009 0,0044 7,2492 0,0018 1,9723 

Észak-Alföld 0,0016 0,0090 8,4592 0,0028 1,7567 
Dél-Alföld 0,0018 0,0090 7,9063 0,0026 1,4277 
Összesen 0,026 0,0103 9,4665 0,0039 1,5006 

Forrás: KSH. 
 

Mint ezekbıl a rangsorokból kitőnik, az Észak-magyarországi régió K+F+I 
mutatóiban bár szerény elmozdulás érzékelhetı, de érdemi áttörés nem volt! 

Az Észak-magyarországi régión belül jelentıs koncentrálódás tapasztalható. 
Nógrád megye a K+F+I országos rangsorokban stabilan az utolsó helyet foglalja el; az 
elmúlt négy évben érdemi elmozdulás nem mutatható ki. Gyakorlatilag a miskolci-, az 
egri-, a gyöngyösi-, a tiszaújvárosi- és a kazincbarcikai kistérség K+F+I potenciálja 
elhanyagolható. 
 

A régió három felsıoktatási intézménye (Miskolci Egyetem, Eszterházy Károly 
Fıiskola, Gyöngyösi Fıiskola) K+F+I potenciálja, ha eltérı nagyságrendben, de 
domináns szerepet tölt be; magas a „kutatási termelékenység” (az egy kutatóra jutó 
publikációk száma és a publikációk idézettsége). 

A vállalati K+F tevékenység bıvülése az Észak-magyarországi régióban 
viszonylag szerény volt a vizsgált idıszakban; a nemzetközileg is elismert K+F+I 
tevékenységek száma nem gyarapodott, kutatóegyetemi címmel rendelkezı oktatási 
intézménye nincs a régiónak! 
 

A számítások eredményeként regionálisan az országosan négy klaszterbıl 
hármat sikerült azonosítani (5. táblázat). (Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyetlen 
kistérség sem sorolható az elsı, un. innovatív kistérség kategóriájába.) 



166 
 

 
5. táblázat 

Észak-magyarországi régió kistérségeinek K+F+I klaszterei 
Potenciálisan  

kreatív kistérség 
Mérsékelten  

kreatív kistérség 
Passzív  

kistérség 
• Miskolci 
• Egri 
• Gyöngyösi 
• Tiszaújvárosi 
• Kazincbarcikai 

• Sárospataki 
• Hatvani 
• Salgótarjáni 

• Füzesabonyi 
• Szerencsi 
• Mezıkövesdi 
• Hevesi 
• Szécsényi 
• Rétsági 
• Edelényi  
• Balassagyarmati 
• Ózdi, Szikszói, Pásztói,  

Encsi, Pétervásárai, 
Bátonyterenyei 

 
Forrás: saját számítások 

 
Az elsı csoportba a régió azon kistérségei kerültek, amelyek mind az öt 

(humán, foglalkoztatottsági, finanszírozási, infrastruktúrális, aktivitás) fakor 
vonatkozásában a regionális átlag felettiek (8. ábra)  
A második klaszterbe (3) az átlag alatti kistérségek, míg a harmadikba azok kerültek be, 
amelyek nem vagy alig értékelhetı (14) K+F+I teljesítmény. 

 
8. ábra 

Észak-magyarországi régió K+F potenciálja 
Forrás: saját szerkesztés 

 
Az öt faktor (F1-tıl F5-ig) értékeit figyelembe véve állítottuk össze az Észak-

magyarországi régió megyéinek, ill. kistérségeinek rangsorát, amelybıl kitőnik, hogy 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye innovációs potenciálja szignifikáns módon javult 2004-
hez képest. 
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6. táblázat 
Az Észak-magyarországi régió megyéinek K+F+I rangsora 

rang-
sor megye F1 F2 F3 F4 F5 Összesen 

1. 
Borsod-Abaúj-
Zemplén 

1 1 2 1 1 6 

2. Heves 2 2 1 2 2 9 
3. Nógrád 3 3 3 3 3 15 

Forrás saját számítás 
Hasonló megfontolással készítettük el a kistérségek rangsorát (7. táblázat). 
 

7. táblázat 
Észak-magyarországi régió kistérségeinek innovációs potenciál rangsora (2008) 
rang- 
sor 

kistérség 
megnevezése 

F1 F2 F3 F4 F5 összesen 

1. Egri  1. 2. 1. 1. 2. 7 

2. Miskolci 2. 1. 2. 2. 1. 8 

3. Gyöngyösi 3. 3. 4. 4. 3. 17 

4. Tiszaújvárosi 4. 4. 3. 3. 4. 20 

5. Salgótarjáni 5. 5. 5. 5. 5. 25 

6. Hatvani 6. 6. 6. 6. 6. 30 

7. Sárospataki 7. 7, 8. 8. 7. 37 

8. Kazincbarcikai 8. 8. 7. 7. 8. 38 

9. Füzesabonyi 9. 9. 10. 10. 9. 47 

10. Szerencsi 10. 10. 9. 9. 10. 48 

11. Mezıkövesdi 11. 11. 11. 11. 11. 55 

12. Hevesi 13. 13. 13. 13. 12. 62 

13. Szécsényi 12. 12. 13. 13. 13. 63 

14. Rétsági 14. 14. 14. 15. 14. 67 

15. Edelényi 15. 15. 15. 14. 15. 74 

16.. Ózdi 17. 20. 17. 17. 16. 87 

17. Balassagyarmati 16. 19. 16. 16. 21. 88 

18. Szikszói 18. 21. 18. 18. 17. 92 

19. Encsi 20. 14. 20. 20. 19. 93 

20. Pásztói 19. 19. 19. 19. 18. 95 

21. Sátoraljaújhelyi 21. 15. 21. 21. 20. 98 

22. Pétervásárai 22. 22. 22. 22. 22. 110 

23. Bátonyterenyei 23 23 23 23 23 115 

    Forrás: saját számítás  
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A számítások egyértelmően igazolják: 
• A K+F tevékenység régión belüli nagyfokú a koncentrációja. A K+F erıteljesen a 

Miskolci- és az Egri kistérségben koncentrálódik. Ez a két kistérségnek a 
tudomány-, a technológia- és az innováció irányítási képességeire is vonatkozik. 

• A nem K+F célú innovációs befektetés nemzetközi összehasonlításban viszonylag 
alacsony (pl.: összességében kevés az új termékek és eljárások bevezetését szolgáló 
gépek, berendezések, licencek és know-how megszerzését célzó ráfordítás) annak 
ellenére, hogy az innováció teljes költségére vetített aránya igen magas. 

• A régió gazdaságában az innovatív KKV-k súlya sekély. A KKV szektor nagy 
része alacsony termelékenységő, hiányzik belıle a vállalkozói és innovációs 
képesség.  

 
Az összesített rangsor elején a Miskolci kistérség áll (szemben a 2004. évi 

rangsorhoz). A rangsorban jelentısebb ipari beruházásokkal, vállalati telephelyekkel 
rendelkezı kistérségek következnek (egri, gyöngyösi, kazincbarcikai, tiszaújvárosi). 
Ennek elsısorban az F2 foglalkoztatottsági, F3 finanszírozási faktor gyengébb 
helyezésszáma az oka. A gyengébb foglalkoztatottsági faktor magasabb 
munkanélküliséget jelez, a jövedelem-termelı képességi faktor pedig valószínőleg ezért 
gyengébb. 

A régiónak nincs regionális tudáspiaca. A K+F fejlesztı és felhasználó helyek 
egymásra találása esetleges; változatlanul hiányoznak a profi és profitorientált K+F 
transzfer és közvetítı társaságok! 

A K+F támogatások nagyságrendje rendkívül szerény, elmarad az un. presztízs 
(pl.: városközpont rehabilitációs) beruházások nagyságrendjétıl, így nem generált 
gazdasági növekedést, ill. nem járult hozzá érdemben a foglalkoztatás javulásához! 

Az Észak-magyarországi K+F+I intézményrendszerében pozitív változás 
történt: jelentıs a NORRIA koordinációs, forrás- és kapcsolati háló generáló szerepe, a 
best-practice disszeminációjával kapcsolatos tevékenysége. 

Nıtt a régió felsıoktatási intézményeik K+F+I aktivitása, ill. forrás abszorpciós 
képessége. Ez azonban nem képes (mint a számadatok is igazolják) kompenzálni a 
kiesı, ill. csökkenı vállalati forrásokat.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 
 A tanulmány a fosszilis (szén, földgáz) tüzelıanyagot hasznosító erımővek 
füstgázában megjelenı CO2 felszabadulás, a leválasztás és elhelyezés mőszaki-
gazdasági (költség) jellemzıivel foglalkozik. Széleskörő irodalmi adatok feldolgozása 
alapján tesz összehasonlításokat, általánosítható megállapításokat. 
 Elsı lépésként indokolja a kérdéskör aktualitását, prognózis adatokkal igazolja 
a fosszilis energiahordozók szerepét a távolabbi jövı energiaellátásában. A 
hıerımővek utóbbi 50 évben történt technikai fejlesztése során számottevı mértékben, 
5-8 szorosára nıtt blokk-kapacitás, 50-60 %-al emelkedett a termikus hatásfok, aminek 
eredményeként 30-40 %-al csökkent a fajlagos széndioxid képzıdés. A tanulmány 
röviden utal a füstgázokból leválasztott CO2 geológiai formációkba történı elhelyezés 
elvi lehetıségeire.  
 Elemzi a tanulmány a CO2 leválasztás megvalósítása, beruházási költségeket 
növelı, az erımői nettó teljesítményt, illetıleg a tüzelıanyag hasznosítási (termikus) 
hatásfokot csökkentı hatásait. Tüzelıanyag fajtákhoz, illetıleg technológiai 
megoldásokhoz kötve megadja a CO2 leválasztás hatásfokát, a széndioxid légköri 
emissziójának jellemzıit. 
 A mőszaki-leválasztási megoldásokhoz tartozóan megjelöli, hogy a CO2 
leválasztás-elkerülés várhatólag milyen fajlagos költséget (USD/tCO2) igényel, a 
leválasztás-elkerülés milyen mértékben növeli a villamosenergia termelés költségeit.  
 
BEVEZETÉS: A CCS (CARBON CAPTURE AND STORAGE), PROJEKTEK 
FINANSZÍROZÁSA) 
 
 A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) Világgazdasági Kilátások (WEO) 
2006. évi referencia-forgatókönyve 2030-ig a primér energiaigények évi 1,6 %-os 
átlagos növekedését prognosztizálja és ezzel párhuzamosan a szénnel mint második 
legfontosabb energiahordozóval számol. Az 1970 és 2004 közötti üvegházhatású gázok 
70 %-os növekedését is figyelembe véve, az energiaigények növekedésével 
párhuzamosan további jelentıs CO2 kibocsátás jelenik meg. Az üvegházhatást okozó 
gázok – köztük a CO2 – kibocsátásának mérséklése érdekében a CCS (Carbon Capture 
and Storage) technológiát széles körben telepíteni kell. A CCS technológia mellett 
fontos szerepet kaphat a CCT (Clean Coal Technology) technológia is. Ezen 
technológiák kutatása, majd telepítése tehát jelen korunknak aktuális feladata. 

Mint minden  alapvetıen új mőszaki-technikai eljárás, és különösen nagy 
kapacitású, szerteágazó technológiákat integráló energetikai rendszerek kutatása-
fejlesztése, tényleges ipari alkalmazásának bevezetése igen jelentıs anyagi forrásokat 
igényel. A nagy kapacitású energetikai rendszerek (tüzelıanyag kitermelés, elıkészítés, 



171 
 

eltüzelés, a hıenergia villamosenergiává történı átalakítás, a keletkezı égéstermékek – 
adott esetben a füstgázok CO2 tartalma – kezelésének, ártalmatlanításának) összetett 
mőszaki feladatai, az igen jelentıs beruházási költségek és hosszú élettartam különös 
problémákat vetnek fel. A mőszaki megoldások, az anyagi (gazdasági) ráfordítások 
kockázata is külön mérlegelés tárgya lehet. 

Már a kutatási projektek költségvetése is milliárdos tételeket jelent (Pl. 
Ausztráliában a futó szénfelhasználási CCS projektek kutatási költségvetése 5-6 
milliárd A$, Kanadában 86 projekt van kidolgozás alatt, 95 szervezet, 20 projektben 
nemzetközi részvétel, 15 állami ügynökség, ill. kormányzati szerv részvételével. A 
teljes kutatási-fejlesztési ráfordítás 92 millió C$. 

Nem is beszélve a CCS technológiát alkalmazó energiatermelés és beruházási 
igényeirıl, ami a mai becslések szerint lignit tüzelés mellett 1,75 · 106 EUR/MW, ami 
például a 10000 MW rajnai erımőpark ugyanilyen kapacitással történı pótlása esetén 
17,5 · 109 (milliárd) EUR.[1] 

A kutatási, különösen pedig a beruházási költségek finanszírozásának 
vonatkozásában országonként eltérı megoldások vannak. A CCS – avagy más hasonló 
eredményt adó – technológia sikeres kidolgozásának, tényleges ipari bevezetésének 
feltételeként az állami és magán gazdaság partnerként való együttmőködését jelölik 
meg a szakértık.  

Az új technológiák (kiemelten a CCS eljárás) kutatása, ill. alkalmazása 
érdekében (céljából) létrehozott politikai (állami) keretrendszer ezideig két országban 
Hollandiában és Norvégiában létezik. [2] 

Szinte egyedülálló a német helyzet, ahol a RWE Power AG két CCS projektet 
mőködtet a kutatás és a bemutató erımő teljes kockázatának és pénzügyi terheinek 
viselésével. [1] A IGCC-technológián (integrált elgázosítású kombinált ciklus) alapuló 
zéró CO2 kibocsátású 450 MW teljesítményő széntüzeléső erımő kifejlesztésével, 
illetıleg az 1000 MW teljesítményő lignit tüzeléső CO2-mosást megvalósító erımő 
megvalósításával. 

Az Egyesült Királyságban kiemelten (szilárdan) napirenden van CCS 
technológia bevezetése. [4] A kérdéskör angliai kezelése során kiemelt jelentıséget 
tulajdonítanának az Északi-tengeren található CO2-tárlási potenciálnak. A kapacitás 100 
GW teljesítményő széntüzeléső erımő teljes élettartalmú kiszolgálását teszi lehetıvé, a 
következı évtizedben 15 GW elektromos kapacitás építést terveznek. 

A fejlesztések finanszírozásának feltétele az állami támogatás, nélküle a 
jelen gazdasági célszerőség a leválasztás nélküli erımő mellett szól. Szakértıi 
megítélés szerint az építés és a leválasztás elsı fajlagos kockázatát is az államnak 
kell viselni. Ezek a kockázatok várhatólag csak hosszabb távon küszöbölhetık ki. 
Minden bizonnyal elengedhetetlen lesz az elsı felhasználók, a kezdeti kockázatot 
vállalók kompenzálása. 

 
A SZÉNTÜZELÉSŐ ERİMŐI TECHNOLÓGIÁK FEJL İDÉSE A CO2 
KIBOCSÁTÁS CSÖKKENÉS (LEVÁLASZTÁS ÉS TÁROLÁS) IRÁNY ÁBAN 
 
 Ha a széntüzeléses (kıszén, barnaszén, lignit) erımői technológiák utóbbi 50 
éves múltját (1950-tıl), illetıleg az elıttünk levı 15-20 éves (2020-ig) jövı várható 
(már ma belátható) fejlıdését akár csak vázlatosan is áttekintjük, akkor azt mondhatjuk, 
hogy szinte „kikövezett” út vezet a széndioxid kibocsátás minimalizálásához, a 
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füstgázokból történı CO2 leválasztás és hozzá kapcsolódóan a tárolás megoldásához. A 
fejlıdés alapvetı jellemzıje az utóbbi fél évszázadban az erımői egységek (kazán, 
turbina) kapacitásának és a technikai paraméterek (gıznyomás és hımérséklet) 
növelése és ezek eredményeként a termikus hatásfok javítása volt. Az utóbbi egy-két 
évtizedben a környezeti káros hatások mérséklése érdekében a füstgáz kéntelenítés 
(mosás) bevezetése, napjaink fejlesztési céljaként a széndioxid kibocsátás (emisszió) 
minimalizálása jelenti a döntı fejlesztési irányt. 
 Az 1950-1970 közötti idıszakban 50-150-300 MW-os blokk-kapacitások 
mőködtek, a termikus hatásfok 25-31 % között alakult. Az 1970-1990 közötti 
idıszakban az egység-kapacitás 300-600 MW-ra nıtt, ami a termikus hatásfokot 
mintegy 30 %-kal 31-36 %-ra emelte. A széntüzelés atmoszférikus fluid-ágyas (AFBC), 
majd túlnyomásos fluid-ágyas (PEBC) megoldással, barnaszén erımő optimális 
technikával (BoA) dolgozott. A mai (1990-2010) lehetıség már 1000-1100 MW blokk-
teljesítményeket tesz lehetıvé, ami az elızı ciklus 31-36 %-os termikus hatásfok 
jellemzıit újabb plusz 30 %-al növelte, 40-45 %-os hatásfokot biztosítva. 
 Az általános fejlıdés keretében a BoA-Plus (füstgáz mosásos) technológia 38-
41 %-os, a kombinált ciklusú szénelgázosítás (CGCC), illetıleg az integrált 
szénelgázosítású kombinált ciklusú (IGCC), illetıleg gáz- és gızüzemő (GuD) 
erımővek 38-43 %-os hatásfokot érnek el. A BoA-Plus megoldás a technikai jellemzık 
növelése (250-270 atmoszféra nyomás, 500-700 °C hımérséklet) és füstgázmosás 
mellett 41-43 %-os hatásfokot biztosítanak. Ezen a területen a technikai jellemzık (p, 
T) további növelését az anyagminıségi problémák korlátozzák. A holnapi lehetıségek 
(2010-2020) a CO2 leválasztás mellett is 45-50 %-os hatásfokot szeretnének, bár a CO2 
leválasztás 8-12 %-os effektív hatásfok csökkenést okozhat. A 2020 utáni lehetıségek 
már a holnaputáni  idıszakot jelentik, bizonyos megoldások mellett 55-60 %-os 
hatásfokot ígérve. (Hybrid-KW 58-63 %, szilárdoxidos energiacella (SOFC) 50-57 %) 
[9] 
 A másik alapvetı, a környezeti káros hatások mérséklését célzó, fejlesztési 
irány a gyakorlatban már széles körben bevezetett kéntelenítı füstgáz mosás, illetıleg 
napjaink és a jövı fejlesztési iránya a széndioxid emisszió minimalizálása. A fajlagos 
széndioxid képzıdés (tCO2/MWh, gCO2/kWh) csökkentés alapvetı, kézenfekvı 
megoldása a termikus hatásfok növelése volt, illetıleg lehet a továbbiakban is. A 
hatásfok növelés arányosan csökkenti a fajlagos CO2 képzıdést, ill. kibocsátást. A 150 
MW-os blokkok mellett a CO2 képzıdés 1,3 tCO2/MWh, a 600 MW-os egységeknél ez 
az érték 1,15-1,20 tCO2/MWh. A BoA-Plus technológiánál a fajlagos CO2 már csak 0,8-
0,9 tCO2/MWh, a BoA-Plus + 700 °C, illetıleg az IGCC, CGCC technológiáknál már 
0,7-0,8 tCO2/MWh CO2 képzıdés elérése is lehetséges. A holnapi (2010-2020), illetıleg 
a holnaputáni (2020-  ) technológiáknál alapvetı cél a CO2 leválasztás (az emisszió 
minimalizálása) ill. a nulla kibocsátás (ZEC, ZECA) szlogenjének megvalósítása, a 
leválasztott CO2 „végleges” elzárása, tárolása. [10] 
 Ezen utóbbi – jövıbeni – technológiák leválasztás nélkül is csökkenı, 600-700 
g/kWh fajlagos CO2 képzıdéssel számolnak (Oxyfuel, Hybrid-KW, SOFC). 
 Más kérdés természetesen az utóbbi technológiák „tökéletessége”, továbbá a 
leválasztás, a tárolóba történı szállítás és az elhelyezés (besajtolás) költsége, ill. „örök” 
(hosszútávú) megbízhatósága.  
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A SZÉNDIOXID TÁROLÁSRA ELVILEG ALKALMAS TERMÉSZETES  
(FÖLDTANI, TENGERI) KÉPZ İDMÉNYEK, BECSÜLT TÁROLÓ 
KAPACITÁSOK 

 
 A széndioxid tárolásra elvileg alkalmas természetes (természeti) lehetıségeket 
a különbözı irodalmi források döntı részben azonos formációkban látják 
lehetségesnek. A különbözı felsorolások talán csak a részletezésben térnek el 
egymástól. [11, 12, 13, 14] 
 
A szárazföldi elhelyezés során 

• lemővelt kıolaj- és földgáztelepekbe történı besajtolás (kıolaj- és földgáz 
kiszorítás, Enhanced Oil Recovery) 

• ki nem termelhetı nagy metántartalmú széntelepekbe való besajtolás (lemővelt 
szén-, vagy sóbányába történı elhelyezés) 

• mélyfekvéső porózus (homokkı) kızetek, sósvízi tároló kızetek  
A tengeri (mélytengeri) elhelyezés elvi lehetıségei 

• kisebb (1500-3000 m) mélységben oldat formájában 
• nagyobb (>3000 m) mélységben széndioxid „tó” formájában 

 
A CO2 tárolásra legalkalmasabb földtani (földalatti) környezetnek a kimerült 

kıolaj- és földgázmezık alakzatait jelölik meg. Hangsúlyozva az általában 1000 m-nél 
nagyobb mélységet, ahol a széndioxid szuperkritikus állapotban (31° C, 7,4 MPa) 
tartható, továbbá a tárolóréteg fölött zárórétegként mőködı impermeábilis kızetösszlet 
található. A kıolaj- és földgáztelepek fölött ilyen fedükızet az, ami több millió  évre a 
tároló rétegbe zárta az olajat és a gázt. A mővelés alatt álló, illetıleg lemővelt kıolaj- és 
földgázmezık a legalkalmasabbak a CO2 tárolás megkezdésére, elsı alkalmazására.  

 Hasonló módon veszik tekintetbe természetes tárolóként a sósvíztartó porózus 
(homokkı) rétegeket is. Úgy tőnik, hogy ezen alakzatoknak (akviferek) nagy a CO2 
tárolási kapacitásuk, bár ezen alakzatok szerkezete, paraméterei kevésbé ismertek, mint 
a szénhidrogén telepeké. Hasonló alakzatok a természetes szénsavas ásványvizek tároló 
formációi is. A homokkı tipikusan olyan kızetfajta – megfelelı porozitás (>0,15-0,20) 
és permeabilitás (>50 mD) mellett – amely a CO2 földtani tárolásra alkalmas lehet. 

 A magas metántartalmú – technikai, gazdasági okok miatt nem mőrevaló – 
széntelepekbe történı CO2 besajtolásnak is speciális feltételei vannak. A metán (CH4) 
„kiszorítás” csak megfelelı permeabilitás (áteresztıképesség) mellett lehetséges, 
rétegtani (tektonikai) okok miatt kérdéses lehet a fedüösszlet záróképessége is. 

 A földalatti elhelyezés kulcsproblémáiként kell megjelölni a tárolóhely 
kiválasztását és minısítését, a CO2 elszivárgását korlátozó zárórétegek 
egynemőségének igazolását, a folyadékáramlás (CO2) hosszútávú helyzetének 
elırejelzését, a visszasajtolás és az áramlási útvonalak megfelelı módszerekkel való 
követését.  

 A tároló kapacitások becslésénél az irodalmi források viszonylag széles 
határok közötti adatokat közölnek. Az óceáni (tengeri) kapacitások becslésénél 
nagyságrendi eltérések is mutatkoznak. Hangsúlyozzák a források, hogy potenciális 
lehetıségekrıl van szó, általában 20 USD/tCO2 elhelyezési költség jelenti a számbavételi 
határt. A reális lehetıségek megítélésénél számolni kell a kibocsátó és az elhelyezési 
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pontok területi elhelyezkedésével is, a szállítási távolság determinálja ugyanis a 
szállítás módját, illetıleg költségeit.  

 A hivatkozott irodalmak a CO2 tároló kapacitásra az 1. táblázatban szereplı 
potenciális prognózis értékeket adják meg. 
  

1. táblázat 
A CO2 potenciális tároló kapacitások prognózis értékei 

Hivatkozás IEA Parson-Keith IPCC 

Kimerült 
kıolaj- és 
földgáz tároló 

Kapacitás  [109t 
CO2] 

920 740-1850 810 

A 2050-ig 
várható 
kibocsátás %-a 

<45  <40 

Ki nem 
termelhetı 
CH4 dús 
széntelep 

Kapacitás  [109t 
CO2] 

40 370-1100 40 

A 2050-ig 
várható 
kibocsátás %-a 

<2  <2 

Porózus 
homokkı, 
sósvízi 
akvifer 

Kapacitás  [109t 
CO2] 

400-10000 370-3700 400-10000 

A 2050-ig 
várható 
kibocsátás %-a 

20-500  20-500 

 
 
AZ ERİMŐI BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA A KÜLÖNBÖZ İ 
TÜZEL İANYAG FAJTÁK, A CO 2 LEVÁLASZTÁS NÉLKÜLI, ILL. 
LEVÁLASZTÁSOS TECHNOLÓGIÁK ESETÉN 

 
 Az ezredfordulón a fosszilis tüzelıanyagok a világ energiaszükségletének több 
mint 85 %-át adták. Ezek az energiahordozók lényegesen járultak hozzá az iparosodott 
világ – benne a villamosenergia termelés – által élvezett magas életszínvonalhoz. A 
szén és szénhidrogének készleteinek elemzése, az energiaigények változásának 
prognózisa alapján több szakértı is úgy gondolja, hogy a 21. század közepéig a fosszilis 
energiahordozók aránya biztosan 50-80 % között alakul. [15, 16, 17, 18, 19] A 
fosszilis energiahordozók használata, az energiaellátásban vállalt (tervezett) szerepe 
arányának alakulását motiválhatja („beárnyékolja) az ún.üvegházhatás, ill. globális 
klímaváltozás (felmelegedés) kérdéseit érintı társadalmi vélekedés gyakran szubjektív, 
ill. túldimenzionált kérdése. Utóbbi kérdés reális megítélése kapcsán indokolt a tüzelési 
(hasznosítási) technológiák mőszaki lehetıségei, gazdasági célszerőségi szempontjai 
elemzése, ezek között a termelı objektumok – jelen anyag keretében a villamos 
erımővek – beruházási költségei, majd a hatásfok, a CO2 felszabadulás mértéke, a 
leválasztási hatásfok, ill. költségigény elemzése is.  
 A témakör elemzése során gyakran elsıdleges kérdés a különbözı tüzelıanyag 
fajták, a szén, ill. szénhidrogének „használata” jellemzıinek összehasonlítása is. Most 
elıször egyes alap (CO2 leválasztás nélküli) technológiák beruházási költségeit említjük 
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fel. Tekintettel arra, hogy az irodalmi források különbözı idıre vonatkoznak, a fajlagos 
költségek abszolút értékei mellett talán többet mond az arányok értékelése, minısítése. 
 A CO2 leválasztás mőszaki megoldása (és természetesen energia igénye is) az 
erımő beruházási költségeit számottevı mértékben megemeli. A különbözı 
tüzelıanyagok (gáz, szén), illetıleg eltérı tüzelési technológiák alkalmazásánál eltérı 
leválasztási technológiák és nyilván más-más költségnövelı tényezık jelentkeznek.  
 A 2004-bıl származó adatok szerint bitumenes szén elgázosításos tüzelése 
esetén leválasztás nélkül 1410 USD/kW, CO2 leválasztás mellett 1917 USD/kW 
fajlagos beruházási költség adódik, a többletköltség 507 USD/kW, 36 %. Sub-
bitumenes szén elgázosításos tüzelése esetén 1502 USD/kW, ill. 2190 USD/kW a 
fajlagos beruházás, a növekmény 688 USD/kW, 46 %. A kisebb hıtartalmú lignit 
tüzelése esetén elgázosítás, illetıleg Amine füstgázmosás mellett 1644/2828 USD/kW 
értékekkel a növekmény 1184 USD/kW, 72 %-os arány mutatkozik. Az ún. oxyfuel 
tüzelési mód esetén 1644/3974 USD/kW értékekkel a növekmény 2330 USD/kW, 142 
%-os arány jelentkezhet. Az utóbbi technológia az oxigén használat, ill. a széndioxid 
„visszaforgatás” miatt igényel több mint kétszeres beruházási költséget a leválasztás 
megoldásához. [21] 
 Az erımő beruházási költségek elemzése során 2000 évre, illetıleg a várható 
általános – mindkét technológiára vonatkozó – technikai fejlıdés hatásával is számolva 
2012 évre vonatkozó jellemzıket határoztak meg, mind a leválasztás nélküli ún. 
referencia erımőre, mind pedig a leválasztásos technológiával dolgozó technológiákra. 
(2. táblázat) 

A földgáz tüzelıanyag szénnel szemben meglevı kézenfekvı kedvezı 
adottsága a fajlagos beruházási költségben is nyilvánvaló elınyt jelent, a CO2 
leválasztás beruházási költséget növelı hatása azonban a hagyományos szénportüzelés 
jellemzıit is meghaladó mértékő. A prognosztizált 2012-es, „általában” korszerőbb 
létesítményi technika/technológia eredményeként a fajlagos beruházási költség minden 
változat esetén alacsonyabb szintet valószínősít. Földgáz esetén kisebb (~10 %), szén 
esetén nagyobb (10-15 %) mértékben.  

Gáztüzelés esetén a füstgáz CO2 koncentráció „csak” kb. 3 %-os, a leválasztás 
energiaigénye 0,354 kWh/kgCO2, szénportüzelés mellett a koncentráció mintegy 13 %, a 
leválasztás fajlagos energia igénye 0,317 kWh/kgCO2, a IGCC-erımővekben a 
széndioxid eléggé magas nyomáson, koncentrált áramlásban van és ezért ezeknél az 
erımőveknél a legalacsonyabb a leválasztás fajlagos energiaigénye, 0,194 kWh/kgCO2. 
(2000 év) A 2012 évre prognosztizált fajlagos energiaigények sorra: 0,297-0,196-0,135 
kW/kgCO2. 
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2. táblázat 

A CO2 leválasztással kapcsolatos beruházási költségek 
Erımő típus PC IGCC NGCC 
Idıpont (év) 2000 2012 2000 2012 2000 2012 

Beruházási 
költség 
[USD/kW] 

Leválasztás 
nélküli 
(referencia 
erımő) 

1150 1095 1401 1145 542 525 

CO2 
leválasztással 

2090 1718 1909 1459 1013 894 

A CO2 leválasztás 
költségnövelı hatása (%) 

+81 +57 +36 +27 +87 +70 

Az egységnyi leválasztási 
kapacitás járulékos 
beruházási költsége 
[USD/(kg/h)] 

529 476 305 275 921 829 

 
A fentebb említett tanulmány [22] adatai mellett – ahol a 2000 évi adatok 

alapján 37-87 %-os, a 2012 évre szóló becslés szerint 27-70 %-os beruházási többletet 
jelent a leválasztás.  
 
AZ ÁRAMTERMELÉS, A H İFELHASZNÁLÁS HATÁSFOKÁNAK 
ALAKULÁSA A KÜLÖNBÖZ İ TÜZEL İANYAGOK, ILL. TECHNOLÓGIÁK 
ESETÉBEN 

 
 Az egyes technológiák megítélése, mőszaki-gazdasági értékelése, a 
füstgázképzıdés arányának alakulása szempontjából a termikus hatásfok az egyik 
alapvetı jellemzı. Közelítı minısítés szerint azt is mondhatjuk, hogy a tüzelıanyag 
átalakítás (felhasználás) termikus hatásfokának növekedése gyakorlatilag arányosan 
csökkenti a fajlagos CO2 képzıdés mértékét. A CO2 leválasztás energiaigénye 
csökkenti a hatásfok jellemzıket (bruttó-nettó hatásfok), egyik minısítı paramétere 
lehet a leválasztás mőszaki-gazdasági jellemzésének. 
 A CO2 leválasztás technikai megoldása, a leválasztás energiaigénye 
tüzelıanyag fajtától, tüzelési, ill. leválasztási megoldástól is függıen az erımői 
névleges (bruttó) kapacitás/teljesítmény számottevı csökkenését okozza. A [21] 
tanulmány adatai szerint a CO2 leválasztás mellett elérhetı jellemzık [21, 23] (3. 
táblázat) 
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3. táblázat 

A kapacitás kihasználási és a termikus hatásfok jellemzık  
CO2 leválasztásnál 

Tüzelıanyag, 
technológia 

Kapacitás 
kihasználási 

hatásfok 
nettó/bruttó [%] 

Termikus (nettó) 
hatásfok [%] 

Termikus hatásfok 
csökkenés [%] 

Bitumenes szén 
elgázosítás 

75 31,6 9,97 

Sub-bitumenes szén 
elgázosítás 

69 38,4 14,66 

Lignit-elgázosítás 65 36,8 13,43 
Lignit füstgázmosás 
(Amine) 

69 34,8 11,63 

Lignit oxyfuel 
eljárás 

59 41,3 16,74 

 
A [12] tanulmány földgáz, ill. szén tüzelıanyag használatára, különbözı 

technológiákra vonatkozóan szolgátat adatokat, figyelembe véve a leválasztás és 
elhelyezés hatását (költségét) is. (4. táblázat) 

 
4. táblázat 

Termikus hatásfok értékek CO2 elkerülés mellett 

Tüzelıanyag, 
technológia 

CO2 leválasztás 
nélkül, bruttó 

termikus hatásfok 
[%] 

CO2 leválasztás 
esetén, nettó 

termikus hatásfok 
[%] 

CO2 leválasztás + 
elhelyezés hatásfok 
csökkentése  [%] 

Földgáz, kombinált 
NGCC technológia 

53,6 43,3 19,2 

Szén, ultrakritikus 
gız tech. Coal UGS 

42,7 31,0 27,4 

Szén, integrált 
szénelgázosítás 
CGCC 

43,1 37,0 14,2 

 
A [24] tanulmány földgáz és szén tüzelıanyagra, különbözı technológiákra 

intézeti projektek adatait adja meg a termikus hatásfok értékek alakulását illetıen. (5. 
táblázat) 



178 
 

 
5. táblázat 

Termikus hatásfok értékek különbözı projektek adatai szerint 

Tüzelıanyag, 
technológia 

Projekt, 
intézet 

Termikus 
hatásfok CO2 
leválasztás 

nélkül (bruttó) 
[%] 

Termikus 
hatásfok CO2 
leválasztás 

mellett (nettó) 
[%] 

A leválasztás 
okozta 

hatásfok 
csökkenés [%] 

Földgáz Amine 
mosás 

IEA GHG 54 46 8,4 
EPRI turbina 54 42 12,0 
EPRI H 
turbina 

58 47 11,1 

MHI 53 49 4,3 
Fölgáz elégetés IEA GHG 54 46 7,7 

Szén Amine 
mosás 

IEA GHG 45 33 12,5 
EPRI 42 30 12,0 
Alstrom 38 23 15,0 
MHI MEA 42 32 9,7 
MHI KS1 42 34 7,5 

Szén oxigén 
befúvatás 

Alstrom  38 25 13,0 
Chalmers 42 34 8,1 

Szén kombinált 
ciklus 
szénelgázosítás 
IGCC 

IEA GHG 46 38 8,0 
EPRI  45 39 6,2 

RWE (Essen) 46 40 6,0 

 
 

 A bemutatott adatok alapján megállapíthatóan a CO2 leválasztás termikus 
hatásfokot csökkentı hatása tüzelıanyagtól, ill. választott technológiától függıen 
általában 10-15 %-os, egyes tervezett projektek esetén 6-12 %, a 2007. évi publikáció 
szerint – korszerőbb kıszén-lignit tüzelés melett 8 %. A leválasztás + elhelyezés 
(benne szállítás?) együttes hatásfok csökkentı hatása a [12] tanulmány szerint 14-28 % 
lehet.  
 
A TÜZELÉS SORÁN FELSZABADULÓ SZÉNDIOXID MENNYISÉGE,  A CO2 
LEVÁLASZTÁS HATÁSFOKA KÜLÖNBÖZ İ TECHNOLÓGIAI 
MEGOLDÁSOK MELLETT  

 
 A főtıanyagok eltüzelése során keletkezı CO2 mennyisége döntı módon a 
főtıanyag fajtájától (földgáz vagy szén), annak minıségétıl (kıszén, barnakıszén, 
lignit), illetıleg a tüzelési rendszer (erımő) típusától, teljesítményétıl, korszerőségétıl, 
a termikus hatásfoktól függ. A légköri kibocsátás a füstgázok CO2 koncentrációja által 
is befolyásolt füstgáz-tisztítási technológiától, a CO2 leválasztás mőszaki megoldásától, 
hatásfokától függ.  



179 
 

 Az irodalomban számos helyen mőködı erımővekre vonatkozó tényleges 
üzemi adatok találhatók, a kísérleti, ill. tervezési fázisban levı leválasztási 
technológiákra vonatkozóan becsült, prognózis adatokat közölnek.  
   
 A [20] publikáció adatai alapján a tüzelıanyagok, ill. a tüzelési technológiák 
jellemzıi is összehasonlíthatók, földgáztüzelés esetén az „anyagminıségbıl” adódóan 
lényegesen alacsonyabb fajlagos CO2 képzıdés jelentkezik, mint széntüzelés esetén. A 
bemutatott elsı adat gázra, a második szénre vonatkozik.  
 A hagyományos gızturbinás technológiánál 510/920 g/kWh a fajlagos CO2 
„hozam”, 180 %-os (+80 %) az arány, kombinált gız-gáz ciklusnál 370/730 g/kWh, 
197 %-os (+97 %) arány adódik. Gázbefúvásos gázturbina mellett 440/880 g/kWh, 200 
%-os (+100 %) az arány, közbensı hőtéső gızbefúvásos gázturbina esetén 370/730 
g/kWh, 197 %-os arány adódik. A korszerő főtıanyag cellás megoldásnál a várakozás 
330-370/620-700 g/kWh CO2 felszabadulás, 188-189 %-os arány a prognózis. 
 Az eltérı szénfajtákra, illetıleg hozzájuk rendelten a különbözı tüzelési-
leválasztási technológiákra vonatkozóan a [21] és [23] publikációban találunk adatokat. 
Feltehetıen mindkét publikáció szerzıi azonos alapadatokkal dolgoztak. (6. táblázat) 
 

6. táblázat 
Fajlagos CO2 képzıdés különbözı főtıanyagok és technológiák esetén 

Főtıanyag 
technológia 

Képzıdés        
kibocsátás hatásfok 

Bitumenes 
szén 

Elgázosítás 

Szub-
bitumenes 

szén 
Elgázosítás 

Lignit 
Elgázosítás 

Lignit 
Amine 
mosás 

Lignit 
Oxyfuel 

CO2 
képzıdés 
[g/kWh] 

[21] 771 852 883 883 883 

[23] 766 851 892 880 885 

Leválasztás 
[g/kWh] 

[21] 641 750 701 823 738 
[23] 650 740 710 820 740 

A 
leválasztás 
hatásfoka 

[%] 

[21] 87 92 85,7 95 90 

[23] 85 87 80 93 84 

Kibocsátás, 
emisszió 
[g/kWh] 

[21] 130 102 182 60 145 

[23] 116 111 182 60 145 

 
 Az egyes változatoknál a CO2 képzıdés és a leválasztási értékekben számottevı 
eltérés nem jelenik meg, a leválasztási hatásfok és az emisszió értékeknél a 
füstgázmosás mutatkozik kedvezıbb megoldásnak. 
 A [22] tanulmány a PC, IGCC és NGCC technológiák CO2 képzıdés és a 
leválasztás után kibocsátás (emisszió) adatait hasonlítja össze. Az összevetés során a 
leválasztás hatásfokát mindhárom eset mindkét idıpontjára vonatkozóan azonos, 90 %-
os leválasztási hatásfokot ad meg. (7. táblázat) 
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7. táblázat 

Széndioxid képzıdés és kibocsátás értékek különbözı technológiáknál 
Technológia, 

idıpont 
Felszabadulás, 
kibocsátás 

PC IGCC NGCC 

2000 2012 2000 2012 2000 2012 

CO2 
felszabadulás 
[g/kWh 

789 766 752 664 368 337 

A leválasztás 
utáni 
kibocsátás 
[g/kWh] 

105 90 88 73 42 37 

 
 A bemutatott – különbözı közleményekbıl származó – adatok alapján 
megállapítható, hogy a jelen idıszakban üzemelı, ill. tervezés alatt levı széntüzeléses 
(kıszén, lignit) technológiáknál a CO2 felszabadulás/képzıdés általában 800-900 
g/kWh (0,8-0,9 t/MWh) CO2 mennyiség. Földgáz (gáz) tüzelés mellett a fajlagos CO2 
felszabadulás 300-500 g/kWh, kereken fele a széntüzelésnél jelentkezı értékeknek. 
(Más kérdés természetesen, hogy a gáztüzelésnél a füstgáz CO2 koncentrációja 
lényegesen kisebb (1/3-1/4) mint széntüzelésnél, ami a leválasztás/koncentrálás 
technikai, ill. költség jellemzıit megemeli). 
 A füstgázból történı CO2 leválasztás hatásfoka (80) 85-90 (95) %, a légköri 
kibocsátás széntüzelés mellett 80-190 g/kWh, füstgáz mosásnál 60 g/kWh, gáztüzelés 
esetén 40-50 g/kWh. (90 % hatásfok mellett) 
  
A LEVÁLASZTÁS, ILLET İLEG AZ ELKERÜLÉS KÖLTSÉGEI 
 
 Az energiatermelés, ill. a hozzá kapcsolódó leválasztás mőszaki paraméterei 
vonatkozásában a publikált adatok minden forrásból közel azonosak, a költség-elemek, 
illetıleg a leválasztás költségeiben viszont jelentıs eltérések mutatkoznak. 
Változhatnak a költség-elemek számbavételi szempontjai, az eltérı idıszakból 
származó költségeknél az inflációs hatások, a különbözı pénznemek esetén az 
átszámítás kulcsai. Jelentıs eltérést adhat a költségek összehasonlításánál az is, hogy a 
leválasztás költsége mellett, a szállítás, az elhelyezés költségei is szerepelnek-e az ún. 
„elkerülési” költségben. 
 Az egyes források által közölt adatok eltérését azzal jellemezzük, hogy a [21] és 
[23] publikáció azonos tüzelıanyagra, ill. technológiára vonatkozó költségjellemzıit a 
8. táblázatban mutatjuk be.  
 A két irodalmi forrásból származó „azonos” jellegő költségadatok 
összehasonlítása alapján az valószínősíthetı (állítható), hogy a [21] irodalom „csak” a 
leválasztás költségeivel „számol”, míg a [23] publikációban a fajlagos áramköltségben 
(USDc/kWh) a leválasztás+elhelyezés = elkerülés költségei is szerepelnek. Hasonló 
módon tekinthetı az USD/tCO2 költség is. Elsı esetben a leválasztás, a második esetben 
a leválasztás (szállítás?) + elhelyezés összege adja az elkerülés költségét.  
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8. táblázat 

A CO2 leválasztás, ill. elkerülés fajlagos költségei 

Tüzelıanyag 
Technológia 

Költségjellemzı 

Bitumenes 
szén 

Elgázosítás 

Szub-
bitumenes 

szén 
Elgázosítás 

Lignit 
Elgázosítás 

Lignit 
Amine 
mosás 

Lignit 
Oxyfuel 

[21] 

Áramköltség 
leválasztás 

nélkül       [USD 
c/kWh] 

4,87 3,73 4,45 4,45 4,45 

A CO2 
leválasztás 
költsége       

[USD c/kWh] 

1,97 2,48 3,94 2,98 5,29 

Áramköltség 
CO2 

leválasztással 
[USD c/kWh] 

6,84 6,21 8,39 7,43 9,74 

A leválasztás 
költségnövelı 

hatása [%] 
40 66 91 67 119 

A CO2 

leválasztás 
költsége       

[USD/tCO2 ] 

31 33 56 36 72 

[23] 

A CO2 

leválasztás 
(elkerülés) 
költsége az 

áramköltségben 
[USD c/kWh] 

3,1 3,8 6,2 4,7 8,3 

A termelt vill. 
energia teljes 
önköltsége       

[USD c/kWh] 

10,7 9,7 13,1 11,6 15,2 

A CO2 

leválasztás 
költség aránya a 

teljes 
önköltségben[%] 

29 39 47 41 55 

A CO2 

leválasztás 
(elkerülés) 
költsége       

[USD/tCO2] 

47 52 88 57 112 
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 A most megjelenített adatokból a tüzelıanyagok, a technológiák, ill. a technikai 
fejlıdés hatásairól is következtetések adódnak.  
 A gáz tüzelıanyag használatával a 2,3-szor magasabb fajlagos tüzelıanyag ár 
ellenére mind hagyományos (leválasztás nélküli), mind pedig leválasztásos technológia 
mellett is alacsonyabb villamosenergia önköltség érhetı el mint szén esetében. Az 
„anyagár” 2,3-szeres aránya az „áramár” esetén azonban 1,3-szeresére csökken. A gáz 
„jóságának” csökkenı mértéke alapvetıen abból adódik – amint már szóltunk róla -, 
hogy gáztüzelés mellett a füstgáz CO2 koncentrációja (3-4 %) csak 1/3-1/4-e a 
széntüzelés esetén adódó 8-13 %-os CO2 koncentrációnak, aminek következtében a 
CO2  leválasztás fajlagos költsége 40-50 USD/tCO2, szemben a szénhasználat (ICCC) 
során a magas nyomáson, koncentrált áramban megjelenı CO2 20-30 USD/tCO2-ás 
leválasztási költéségével.  
 A CO2 leválasztásra, illetıleg elkerülésre (leválasztás, tárolóba történı szállítás, 
tárolás) vonatkozó fentebb kiemelt, döntı részben tényleges, számos más irodalmi 
forrással megegyezı adatok értékelése alapján megállapítható, hogy a jelen, ill. 
évtizedekig várható erımői technológiák alkalmazása során a CO2 leválasztás fajlagos 
költsége 30-80 USD/tCO2 közötti érték, az elkerülés (leválasztás + elhelyezés) költségei 
50-100(120) USD/tCO2 közötti érték. A CO2 füstgázból történı leválasztása 40-80 
(oxyfuel eljárás mellett 100-120) % -al emeli/növeli a villamosenergia termelés 
önköltségét.  
  
 Preston Chiaro [7] tanulmányában a kérdéskör általános vizsgálata során azt is 
rögzíti – számos más szerzı véleményével egyezıen -, hogy a CCS technológiák 
alkalmazása gazdasági szempont alapján csak 25-30 USD/tCO2 „ár” fölött lehet célszerő 
megoldás. 
 
 
 A CCS technológia alkalmazása költségeivel számos szerzı foglalkozik. Mark 
Trexler [8] adatai szerint például a CO2 leválasztás (elkerülés?) fajlagos költségei: 
 
 Szénportüzelés (PC) esetén    30-70 USD/tCO2 

 Elgázosítás széntüzelés (IGCC) esetén  15-55 USD/tCO2  
 Földgáztüzelés (NGCC) esetén   40-90 USD/tCO2  

 
 A szállítás + tárolás költségére vonatkozóan az [1] publikáció 14 EUR/tCO2 
költséget ad meg, ami jelentısen meghaladja a már hivatkozott [7] tanulmányban 
szereplı (1-8) + (0,5-8) = 1,5-16 USD/tCO2 fajlagos költséget.  
 Kutatásaink során a hazai viszonyokra vonatkozóan is végeztünk számításokat, 
ezek alapján a CO2 elkerülés költsége önmagában meghaladja az atom alapon 
elıállítható villamos energia önköltségét.  
 
ÖSSZEFOGLALÓ, KÖVETKEZTETÉS 

 
 A jövı energiaigényei kielégítésével kapcsolatos prognózisok szerint még 
hosszabb távon, 30-50 év múlva is, meghatározó szerepe lesz a fosszilis 
energiahordozóknak, a szénhidrogéneknek és a szénnek. Erre is tekintettel indokolt az 
erımővek technológiai fejlesztési lehetıségeinek elemzése, a mőszaki-gazdasági 
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jellemzık várható alakulásának számbavétele. Külön aktuális feladat a várható 
környezeti hatások, aktuálisan a széndioxid képzıdés mértékének meghatározása, a 
leválasztási technológiák mőszaki-gazdasági jellemzıinek prognózisa, hatásfokának 
jellemzése, a CO2 kibocsátás, minimalizálásának esélye, ill. költségkihatásai 
megjelölése. 

1. A CO2 képzıdésével, a füstgázokból történı leválasztásával és különösen a 
tárolóba (földalatti, tengeri) történı elhelyezésével kapcsolatos kutatások, 
fejlesztések, kísérleti üzemek létesítése anyagi fedezetét a témában érintett 
kutató-fejlesztı szervezetet, ill. termelı vállalkozások – az RWE kivételével – 
döntı részben állami/központi forrásokból igénylik, várják biztosítani.  

2. A fosszilis tüzelıanyagokat (kıolaj, földgáz, kıszén, lignit) hasznosító 
erımővek utóbbi 50 évben történt technológiai fejlesztése a korszerősítés, 
az egységteljesítmények növelése irányában hatott. Az utóbbi évtizedben a 
fejlesztések homlokterébe a környezeti hatásokat okozó 
füstgázkomponensek (SO2, CO2) leválasztása, hatásának minimalizálása 
áll. Az erımői technikai fejlesztések eredményeként 30-32 %-ról 42-50(55) %-
ra nıtt termikus hatásfok, aminek „egyenes arányú” eredménye a fajlagos 
széndioxid felszabadulás (g/kWh) csökkenése. 

3. A füstgázokból (egyéb származási helyrıl) leválasztott CO2 földalatti 
(geológiai) potenciális tárolási lehetıségei elsısorban a lemővelt földgáz-
kıolaj telepek, illetıleg a mélyfekvéső porózus homokkı (sósvízi akvifer) 
formációk – (megfelelı permeabilitás mellett), kérdıjeles lehetıség a nagy 
metántartalmú nem mőrevaló széntelepek ilyen célú hasznosítása, továbbá a 
tengeri (tenger alatti) tárolók gyakorlati megvalósítása.  

4. A füstgázokból történı leválasztás technikai megvalósítása számottevı 
mértékben növeli az erımői rendszer beruházási költségeit. Irodalmi 
források szerint a jelenleg mőködı rendszereknél a leválasztás többlet 
beruházási költsége 40-90 %, az új fejlesztéseknél 30-70 %.  

5. A CO2 leválasztás alkalmazása a felhasznált tüzelıanyag fajtától, az 
alkalmazott leválasztási technológiától függıen általában 10-15 %-al 
csökkenti a rendszer termikus hatásfokát. Az egyes tervezett projekteknél 6-
12 %-os hatásfok csökkentéssel számolnak, újabb publikáció szerint korszerő 
kıszén-lignit tüzelés mellett 8 %-al. 
A leválasztás + elhelyezés (szállítás, besajtolás) együttes hatásfok csökkentı 
hatása 14-28 % közötti érték lehet. 
 

6. A feldolgozott publikációk széles köre széntüzelés (kıszén, lignit) esetén 800-
900 g/kWh (0,8-0,9 t/MWh), földgáztüzelés mellett 300-500 g/kWh CO2 
felszabadulással számol. 
A füstgázból történı CO2 leválasztás hatásfoka (80) 85-90 (95) %, a légköri 
kibocsátás széntüzelés mellett 80-180 g/kWh, füstgáz mosásnál 60 g/kWh, 
gáztüzelés esetén – 90 %-os hatásfok mellett – 40-50 g/kWh. 
 

7. A leválasztás (elkerülés) fajlagos áramköltséget növelı hatása, a tüzelıanyag 
fajtáktól és az alkalmazott leválasztási technológiától is számottevı mértékben 
függhet. 
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A [21] publikáció szerint a leválasztás 40-90 (oxyfuel esetén 120) %-al növeli 
az önköltséget, a [23] forrás szerint leválasztás (elkerülés?) költségnövelı 
hatása 50-90 (110) %-os. 
A [22] tanulmány költségmodell számítások alapján hagyományos 
szénportüzelés mellett 50-80 %, IGCC technológia mellett 25-35 %, gáztüzelés 
(NGCC) mellett 40-50 %-os önköltség növekedést mutat ki a CO2 leválasztás 
következményeként. 
Földgáztüzelés esetén – mivel a füstgázban a CO2 koncentráció „csak” 1/3-1/4-
e a széntüzelésnél adódó 8-12 %-os értéknek – a CO2 leválasztás költsége 
(USD/tCO2) lényegesen meghaladja a széntüzelés mellett adódó költséget, a 
füstgázból történı leválasztás 40-80 %-al (oxyfuel eljárás mellett 100-120 %-
al) emeli/növeli a villamosenergia termelés önköltségét. 

8. Az irodalmi forrásokból származó leválasztási fajlagos költségek (USD/tCO2, 
USDc/kWh), valamint a CO2 besajtolás hazai mőszaki –költség adatai alapján – 
különbözı befogadó földtani jellemzıkhöz tartozóan – közelítı értékeket 
határoztunk meg a CO2  „elkerülésre” vonatkozóan. Átlagos esetben szén 
(lignit) tüzelés mellett 9(10)-14(16) Ft/kWh költség becsülhetı, ami 
gyakorlatilag a jelenlegi (CO2 leválasztás nélküli) technológia önköltségével 
azonos, azaz az elkerülés költsége kereken 80-100 %-al növelné a jelenlegi 
önköltséget, önmagában nagyobb érték, mint az atom alapú villamosenergia 
teljes önköltsége.  
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A tanulmányban elıforduló rövidítések (jelölések) angol, ill. magyar nyelvő 
megnevezése 
 

Rövidítés Angol 
BoA vagy BOA Best Optimazed Plant 

GuD Gas and Dampf Process 
MEA Mono-ethanol amin 

CCS 
Carbon(dioxide) Capture and 
Storage 

CLC 
Chemical Looping 
Combustion 

NGCC 
Natural Gas fired Combustion 
turbine/combined-cycle 

IGCC 
Integrated Coal Gasification 
Combined Cycles 

PC 
Pulverized Coal-fired simple 
cycles 

CGCC 
Coal Gasification Combined 
Cycle 

AFBC 
Atmospheric Fluidized-Bed 
Combustion 

PFBC 
Pressurized Fluidized-Bed 
Combustion 

SOFC Solid Oxide Fuel Cell 
ZEC Zero Emission Coal 

ZECA Zero Emission Coal Alliance 
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NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A NYUGDÍJRENDSZEREK 
FENNTARTHATÓSÁGÁHOZ 

 
Dr. Mellár Tamás  

egyetemi tanár 
Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar 

 
ÖSSZEFOGLALÓ 
 

A tanulmány a felosztó-kirovó és a tıkefedezeti nyugdíjrendszert hasonlítja 
össze a fenntarthatóság szempontjából. A széles körben elterjedt felfogás értelmében a 
tıkefedezeti rendszer orvosolni tudja az elöregedı társadalomból adódó negatív 
következményeket. Ezért a cikk azt vizsgálja, hogy az egyéni számlás tıkefedezeti 
rendszerben a várható kamathozamok mennyire függetlenek a makrogazdasági 
viszonyok alakulásától. Az alapvetı megállapítás az, hogy a foglalkoztatás és a 
jövedelem dinamikája, valamint a tıkehatékonyság alakulása komoly befolyással bír a 
kamatláb nagyságára és változékonyságára. 
 
BEVEZETÉS 
 
 A nyugdíjrendszerrel159 kapcsolatban több értékelı szempontot is lehet 
érvényesíteni. Ezek közül kiemelkedı jelentıségő az igazságosság, a méltányosság és a 
fenntarthatóság.160 Ez utóbbi azért fontos különösen, mert a megelızı kettırıl csak 
akkor van értelme beszélni, ha a mőködıképesség egyáltalán biztosított. Éppen ezért 
ebben a rövid tanulmányban csak a fenntarthatóság szempontjából vizsgáljuk meg a két 
leggyakrabban használt nyugdíjrendszert. Konkrétan azt nézzük meg, hogy a felosztó-
kirovó és a tıkefedezeti rendszer között van-e e tekintetben lényegi különbség, ahogyan 
azt igen sokan állítják, és az 1997-es magyar nyugdíjreform után a közvélekedésben is 
egyre inkább teret hódított. 
 A széles körben elfogadott nézet szerint a hagyományos felosztó-kirovó 
rendszer nem fenntartható (adott keretek között, amikor rögzített a járulékkulcs és a 
helyettesítési ráta), ha a népességen belül az idısek (a nyugdíjasok) aránya 
megnövekszik.161 Az állítás mögötti logikai érvelés igen egyszerő és könnyen átlátható. 
Ha a nyugdíjasok ellátását (nyugdíjjáradékát) az éppen aktív dolgozók 
nyugdíjjárulékából fizetik, akkor az aktív/nyugdíjas arány folyamatos romlása 
következtében csak úgy biztosítható a mőködıképesség, ha vagy a nyugdíjjárulékot 
emelik folyamatosan, vagy a folyósított nyugdíjjáradékot kurtítják visszatérıen, illetve a 

                                                 
159 A szerzı ezúton mond köszönetet Bessenyei Istvánnak, Kovács Erzsébetnek, Varga 
Attilának és Zalai Ernınek, akik kritikai megjegyzéseikkel és értékes javaslataikkal segítettek, 
hogy a tanulmány jobb legyen. Természetesen a fennmaradó hibákért csak a szerzıt illeti a 
felelısség. 

160 Ezeket a szempontokat részletesen tárgyalja a magyar nyugdíjrendszerre vonatkozóan 
Barabás és társai (2006) és Orbán - Pataki (2005), (2006)tanulmányai. 

161 Lásd pl. Barabás és társai (2006), Blake (2000) és Orbán - Palotai (2005), (2006). 
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költségvetés pótolja folyamatosan és egyre nagyobb mértékben a szüntelenül bıvülı 
finanszírozási rést. 
 Könnyen meg lehet szabadulni ettıl a problémától, ha az ország áttér a 
tıkefedezeti rendszerre - szól a reformerek érvelése. Ha eltekintünk az áttérés 
nehézségeitıl, s csak az új rendszer tiszta mőködését nézzük, akkor elég nyilvánvaló, 
hogy mivel az egyének nyugdíjas korukban az aktív idejükben felhalmozott ilyen irányú 
célmegtakarításokat használják fel, ezért ennek nagysága nem függ az eltartók-
eltartottak arányának a változásától, kizárólag csak a megtakarítás összege és a 
kamatláb gyakorol rá befolyást. Tehát az egyes egyének saját maguk határozhatják meg, 
hogy mekkora nyugdíjat akarnak kapni, s ennek megfelelıen alakíthatják megtakarítási 
stratégiájukat, függetlenül a demográfiai viszonyok alakulásától. 
 Vajon tényleg ennyire egyszerő a megoldás? Csak át kell térni egy másik 
rendszerre és az elöregedı társadalom problémáját figyelmen kívül lehet hagyni? 
Sokan, és nem csak laikusok, hanem szakemberek, közgazdászok, demográfusok is szép 
számmal elfogadják ezt az érvelést.162 Érdemes tehát megvizsgálni, hogy valóban 
automatikusan biztosítja a fenntarthatóságot a tıkefedezeti nyugdíjrendszer. A 
tanulmány itt következı részében ezt a kérdést vizsgáljuk meg, a két említett rendszer 
összehasonlítása alapján. Nem célunk a felosztó-kirovó és a tıkefedezeti rendszer 
általános, minden szempontra kiterjedı értékelı elemzése, pusztán a fenntarthatóság 
szempontjából végezzük az összevetést. 
 
A FELOSZTÓ-KIROVÓ RENDSZER ALAPVONÁSAI 
 
 A felosztó-kirovó nyugdíjrendszer makroszintő alapegyenlete a 
következıképpen írható fel:163 
 

     ,    (1) 
 
ahol  a nyugdíjjárulék-kulcsot, F a foglalkoztatottak számát, w az egy fıre jutó  
átlagkeresetet, O a nyugdíjasok számát, b pedig a nyugdíjjáradékot jelenti. Az (1) 
azonosság azt fogalmazza meg, hogy az aktív foglalkoztatottak nyugdíjjárulék-

befizetései adják a nyugdíjasok járadékát. Jelölje a  hányadost , amelyet átlagos 
helyettesítési rátának is neveznek, utalva arra, hogy az aktívkori bért milyen mértékő 
nyugdíj helyettesíti. Továbbá jelölje a rendszer-függıségi hányadost , amely a 

nyugdíjas/foglalkoztatott hányadost jelenti, tehát . Figyelembe véve ezeket a 
jelöléseket az (1) azonosság a következıképpen írható át: 
 

     ,    (2) 
 
                                                 
162 Talán nem véletlen, hogy az Ország -Stiglitz (1999) szerzıpáros a nyugdíjrendszerekkel 
kapcsolatos közkedvelt mítoszok között szerepelteti a tıkefedezeti rendszer magasabb hozamára 
vonatkozó hiedelmet. 

163 Lásd pl. Simonovits (2002) könyvének 80-83. oldalán a részletes levezetést. 
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vagyis a nyugdíjcélú járulékkulcs a helyettesítési ráta és a függıségi hányados szorzata. 
Magyarországon, ahol a nyugdíjas/aktív hányados 0,5 körül van (lásd a táblázat adatait) 
és a helyettesítési ráta pedig 0,6 körüli, a járulékkulcs 30% körüli értéket vesz fel. 
 

1. táblázat 
A demográfiai viszonyok alakulása Magyarországon 

 

millió fı 1980 2002 2050* 

Fiatal korú (Y) 2.8 2.2 1.5 

Munkavállaló korú (M) 6.3 6.2 4.6 

Foglalkoztatott (F) 5.5 3.9 2.9 

Nem foglalkoztatott (N) 0.8 2.3 1.7 

Nyugdíjas korú (O) 1.6 1.8 2.6 

Összesen 10.7 10.2 8.7 

*Elırejelzés, forrás: Augusztinovits [2005] 
 
 A (2) összefüggés teljes deriváltjának felhasználásával nyomatékosíthatjuk az 
imént elmondottakat: 
 

    ,  (3) 

ahol  a foglalkoztatási hányadot jelenti. A (3) összefüggés szerint tehát, ha 
csökken a foglalkoztatottak száma és/vagy növekszik az idısek száma, akkor adott 
járulékkulcs mellett a helyettesítési ráta csökkenni fog.164 A foglalkoztatás alapvetıen 
két ok miatt változhat: az egyik demográfiai, a munkavállaló korúak számának 
változása, a másik pedig közgazdasági, a foglalkoztatási hányad változása. A 
foglalkoztatás növekedését meghaladó nyugdíjas-szám növekedés esetén csak növekvı 
járulékkulcs mellett garantálható a nyugdíjak lépéstartása a  munkajövedelmekkel. 
 Sajnálatos módon Magyarországon az elmúlt évtizedekre az volt a jellemzı, 
hogy a foglalkoztatási hányad jelentısen csökkent (az 1980-as 87,2%-ról a 2002-es 
61,9%-ra), miközben a munkaképes korúak száma nem nıtt, a nyugdíjkorúak száma 
pedig kis mértékben ugyan, de gyarapodott165 (lásd az 1. táblázat adatait). Ezért például 

                                                 
164 Augusztinovits (2005) Magyarországra vonatkozó számításai szerint az elmúlt idıszakban és 
a közeljövıben a fenntarthatóságot nem a nyugdíjasok számának emelkedése, hanem a 
foglalkoztatottak számának csökkenése veszélyezteti sokkal inkább. 

165 A tanulmányban a számításoknál a nyugdíjas korúak és a tényleges nyugdíjasok számát 
azonosnak vesszük. Jóllehet tudatában vagyunk abban, hogy a korai nyugdíjazások és a rokkant 
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1980-hoz képest, amikor 30%-os nyugdíjjárulék-kulcs mellett 100% feletti helyettesítési 
arány lett volna, ez 2002-re már 60%-ra csökkent le. És itt még nincs vége a 
lejtmenetnek. Ugyanis a 2050-re vonatkozó elırejelzések alapján, még a kifejezetten 
optimista forgatókönyv (E = 72%) mellett is 40% alá kerül a helyettesítési ráta, a 
pesszimista esetben (E = 50%) pedig csak 26% lesz, míg a 2002-es foglalkoztatási 
hányad (E = 62%) fennmaradásának feltételezése esetén 33%-os helyettesítési ráta 
várható. 
 E helyütt érdemes egy kicsit kitérni a fenntarthatóság fogalmára. Megítélésünk 
szerint a fenntarthatóság kérdése azt jelenti, hogy adott, vagy elıre rögzített rendszer-
paraméterek (járulékkulcs, helyettesítési ráta) mellett vajon a befizetések fedezik-e a 
vállalt kötelezettségeket, vagy pedig költségvetési forrásokat kell igénybe venni a 
hiányok fedezésére. Ebben a felfogásban minden nyugdíjrendszer esetében felvethetı a 
fenntarthatóság kérdése. Létezik azonban olyan szőkítı értelmő felfogás is, amely csak 
a felosztó-kirovó rendszernél fogadja el az adott, kívülrıl meghatározott rendszer-
paraméterértékeket, míg más rendszereknél azokat belsı, a rendszer logikája által 
meghatározott paramétereknek tekintik. Ebben az esetben a fenntarthatóság kérdése 
csak a felosztó-kirovó rendszernél vethetı fel (lásd bıvebben Németh (2006) érvelését). 
Elég nyilvánvaló azonban, hogy ez egy leegyszerősítı álláspont, hiszen így mindig 
biztosítható a fenntarthatóság, csak megfelelıen magas járulékkulcsot és/vagy alacsony 
helyettesítési rátát kell megkövetelni. 
 Az elıbbi logika alapján és a késıbbi összehasonlítás miatt érdemes 
megmutatni, hogy hogyan alakul a nyugdíjjárulék-befizetések hozama a felosztó-kirovó 
rendszerben. Az egyén számára ugyanis a kérdés úgy merül fel, hogy aktív korában 
befizet bizonyos összeget a rendszerbe (tehát megtakarít), s vajon ezt majd nyugdíjas 
korában visszakapja-e (kamattal megemelve). A felosztó-kirovó rendszerben a 
nyugdíjasok fogyasztását az határozza meg, hogy az aktívak a megtermelt GDP 
mekkora részét nem használják fel, vagyis mennyit fizetnek be nyugdíjjárulékként. Az 
idısek felhalmozott megtakarításai állnak tehát szemben az aktívak befizetéseivel. Az 
(1) alapján ez a következıképpen írható fel: 
 

    ,    (4) 
 

ahol R a kamattényezı és feltettük, hogy a  járulékkulcs idıben nem változik. Az 
egyenlet baloldala a ma aktív generáció nyugdíjcélú megtakarítását mutatja, ez jelenti 
ugyanis a jelenbeli fogyasztásról való lemondást. A jobboldal pedig a nyugdíjasok (az 
egy idıszakkal ezelıtt aktívak) fogyasztását mutatja, amelyet a járulékbefizetéseikkel 
szereztek meg. Felfogható ez megtakarításként is, amelyre ennek megfelelıen kamat is 
számítható. Az R kamattényezı nagyságát nyilván az határozza meg, hogy a két idıszak 
nyugdíjcélú befizetései hogyan viszonyulnak egymáshoz: 
 

     .   (5) 

                                                                                                                                   
nyugdíjasok nagy száma miatt a két érték igen eltér egymástól. Az elméleti összevetés 
szempontjából azonban ez a különbség nem bír jelentıséggel. 
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Az összefüggés értelmében a kamattényezı a foglalkoztatás növekedési ütemének és a 
jövedelem növekedési ütemének a szorzata. Ez a megállapítás - nem meglepı módon - 
egybevág a Samuelson-féle biológiai kamatláb-kritériummal,166 mely szerint a kamatláb 
a népesség és a termelékenység növekedési ütemének összegével egyenlı. 
 Nézzük meg ez alapján, hogy vajon milyen kamattényezı érvényesülhetett 
volna Magyarországon. A kamattényezı most a nyugdíjcélú befizetések és a folyósított 
nyugdíjak arányát mutatja. A számításnál figyelemmel kell lenni arra, hogy a két 
idıszak hossza nem ugyanakkora: a befizetési idıszak körülbelül kétszer akkora, mint a 
folyósításé. A befizetés idıszakának az 1960-2000 közötti éveket tekintjük, a 
folyósításnak pedig a 2000-2020 közötti éveket. Képletben kifejezve: 
 

     
 
 Az egyszerőség kedvéért vegyünk csak három idıszakot, két aktív és egy 
nyugdíjas szakaszt (a szakaszok hossza húsz-húsz év). A foglalkoztatottak átlagos 
száma az elsı idıszakban 5 millió fı volt, a második idıszakban pedig 4,3 millió fı. Ha 
a reáljövedelmet a 1960-80-as idıszakra 100-nak vesszük, akkor a második idıszakban 
ennek kétszeresével számolhatunk. A jövıre vonatkozóan csak feltételezésekkel 
élhetünk, ezért két számítást adunk, egy optimistát és egy realistát. Az optimista becslés 
szerint a foglalkoztatás 3,5 millió lesz a 2000-2020 közötti idıszakban, a reáljövedelem 
pedig négyszerese az 1960-as szintnek. Ugyanezek az értékek a realista becslés szerint: 
3,2 millió és háromszoros jövedelem-növekedés. Ennek megfelelıen az optimista (O-
felsı index) és a realista (R-felsı index) kamattényezı a következı értékeket veszi fel: 
 

     . 
 
Az eredmények azt mutatják, hogy a most nyugdíjasok a befizetéseiknél kevesebbet 
kapnak vissza reálisan számolva. Ha a gazdaság dinamikusan bıvül és a foglalkoztatás 
nem csökken drámai módon, akkor talán a befizetéseiket meghaladó nyugdíjat 
kaphatnak vissza, de jelentıs kamatra így sem számíthatnak (egy évre vetítve 0,1%-os 
lesz a kamatláb). 
 
A TİKEFEDEZETI RENDSZER 
 
 A tıkefedezeti rendszer ismertetését elıször az alapokkal kezdjük, ami csak 
annyiban jelenthet újat, hogy megkíséreljük az egyéni szintrıl makroszintre áttenni az 
alapösszefüggéseket. A tıkefedezeti rendszer legizgalmasabb kérdése - különösen a 
fenntarthatóság szempontjából - a reálkamatláb alakulása, ezért az alapok áttekintése 
után erre is kitérünk. 

                                                 
166 Lásd bıvebben Samuelson (1958) ma már klasszikusnak számító cikkét. 
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A tıkefedezeti rendszer alapjai 
 
 A tıkefedezeti rendszer lényege az, hogy az egyének az aktív korukban tett 
megtakarításaikat élik fel a nyugdíjas idıszakukban. A járulékbefizetés és a 
nyugdíjjáradék összegének egyenlısége itt tehát az egyén egész életpályának a szintjén 
jelenik meg: 
 

       (6) 
 

ahol  az egyén túlélési valószínőségét,  pedig - az elızıeknek megfelelıen - 
a kamattényezıt jelenti (r a reálkamatláb). Az egyén az A évben kezd el dolgozni és V 
évben fejezi be aktív pályafutását, majd ezután a haláláig, a   H-adik évig nyugdíjas 
lesz. A nyugdíjjáradék nagysága tehát az aktív kori megtakarítások (jövedelem és 
járulékkulcs) nagyságától, valamint a teljes idıtávra érvényes reálkamatláb nagyságától 
függ. Általában azt lehet feltételezni, hogy az aktív idıszak kétszerese a nyugdíjas 
idıszaknak, tehát ha a megtakarítások megırzik a reálértéküket, akkor a 30%-os 
járulékkulcs legalább 60%-os helyettesítési rátát biztosít az egyén számára. A konkrét 
nagyságot jelentısen befolyásolhatja az egyén életszakaszainak alakulása és a 
reálkamatláb változása is. 
 Az összehasonlíthatóság kedvéért kíséreljük meg a (6) egyéni szintre vonatkozó 
összefüggést makroszintre kiterjeszteni. Mindenek elıtt iktassuk ki az egyéni túlélési 
valószínőségeket és kezeljük determinisztikusként a problémát. Makroszinten ez nem 
jelent túlzott leegyszerősítést a nagy számok törvénye miatt. Az alapösszefüggés most a 
következıképpen néz ki: 
 

    .   (7) 
 
Az alsó indexek itt az idıszakokra utalnak, a kamattényezırıl azt tételeztük fel, hogy az 

idıben nem változik. A determinisztikus jelleg miatt feltételezhetjük, hogy az -k 

egymással és -val is egyenlıek, tehát ezért elhagyhatóak. A könnyebb kezelhetıség 

kedvéért azt is feltételezhetjük, hogy , minden idıszakban. Ezeket az 
egyszerősítéseket figyelembe véve most a következıképpen írható fel a (7) összefüggés: 
 

    .    (8) 
 

Még további egyszerősítésekre van lehetıség, ha feltételezzük, hogy a w nettó keresetek 

egyenletesen növekednek az egységes kamatlábnak megfelelıen, a  kezdı 

τ
i =0

39

∑ wi R
39−i =

i =0

19

∑ bi

τ i
i =0

39

∑ Fiwi R
39−i = Oi

i =0

19

∑ bi

τ l i
i=A

V

∑ wi R
− i = l j

j =V+1

H

∑ bj R
− j ,

l i R= 1+ r

Fi

Oi

τ i = τ

w0 = 1



193 
 

értékrıl, tehát . A nyugdíjjáradékról pedig azt tételezzük, hogy fix aránya az 
átlagos életkeresetnek és értéke évrıl évre a kamatláb szerint emelkedik, tehát 

. Mindezek alapján az összefüggésünk a következı lesz: 
 

    .   (9) 
 
Az összefüggésbıl kiderül, hogy a járulékkulcs és a helyettesítési ráta közötti arányt az 
aktív és nyugdíjas idıszak hossza mellett a kamattényezı is befolyásolja, mégpedig 
pozitív módon. A nagyobb kamatláb magasabb helyettesítési rátát biztosít, adott 
járulékkulcs mellett. 
 A könnyebb áttekinthetıség kedvéért tekintsünk csak három idıszakot, 
amelybıl az elsı kettı aktív, míg a harmadik a nyugdíjas idıszak. Makroszinten tehát 
ennek megfelelıen a következı összefüggés érvényesül: 
 

     .   (10) 
 

A  és a  helyettesítésekkel (ez utóbbi azt jelenti, hogy a járadékfizetés 
alapja a két idıszak nettó átlagbére) élve adódik, hogy 
 

     .    (11) 
 

Még ennél is egyszerőbb alakot kapunk, ha a  helyettesítést 
alkalmazzuk, vagyis a nyugdíjfolyósítás alapját az aktív idıszak második felének nettó 
bére jelenti: 
 

    .     (12) 
 
 Amennyiben pozitív reálkamat érvényesül az idıszak során, akkor a 
helyettesítési ráta magasabb lesz, mint a járulékkulcs kétszerese. A felosztó-kirovó 
rendszernél számított 60%-os helyettesítési ráta (30%-os járulékkulcs esetén) tehát 
felülmúlhatónak látszik. S ráadásul itt még attól sem kell tartani, hogy az eltartók-
eltartottak arány romlása kedvezıtlenül befolyásolja a helyettesítési arányt. 
 A (12) meghatározás adja tehát az alapot a tıkefedezeti rendszerrel kapcsolatos 
optimista várakozásoknak. A döntı kérdés nyilvánvalóan az, hogy vajon hogyan alakul 
a kamatláb. Mennyiben tekinthetı ez exogén tényezınek, illetve függetlennek a 
foglalkoztatottak számának alakulásától. Ezekre a kérdésekre keressük a választ a 
következı részben. 
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Hogyan alakul a reálkamatláb? 
 
 Elsı közelítésben a válasz az lehet, hogy a pozitív reálkamatláb mindig 
biztosított, hiszen egyensúlyban a kamatláb nagyságát a tıke határterméke határozza 
meg, s nyilván a piaci szereplık csak addig ruháznak be, ameddig a pozitív hozadék 
biztosított. Ez alapján sokan úgy vélik, hogy a pénz immanens tulajdonsága a 
kamatozás, a megtakarítások automatikusan kamatot hoznak, legfeljebb csak a konkrét 
nagysága lehet kérdéses. Látni kell azonban, hogy ez nem automatikus folyamat: ha 
nincsenek megfelelı profitkilátások, akkor a beruházások nem növekszenek a 
megtakarításokkal párhuzamosan. Másfelıl pedig, ha nagymértékő beruházások 
történnek, akkor ez megemeli a tıkeállományt, s ezzel a tıke-munka arányt (különösen 
akkor, ha idıközben csökken a foglalkoztatás szintje), amelynek folyományaként 
csökkenhet a tıke határhozadéka, amennyiben az új beruházások nem korszerőbb, 
magasabb technikai-technológiai színvonalat testesítenek meg. Tehát távolról sem lehet 
azt feltételezni, hogy a nyugdíjcélú megtakarítások automatikusan generálnak egy elıre 
megadott nagyságú hozamot. 
 A folyamat bizonytalan, mind a tekintetben, hogy egyáltalán lesz-e beruházás a 
megtakarításból, illetve hogy mekkora hozamot fog eredményezni.167 A tızsde 
bekapcsolása némiképp javíthat a helyzeten, hiszen intézményes módon közvetíti ki a 
megtakarításokat a beruházni vágyóknak, a bizonytalanság és a kockázat ellen azonban 
ez sem jelent garanciát, sıt - bizonyos esetekben - inkább növeli azt.168 Látszólag 
megoldást jelenthet a befektetések nemzetközivé válása, nevezetesen, hogy a fejlett 
országok nagymértékő nyugdíjmegtakarításait a tıkehiányban szenvedı országokba 
lehet kihelyezni, s ezzel biztosítani a magas hozamokat. Ideig-óráig ez jó megoldásnak 
látszott, ma azonban már egyre nyilvánvalóbb, hogy globális szinten is jelentıs 
tıkefelesleg halmozódott fel, s ennek következtében a viszonylag magas hozamok csak 
nagy kockázatok mellett érhetık el.169 
 A nyugdíjcélú megtakarítások makrogazdasági hatásait a következıképpen 
mutathatjuk be az elıbbiekben használt - de most csak két idıszakra értelmezett - 
modell keretei között.170 A kezdı nulladik idıszakban az aktív foglalkoztatottak 
nyugdíjcélú megtakarításai teljes egészében beruházásokká, majd a következı 
idıszakban tıkeállománnyá válnak:171 

                                                 
167 A tıkefedezeti rendszer kritikai elemzıi elsıdlegesen a hozamok bizonytalanságát említik, 
mint az egyéni megtakarítási számlák alapvetı problémáját, lásd pl. Cassarico (1998), Diamond 
(1998) és Orszag - Stiglitz (1999) tanulmányait. 

168 Elég itt csak a 2008. ıszi tızsdei árfolyamok óriási ingadozásaira utalni. 

169 Lásd errıl bıvebben Coronado - Sharpe (2003) és Warshawsky (2003) tanulmányait. 

170 Az itt következıkben alapvetıen az együtt élı generációk modelljének logikáját használjuk 
fel, lásd bıvebben pl. Croix - Michel (2002) könyvét. 

171 Nyilván ez egy igen optimista feltételezés, s ezért a tıkefedezeti rendszer lehetı 
legkedvezıbb mőködését fogja eredményezni. Egészen más lenne a helyzet, ha például azt 
tételeznénk fel, hogy többségében államkötvényeket vásárolnak meg a nyugdíjcélú 
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     .   (13) 
 
Ez a tıkeállomány az elsı idıszakban mőködik és az idıszak végére elhasználódik, 
teljesen amortizálódik. Ennek megfelelıen az elsı idıszakban a GDP jövedelem-
egyenlege a következıképpen írható fel: 
 

   .    (14) 
 
A nettó jövedelem tehát két részbıl, a bérjövedelembıl és a tıkekamatból áll. Ehhez jön 
még hozzá az értékcsökkenés, a tıkeállomány teljes amortizációja. Ugyancsak 
felírhatjuk a jövedelem-felhasználás azonosságát: 
 

  .    (15) 
 
A jobboldal elsı eleme az aktívak megtakarítása (beruházása, jövıbeli 
tıkefelhalmozása), a második eleme az ı fogyasztásuk, míg a jobboldal harmadik eleme 
a nyugdíjasok fogyasztása. A nyugdíjasok fogyasztását a korábbi megtakarításaik 
felkamatolt értéke adja, amely megtakarítás tıkévé válva értékcsökkenésként térül meg. 
 A (15) összefüggés átírható egy foglalkoztatottra jutó értékekre is, ehhez 
elıször vezessük be a következı jelöléseket: 
 

. 
Ezeket felhasználva tehát a (15) egy foglalkoztatottra jutó változata a következıképpen 
néz ki: 
 

   .   (16) 
 

Érdemes megjegyezni, hogy a felhalmozás itt a  járulékkulcs által meghatározott és 
ezért nem feltétlenül optimális (aranykori növekedésnek megfelelı).172 
 Vegyünk most egy egyszerő Cobb-Douglas típusú termelési függvényt az 
output meghatározására: 
 

                                                                                                                                   
megtakarításokért. A tıkeképzıdés ekkor minden bizonnyal kisebb lenne és így a várható 
hozamok is. 

172 A maximális nettó termék eléréséhez ugyanis olyan k-ra van szükség, hogy teljesüljön az 
′f (k) = 1+ n1  feltétel (ahol y = f (k)  a termelési függvény). 
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   .   (17) 
 
Tételezzük fel, hogy a kamattényezı a tıke határtermelékenysége alapján határozódik 
meg, tehát 
 

    .    (18) 
 
A határtermelékenység alapján történı részesedés miatt a bérek részesedése az összes 
termékbıl 
 

  .   (19) 
 
 Az alapelvek lerögzítése után nézzük elıször, hogy hogyan alakul az R 

kamattényezı, összehasonlítva -sel, a Samuelson-féle biológiai kamattényezıvel. A 
tıkeképzıdés (13) definíciója alapján könnyen megállapítható, hogy ebben a modellben 
a tıkeállomány növekedési üteme megegyezik a biológiai kamatrátával: 
 

    .    (20) 
 
Érdemes felvetni, hogy amennyiben a tıkenövekedéssel arányosan változik a termelés, 
vagyis konstans tényezıhozadék érvényesül, és a kamatláb a növekedési ütemhez 

igazodik, akkor  lesz szükségképpen, vagyis nem nyerünk semmit a 
tıkefedezeti rendszerre való átállással. Általában azonban nem ez a helyzet. A (18), (19) 

és a (20) összefüggések alapján felírható  és  aránya 
 

 
 

és innen 
 

    .    (21) 
 

Ha  akkor , és fordítva. A tapasztalatok alapján  értéke 1/3 körül, 
míg  értéke 0,3 körül alakul, amibıl az következik, hogy a reálkamatláb mintegy 
másfélszerese a biológiai kamatlábnak. Tehát a magyar helyzetre konkretizálva 
(felhasználva a biológiai kamatlábra adott 0,7-1 közötti értékbecslést) ez azt jelenti, 
hogy a kamatráta az 1-1,5 értékhatárok közé tehetı, ami még mindig igen alacsony, 
hiszen ez egy generációnyi idıre vonatkozik. 

y = f (k) = Akα A > 0, 0< α < 1

R= ′f (k) = Aαkα −1

w = y− k ′f (k) = y− kAαkα −1 = (1− α )y
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 Érdemes megemlíteni, hogy amikor a járulékkulcs 0,5-re emelkedik, akkor az 
elıny eltőnik, s a két kamatráta megegyezik egymással. Azért fontos ezt hangsúlyozni, 
mert a tıkefedezeti rendszer logikájából - nevezetesen hogy "minél több a nyugdíjcélú 
megtakarítás, annál több lesz majd a nyugdíj" - arra lehetne következtetni, hogy a 
magasabb megtakarítási kulcs egyben nagyobb hozamot is biztosíthat. Ellenkezıleg, a 
nyugdíjjárulék-kulcs növekedésével csökken a kamatráta (mert k nı) és így a biológiai 
kamatrátától való eltérése is mérséklıdik. Az  csökkenése ugyancsak csökkenti a két 

ráta közötti különbséget, pl. ha  (és ), akkor már eltőnik  elınye az 

-sel szemben. 

 Az  biológiai kamatláb akkor nagyobb, mint 1 (feltéve, hogy ), ha  
 

, 
 

vagyis ha a reálbérek növekedési üteme nagyobb, mint a foglalkoztatás csökkenése. S 
mivel a bér fix aránya a GDP-nek (lásd a (19) összefüggést), ezért a bérnövekedés 
üteme megegyezik a gazdaság növekedési ütemével is. Így tehát az elızı feltételt úgy 
módosíthatjuk, hogy az egy foglalkoztatottra jutó GDP-nek jobban kell növekedni, mint 

amilyen mértékben csökken a foglalkoztatás, ahhoz, hogy az  teljesüljön. 
 A (18) összefüggésbıl nyilvánvaló, hogy a reálkamatláb  és A értékétıl 
pozitív, míg k értékétıl negatív módon függ. Ennek kapcsán felmerül az a kérdés is, 
hogy értéke vajon nagyobb-e egynél? Erre a kérdésre a válasz az 
 

        (22) 
 
összefüggésbıl olvasható ki. Ameddig fennáll az egyenlıtlenség, addig a kamatráta 
nagyobb lesz egynél. Ha k folyamatosan növekszik, akkor elıbb-utóbb megfordul az 
egyenlıtlenség, mivel  konstans és kisebb egynél (tehát csökkenı hozadék 
érvényesül). 
 A (19) összefüggésbıl az is kiderül, hogy a GDP-bıl a nyugdíjakra fizetett rész 
is (a bérekhez hasonlóan) konstans: 
 

    .     (23) 
 

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez a tárgyidıszaki egy foglalkoztatottra ( ) jutó 

nyugdíjat jelenti ( ) és nem az effektív nyugdíjasra jutó ( ) nyugdíjat. Az egy 
nyugdíjasra jutó nyugdíj meghatározásához tehát a következıképpen módosul a (23) 
összefüggés: 
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Az egy nyugdíjasra jutó nyugdíj aszerint lesz nagyobb, vagy kisebb, mint az egy 
foglalkoztatottra jutó, hogy a foglalkoztatás nıtt, vagy csökkent a két idıszak között. 
Ennek a sajátosságnak a dinamikus elemzésnél lesz majd jelentısége, hiszen ha 
folyamatosan nı a foglalkoztatás, akkor ez a béreknél nagyobb reálnövekedést biztosít a 
nyugdíjasok számára, fordított esetben viszont, amikor a foglalkoztatás csökken, akkor 
nem biztosított a nyugdíjak lépéstartása a reálbérekkel. 
 
A növekedési ütemek összevetése 
 
 Az elızı részben definiált modell idıbeli viselkedésének leírásához induljunk 
ki az egy foglalkoztatottra jutó GDP növekedési ütemét meghatározó összefüggésbıl, 
melynek levezetése megtalálható a Függelékben: 
 

    ,    (24) 
 
ahol g a GDP, a a technikai szint, f pedig a foglalkoztatás növekedési ütemét jelenti. 

Fontos a  értelmezése: ez nem más, mint a foglalkoztatás növekedési ütemének 

változását mutató érték. Ha , akkor ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatás vagy 
növekvı ütemben növekszik, vagy csökkenı ütemben csökken. Ebbıl következıen a 
GDP növekedési üteme csökken, ha ez a tendencia tartósan fennáll (a csökkenı hozadék 

miatt). Ha viszont , akkor a foglalkoztatás vagy csökkenı ütemben növekszik, 
vagy növekvı ütemben csökken. És ilyenkor a GDP növekedési üteme növekszik. 
Némileg árnyaltabb lenne a kép, ha a technikai szint növekedését nem exogén 
tényezınek tekintenénk, hanem a k növekedésétıl tennénk függıvé. Ebben az esetben 
akár a konstans, vagy a növekvı hozadék esete is elıállhatna.173 
Az egy fıre jutó nyugdíj alakulása az (F5)-(F7) összefüggés alapján 
 

   ,    (25) 
 
ahol h az egy nyugdíjasra jutó nyugdíj növekedési ütemét jelenti. Felhasználva a (24) 
egyenletet a következı egyszerő alakot kapjuk az egy fıre jutó nyugdíjak növekedési 
ütemére 
 

    .     (26) 
 

                                                 
173 Érdemes felhívni a figyelmet, hogy konstans vagy növekvı hozadék esetén a kamattényezı 
nem határozható meg a tıke határterméke alapján, ahogyan azt tettük az elızı részben. Ekkor a 
kamattényezı a modell exogén változója lesz és így alakulását nem érdemes vizsgálni. 

(1+ n0)k1R1

gt = a+ αgt−1 − α∆ft

∆f > 0

∆f > 0

∆f < 0

ht = a + αgt−1 + (1− α )∆ft

ht = gt + ∆ft
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Ha  (tehát a foglalkoztatás vagy növekvı ütemben növekszik, vagy csökkenı 

ütemben csökken), akkor , vagyis a nyugdíjak nagyobb ütemben növekszenek, 

mint a GDP vagy a reálbérek. Ha viszont  (tehát a foglalkoztatás vagy csökkenı 

ütemben növekszik, vagy növekvı ütemben csökken), akkor , vagyis a 
nyugdíjak növekedése elmarad a reálbérek növekedése mögött. 
 A reálkamatláb alakulására vonatkozóan az (F4)-(F6) és a (24) 
összefüggésekbıl a következı egyenletet származtathatjuk: 
 

   .    (27) 
 
Az összefüggésbıl megállapítható a reálkamatláb egyensúlyi feltétele is: 
 

 
 

amely mindenképpen pozitív növekedési ütemet jelent, mivel  nulla és egy közé esik. 
Ha az egyenlıség nem áll fenn, akkor a reálkamatláb nı, vagy csökken. Amennyiben a 

GDP növekedési üteme a technikai haladás -szeresénél jobban nı, akkor a 
reálkamatláb emelkedni fog, és fordítva. A (27) összefüggésbıl nyilvánvalóan kitetszik, 
hogy a reálkamatláb elég változékony (még abban az esetben is, ha a technikai fejlıdés 
üteme konstans), hiszen az egyenlıség csak alkalmilag áll fenn, s semmilyen 
mechanizmus nincs, amely az egyenlıség felé terelné a folyamatot. 
 
ÖSSZEGZÉS 
 
 A nyugdíjrendszerek összehasonlítása kapcsán kézenfekvı azt a két rendszert, a 
felosztó-kirovó és a tıkefedezeti rendszert összehasonlítani, amelyeket a legtöbb 
országban - így Magyarországon is - használnak, mégpedig egymás mellett, egymással 
párhuzamosan. A rendszerek mőködése és mőködtetése szempontjából kiemelt 
jelentısége van a fenntarthatóságnak, hiszen a fejlett világban a költségvetési kiadások 
csökkentése, az államadósság lefaragása meghatározó céllá lépett elı, s amely így 
lehetetlenné teszi, hogy a nyugdíj-kassza tartósan külsı forrásokra támaszkodjon. 
Magyarországon ma már a GDP 2-3%-át kell a nyugdíjpénztár alaphiányának pótlására 
fordítani, miközben az államadósság elérte a GDP 80%-át. Mindez természetesen nem 
jelenti azt, hogy a fenntarthatóság mellett az igazságosság és méltányosság, vagy a 
társadalmi szolidaritás nem játszhat fontos szerepet. 
 A felosztó-kirovó rendszer felváltására bevezetett tıkefedezeti rendszer egyik 
legfontosabb elınyének azt tartják sokan, szakértık és laikusok egyaránt, hogy a 
nyugdíjas korosztály növekvı részaránya ellenére sem kell számolni hiányokkal, a 
fenntarthatóság automatikusan megvalósul, az alkalmazott konstrukció 
következményeként. A vizsgálatunk alapjául szolgáló egyszerő generációs modell (zárt 
gazdaság és a teljes nyugdíjcélú megtakarítás tıkévé válik) eredményei azonban nem 
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∆f < 0

ht < gt

rt+1 − rt =
1

α
a + 1−

1

α






gt

gt = 1

1− α
a,

α

− 1
α −1



200 
 

igazolták vissza maradéktalanul ezt az optimista vélekedést. A modellvizsgálatok 
alapján levont következtetések a következıképpen foglalhatók össze. 
 1. A tıkefedezeti rendszer hozama is függ a reálbér (w) és a foglalkoztatás (F) 
alakulásától, nem csak a nyugdíjcélú megtakarítás mértékétıl ( ) és a termelés 
technológiai feltételeitıl ( ). 
 2. A tıkefedezeti rendszer R kamattényezıje általában magasabb a biológiai 
kamattényezınél (amely a felosztó-kirovó rendszer hozamának tekinthetı), ha a teljes 
megtakarítás tıkefelhalmozásra kerül. De ez még nem jelenti, hogy az R>1 reláció is 
automatikusan teljesül. 
 3. A magasabb nyugdíjcélú megtakarítás (a  járulékkulcs növekedése) nem 
jelent arányos járadéknövekedést. A csökkenı hozadék miatt valószínő, hogy a k egy 
fıre jutó tıke növekedésével az R kamattényezı csökken. 
 4. A tıkefedezeti rendszerben sem biztosított automatikusan, hogy a 
nyugdíjasok nyugdíjai a gazdasági növekedés vagy a reálbér növekedésével megegyezı 
mértékben emelkednek. Ez függ a foglalkoztatás alakulásától is. A csökkenı ütemben 
növekvı, vagy a növekvı ütemben csökkenı foglalkoztatás esetén az egy fıre jutó 
nyugdíjak növekedése elmarad a gazdasági növekedés ütemétıl. 
 5. Amennyiben a tıkefelhalmozás növeli a technikai szintet, akkor a csökkenı 
hozadék nem feltétlenül érvényesül, tehát a kamatláb nem szükségszerően csökken, de a 
2. és a 4. pontban adott relációk és kapcsolatok továbbra is érvényesek maradnak. 
 
FÜGGELÉK 
 
1. A reálbérek és az egy fıre jutó GDP növekedési üteme megegyezik egymással, ez 

látszik az (19) összefüggésbıl, s következik abból, hogy az egy fıre jutó bérek a 
GDP fix részét képezik. Tehát 

 

   ,    (F1) 
 
ahol G a növekedési tényezıket jelöli. 
2. A K tıkeállomány növekedési tényezıje a (20) alapján a következı 
 

   ,     (F2) 
 

bekalkulálva, hogy az egyszerőség kedvéért a  feltételezéssel éltünk. 

3. Az egy fıre jutó tıke k növekedési üteme könnyen származtatható a  
definícióból: 
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   .     (F3) 
 
4. Az (23) összefüggésbıl következik, hogy 
 

    .    (F4) 
 
5. Az egy nyugdíjasra jutó nyugdíj dinamikája a (24) alapján: 
 

   .   (F5) 
 
6. Most nézzük a GDP növekedési ütemének meghatározását a (17) termelési 

függvényünk segítségével: 
 

   .  (F6) 
 

Ennek logaritmusát véve és felhasználva, hogy a , vagyis a növekedési 
tényezı logaritmusa közelítıleg megegyezik a növekedési ütemmel, azt kapjuk, hogy 
 

   ,    (F7) 
 

ahol ,  és . További egyszerősítésre ad módot, ha az A 
technikai fejlıdés növekedési ütemérıl feltesszük, hogy idıben állandó. Ekkor a 
növekedési összefüggés az alábbi egyszerő alakot ölti: 
 

 
 

ahol . 
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Az Európai Egyetemi Szövetség (EUA) folyamatosan figyelemmel kíséri a 
kontinens felsıoktatásának tapasztalatait, az egyes országok gyakorlatát, általános, vagy 
különös megoldásait. Kiemelkedı szerepet kap ezekben a felmérésekben, elemzésekben 
a Bologna folyamat, amelynek eredményeit „Trend I-V” kötetekben tették közzé. A 
legutóbbi publikáció, a Trends 2010 [1] az elmúlt 10 év tapasztalatait összegzi és 
természetesen foglalkozik a jövı kihívásaival is. A tanulmányt megalapozó kérdıív 
rákérdezett az intézményi stratégiák legfontosabb fejlesztési területeire. A válaszokat az 
alábbi táblázat összegzi: 

 
1. táblázat 

Az intézményi stratégiák legfontosabb fejlesztési területei [2]  
 

Fejlesztési területek Fontosság % 

Bologna folyamat 78 

Minıségbiztosítás reformja 63 

Nemzetköziesedés 61 

Irányítási reform 49 

Finanszírozási reform 45 

Európai kutatási és innovációs politikák 43 

Demográfiai változások 26 

Rangsorok, ligák 23 

 
 

A hazai helyzetet figyelembe véve sok a hasonlóság az európai trendekkel. 
Értékelések sorozata készült 2008-2009-ben a bevezetett Bologna rendszer 
tapasztalatairól, de még mindig fellángolnak a viták az azt megelızı, az egyciklusú 
rendszerhez, a hagyományos egyetemi és fıiskolai szerepekhez való visszatérésrıl. A 
finanszírozás – „sosem elég alapon” – már-már örökzöld téma. Nem csak intézményi, 
de általános felsıoktatás-politikai szinten izgalmas kérdés a demográfiai trendek 
alakulása és hatásai az intézmény rendszerre. A 2005-ös Felsıoktatási Törvény 
elıkészítése kapcsán éles viták folytak az egyetemi irányítás témakörében, különös 
tekintettel az állam tulajdonosi, fenntartói jogainak érvényesíthetıségére az intézményi 
autonómia keretei között. Fókuszba kerültek az irányító testületek (szenátus, gazdasági 
tanács) és egymáshoz való viszonyuk. Mára jelentısen csitultak ezek a viták, a felszín 
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alatt azonban érzékelhetık vélemények pro és kontra pl. a Gazdasági Tanácsok 
szükségességérıl és szerepérıl.  

Természetes módon kapnak hangsúlyt, ha nem is mindig az EU általános 
trendjének megfelelı mértékben a minıségbiztosítás, a nemzetköziesedés, a kutatás 
kérdései és egyre inkább elıtérbe kerülnek a rangsorok, egyetemi hálózatok is. 

E tanulmány, amelyet Nagy Aladár eddigi életmőve elıtt tisztelegve 
állítottam össze, szemezget a fentebb felsorolt témákból, leginkább a vitás témakörökre 
koncentrál. A következtetések saját véleményemet tükrözik, de „segítségül hívtam” az 
örömteli módon egyre szaporodó nemzetközi és hazai szakirodalmat is. 
 
SOK VAGY KEVÉS HALLGATÓ? 
 

Közismert tény, hogy a rendszerváltás utáni két évtized alatt a hallgatói létszám 
Magyarországon csaknem megnégyszerezıdött. Míg ugyanis 1991-ben 108.700 volt a 
hazai felsıoktatás hallgatói létszáma, ugyanez a mutató 2005-ben elérte a 424.200 fıt. 
[3] Errıl a csúcsról lassú csökkenésbe kezdett, és 2008-ban már 381.019 fı volt.  [4] 

A dinamikus növekedést ugyan tényként elkönyvelhetjük, fontosabb azonban a 
relatíve gyors változás indokoltságának, következményeinek a vizsgálata. 
Nézzük elıször arra a kérdésre a választ, hogy vajon elıztük, vagy követük a 
nemzetközi trendeket? 

Az OECD által 2008-ban közreadott tanulmány szerint „…. 1991-hez képest 
2004-re a hallgatói létszám világviszonylatban közel kétszeresére, éves  átlagban 5,1 %-
kal nıtt (68 millióról 132 millióra)”. [5] Európában „csak” az 1998-2006-os 
periódusban 25 %-kal (évi 2,8 %) nıtt a hallgatók száma. [6] Hosszabb trendet 
figyelembe véve megállapítható, hogy míg Európa „fejlettebbik felében” a növekedés 
egy hosszabb idıszakban egyenletesebb ütemben következett be, addig a volt 
szocialista országok ezt az „ugrást” az elmúlt 2 évtizedben hajtották végre. 
Ausztriában pl. az a bizonyos négyszerezıdés 1970 és 2000 között következett be (100 
ezer lakosra jutó hallgatók száma: 1970: 817; 2000:3264;) Finnországban a hasonló 
adatok: 1970: 1318; 2007: 5895. Belgiumban, Hollandiában, Dániában ugyanezen, 
közel 30 év alatt megháromszorozódott a létszám.  

A másik oldalon Lengyelországban a 100.000 lakosra jutó hallgatói létszám 
1970 és 1990 között alig változott (1259, - 1327 fı), 2007-re viszont már elérte az 5631 
fıt, a Finnország után 2. legmagasabb értéket Európában. Csehszlovákia 1990-es, 1110 
fıs adata a szétválás utáni két köztársaságban 2007-ben szintén 3,5-4 szeresre 
növekedett (Cseh Köztársaság: 3525; Szlovák Köztársaság 4042). [7] 

Összehasonlíthatóságként legyenek itt végül a hazai adatok is: 1990: 954 fı, 
2007: 4288 fı. [8] 

Megállapítható tehát, hogy mi is, együtt a környezı országokkal „futottunk”  a 
nemzetközi trendek után együtt, ezen gyors változás pozitív és negatív  
következményeivel: 
- fel kellett ismernünk, hogy a XX. század végétıl, de még inkább a XXI. században a 
tudást „elıállító” és „hordozó” humán erıforrás válik meghatározóvá. A feltételezés 
ezen a téren az, hogy egy ország számára a nagyobb tömegben kibocsájtott hallgatóság 
együttesen nagyobb tudás tömeget jelent, valamivel alacsonyabb átlagszínvonallal is 
(ami óhatatlanul bekövetkezik), mint annak egynegyed, egyharmad, átlagosan 
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magasabban kvalifikált része; („Kimővelt emberfık sokasága”) (Nem kívánok 
vitatkozni azzal az ellenérzéssel, hogy „no de ki képes innovációra”?) 
- nem elhanyagolható tényezı, hogy a felsıoktatásban eltöltött évek egyben egyfajta 
foglalkoztatást is jelentenek a hallgatók számára, jelentısen csökkentve ezzel a 
potenciális munkanélküliséget; 
- megint csak gazdasági megfontolásból ne feledjük, hogy a hallgató egyben fogyasztó 
is, aki a tanulmányi évek alatt jelentısen hozzájárul egy-egy város, vagy régió 
bevételeihez; 
- végül, de nem utoljára említsük meg a felsıoktatást, mint az ország egyik legnagyobb 
foglalkoztatóját és egyben meghatározó kutatási potenciálját. 
Mindezek mellett természetesen erısen mérlegelni kell az ellenérveket is, hiszen a 
folyamatosan növekvı hallgatói létszám negatív következményeit már részben meg is 
tapasztalhattuk: 
- a fentebb bemutatott mennyiségi változás óhatatlanul a minıség romlásához vezetett 
legalább két okból: 
- a hallgatói létszám növekedését nem követte „arányosan” a felsıoktatási 
infrastruktúra fejlesztése. A 350 %-os  növekedés mellett ugyanis az oktatói létszám 
mindössze 20 %-kal lett magasabb. [9] Meglehetısen késın sikerült az épület 
infrastruktúra-fejlesztéssel követni a hallgatói létszámnövekedést és a nagy, kutatási 
pályázati lehetıségek 2007 utáni felgyorsulása ad némi reményt a tudományos és 
oktatási eszközpark modernizációjára; 
- a másik ok, hogy a nagyobb létszám ráadásul szőkülı merítési bázisból óhatatlanul 
„beengedte” a felsıoktatásba a gyengébb felkészültségő hallgatókat is. 
- bár az  egy hallgatóra jutó reálráfordítás az elmúlt 2 évtizedben csökkent, a 
felsıoktatásra jutó költségvetési forrás mindig is a GDP 1 %-a körül mozgott, abszolút 
értékben az állami támogatási összeg folyamatosan nıtt ezen évtizedekben pl. 2001évi 
120839,7 millió Ft-ról A 2008-as évre 216416,8 millió Ft-ra. [10] A néhány évvel 
ezelıtt lezajlott tandíjvitában gyakran hangoztatott érv volt, hogy ezen összeghez 
mindenki hozzájárul, azok is, akik soha nem „élvezik” a felsıoktatás tanulmányok alatti 
és fıleg diploma utáni elınyeit. (Közismert, hogy Európában egyedül Magyarországon 
haladja meg több mint kétszeresével a felsıfokú végzettségőek keresete a középfokú 
végzettségőekét;) [11] 
- az elızıekben említett támogatás növekedés nem tartalmazza azon fejlesztések 
(elsısorban infrastruktúra) költségeit, amelyek az utóbbi egy-másfél évtizedben 
zajlottak le a magyar egyetemeken és fıiskolákban, és még hosszabb ideig igénylik is a 
költségvetés kiadásait. 
Egy másik vetülete a hallgatói létszám növekedésének a kínálat és kereslet összhangja. 
Vajon a munkaerıpiaci elvárásoknak megfelelı struktúrában és felkészültséggel 
bocsátunk-e ki hallgatókat? – teszik fel gyakran a kérdést úgy a finanszírozók, mint a 
végzett hallgatókat befogadó intézmények képviselıi. Nem túl sok-e a jogász, 
közgazdász, kommunikációs szakember? Nem növeljük-e tudatosan a diplomás 
munkanélküliek számát? 
A válaszok külön tanulmányt érdemelnének. E helyütt csak néhány gondolatot emelnék 
ki: 
- jó közelítéssel és lehetıleg elıre úgy 5-10 évre még nem igen tudták megfogalmazni a 
munkaerıpiaci keresletet. Mind emellett meg kell jegyezni, hogy különbözı szakok 
népszerőségének tekintetében sincs sok új a nap alatt. Néhány év, vagy évtized 
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„lemaradással” követjük Amerikát, ahol pl. a business képzésre a 80-as években a 
hallgatók 40-50 %-a járt. Azután „helyreálltak a viszonyok”. A természettudományi 
képzés iránti elégtelen keresletre egész Európa panaszkodik. És ha a nagyobb 
szakmacsoportok megoszlását nézzük az EU-ban nem valószínő, hogy jelentıs 
mértékben eltér Magyarországétól. (2006-ban az EU országaiban a hallgatók 35 %-a a 
társadalomtudományokat, üzleti ismereteket és jogot tanult, 14,4 % egészségügyi és 
szociális, 12 % mőszaki és bölcsész tanulmányokat folytatott;) [12] 
- tegyük mindehhez hozzá, hogy az államnak az állami finanszírozási létszám 
szakmacsoportonkénti elosztásában kell nagyobb szerepet játszani. Ez nem jelenti 
természetesen azt, hogy a költségtérítéses hallgatót ne kellene orientálni; 
- a gyakorlati szakemberek túlzott specialista elvárásaival vitatkozni kell. Konvertálható 
tudást kell adni az egyetemeken és a fıiskolákon, amit a szakirányú továbbképzés és 
természetesen a vállalatok és egyéb foglalkoztató intézmények oktatása kell, hogy 
kiegészítsen; 
- a „diplomás munkanélküli kibocsájtáshoz”, pontosabban az igazságtartalmának 
megcáfolásához álljon itt néhány foglalkoztatási adat a 2008-as Magyar Statisztikai 
Zsebkönyvbıl: [13] 
 

2. táblázat 
A foglalkoztatottak és a munkanélküliek legmagasabb 

iskolai-végzettség szerint, 2008 
Legmagasabb iskolai 
végzettség 

Foglalkoztatottak Munkanélküliek 
száma  
ezer fı 

megoszlása     
% 

száma  
ezer fı 

megoszlása      
% 

. 

. 
Fıiskola a) 
Egyetemb) 

. 

. 
541,3 
355,4 

. 

. 
13,9 
  9,2 

. 

. 
18,8 
  6,8 

. 

. 
5,7 
2,1 

Összesen:   3.879,4      100,0     329,2       100,0 
 

a) Akkreditált felsıfokú szakképzéssel együtt 
b) PhD, DLA fokozattal együtt 

 
A táblázatból kiolvasható, hogy 3.879,4 ezer foglalkoztatott 896,7 ezer felsıfokú 
végzettségőt „igényel”, vagyis minden 100 ezer fı 23.100-at. A 2008 évi diplomás 
munkanélküli létszám „felszívásához” – minden egyéb feltételt változatlannak tekintve 
– alig kellett volna 100.000 fıvel több foglalkoztatott. 
A hallgatói létszám növekedésének korlátozása (megállítása) tehát nem a 
foglalkoztatottsági okból, hanem a képzés minıségének általános emelése és ezzel 
is szoros összefüggésben demográfiai okok miatt válik szükségessé. Egy, a mainál 
magasabb minıségő, a gyakorlati igényekhez jobban igazodó tömegképzés 
kombinálva az elitegyetemek elfogadásával és támogatásával (ld. késıbb) 
jelentheti a jövı fejlıdési útját. 
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MIÉRT ÉPPEN „BOLOGNA”? VALÓBAN BESZÉLHETÜNK BOLOGNA  
HUNGARICUMRÓL? VISSZA KELL-E, VISSZA LEHET-E LÉPNI?  

 
Bár mostanában fel-felröppennek negatív jövendölések az Európai Unió, és/vagy 

az Euró jövıjével kapcsolatban, józan ésszel aligha látható be ezek megszőnése. 
Egységesülı Európához ugyanakkor egységesülı felsıoktatási tér is tartozik. Az áruk 
és szolgáltatások, a munkaerı, valamint a tıke szabad áramlása feltételezi a 
konvertálható, egymás által elismert tudást. Olyan felsıoktatási rendszert, amelyben a 
kimaradtak bizonyos határok között csereszabatosak, garanciát jelentenek a minıségre 
és lehetıséget adott munkakör, vagy vezetıi pozíció betöltésére, függetlenül a diplomát 
kiállító országtól és annak adott felsıoktatási intézményétıl. Vajon ki vitatná e nagyon 
összefogott, éppen ezért leegyszerősített hátterét a Bolognáról elnevezett folyamatnak. 
Márpedig ha ezt elfogadjuk a megvalósításban is meg kell teremteni a konzisztenciát, a 
nemzeti kereteken való túllépést. A munkaerı mobilitás egy bizonyos szintje jó 
Európának, jó az egyes  nemzetgazdaságoknak és jó az egyénnek is. Hogy ez 
zökkenımentes legyen a munkába lépés elıtti szint, vagyis az oktatás harmonizációját 
kell megteremteni. Sıt, jelentıs mértékben már múlt idıben is beszélhetünk a rendszer 
bevezetésérıl, mivel 46 ország írta már alá a Bologna Nyilatkozatot, amelynek több 
mint fele EU tag. A rendszer egyik legfontosabb és tegyük hozzá legtöbbet vitatott 
elemét, a 3 ciklusú képzést lényegében minden aláíró ország és a felsıoktatási 
intézmények bevezették. Míg 2003-ban a felsıoktatási intézmények 53 %-a alkalmazta 
az új Bologna rendszert, ez az érték 2010-re 95 %-ra változott. [14] Általános 
megoldásokká váltak olyan támogató rendszerek, mint a transzparenciát biztosító 
oklevélmelléklet, a mobilitást segítı Európai Kredit Rendszer. Fontos lépések történtek 
az esélyegyenlıség biztosítása érdekében, jelentısen fejlıdtek a minıségbiztosítási 
rendszerek, bıvült az oktatás európai dimenziója.  

2008 és 2009 a 10 éves folyamat átfogó értékelésének évei voltak, mind az EU-
ban, mind Magyarországon.  

Az Európai Egyetemi Szövetség publikálta az „Trends 2010: A decade of change 
in European Higher Education” összefoglaló értékelését, az Európai Hallgatói 
Szövetség megjelentette véleményét „Bologna with student eyes 2009” címmel. [15] 
Az elıbbi a lényegében sikeres bevezetést nyugtázza, míg a hallgatók kritikus 
hangnemben értékelnek és tesznek javaslatot az általuk helytelennek tartott 
megoldásokra, a negatív következmények elkerülésére.  Mindezt elsısorban hallgatói 
nézıpontból, miközben rámutatnak a folyamat általánosabb problematikus elemeire is. 
Érdemes ezek közül néhányat megemlíteni már csak azért is, hogy a következı kérdésre 
– „valóban beszélhetünk-e Bologna Hungaricumról” -  válaszolni tudjunk: 
- a javaslatok egyike-másika – tekintettel arra, hogy a hallgatói szervezet elsısorban a 
2010 márciusi, Budapest-Bécs miniszteri értekezlet számára kívánt értékelést nyújtani – 
a kormánytisztviselık nem csak formális elkötelezettségét sürgeti; 
- értelemszerően nagyobb és folyamatos beleszólást követelnek az európai és nemzeti 
hallgatói szövetségeknek a jogalkotásba, a döntéshozatalba. Másokkal egyenlı 
partnerré kívánnak válni az egyetemi irányításban; 
- a hallgatói mobilitásnak kiegyensúlyozottabbá kell válnia az Európai Felsıoktatási 
Téren belül, mint ahogy lépéseket kell tenni ezen egységes tér szociális dimenzióinak is 
a vizsgálatára, az esélyegyenlıség megteremtésére; 
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- a hallgatók nagyobb beleszólást követelnek a minıség biztosítási rendszer 
mőködésébe, felhívják a figyelmet arra, hogy a tanulási folyamatokat nem tartják elégé 
hallgató-centrikusnak. Fontos az Európai Kredit Rendszer bevezetése és teljes körő 
alkalmazása, valamint a doktori képzés továbbfejlesztése kapcsán meg kell oldani, hogy 
minden doktorandusz számára azonos támogatást biztosítsanak; 
- intézkedéseket igényelnek a hallgatók a foglalkoztatottsági lehetıségek bıvítésére, 
valamint arra, hogy az „életen át tartó tanulás” váljon a képzési rendszer részévé; 
- végül partnerséget, fejlıdı kapcsolatot kell ápolni a világ Európán kívüli részével is. 
Ha a már többször citált „Trend 2010 összefoglalóját [16] és részletes elemzéseit 
áttekintjük megállapíthatjuk, hogy e nagyon széles reprezentáción alapuló, lényegében 
önértékelés igen pozitív kicsengéső: 
- az elmúlt 10 év változásai hozzájárultak a felsıoktatásban való részvétel bıvüléséhez, 
a nemzetköziesedéshez, a tudás vezényelte gazdaságok növekvı szerepéhez, a globális 
verseny növekedéséhez. Mindez segíti a Lisszaboni Nyilatkozatban foglaltak 
realizálását; 
- olyan témák Európai politikai implementációja és nemzeti szintő értelmezése, mint  a 
„külsı és belsı” minıségbiztosítás, az autonómia, a finanszírozás, a kutatás, vagy 
éppen a felsıoktatási rendszer struktúrája és nagysága jelentıs fejlıdést indított el 
és/vagy eredményezett; 
- a Bologna folyamat egyre jobban beágyazódik az európai és nemzeti politikákba. El 
kell azonban ismerni, hogy bevezetése meglehetısen gyorsan történt, amely idı nem 
volt elég arra, hogy a változások által megkövetelt új magatartásformák, szervezeti 
kultúrák, értékek és ezekkel párhuzamosan hatékony intézményi vezetés és elkötelezett 
munkatársi gárda alakuljon ki. A fıbb célok elmagyarázása, a vezetık és beosztottak 
meggyızése az İ elınyeikrıl a jövı fontos kihívása. 
Mindezek mellett természetesen a rövid idejő tapasztalatok is már felhívják a figyelmet 
néhány hiányosságra is. Ezek egy része egybe esik a már korábban ismertetett hallgatói 
véleményekkel is: 
- a folyamat bevezetését nem követte minden esetben a tantervek alapvetı megújulása. 
Az alapképzésben sokkal inkább olyan tantervek alakultak ki, amelyek – mintegy 
tömörítve a korábbiakat kevés rugalmasságot biztosítanak a hallgatóknak. A hallgató 
központú tanulmányi rendszer pedig rugalmas tanulmányi alternatívákat igényelne. Ez 
a követelmény már jobban realizálódik a mester szinten; 
- bár kevés információ áll rendelkezésre – éppen a bevezetés óta eltelt rövid idı miatt – 
arról, hogy milyen az új fokozatok munkaadói fogadtatása, vannak már pozitív jelek; 
- az intézmények válaszait összegezve e tanulmányból is kiderül, hogy hasznos és 
kidolgozott az Európai Kredit Rendszer, fontos elem a diploma melléklet, de azok 
megfelelı alkalmazása még hiányosságokat mutat; 
- nagyot lépett elıre a minıségbiztosítási rendszer fejlıdése mind európai, mind 
nemzeti szinten, miközben az intézmények – összhangban a hallgatói értékelésekkel – 
sem elégedettek az életen át tartó tanulás megoldásaival, a szociális dimenziók 
megfelelı kezelésével; 
- a felsıoktatási intézmények nemzetköziesedésében fontos szerepe van a mobilitásnak. 
A tapasztalatok szerint e téren a földrajzi területeket illetıen nincs igazából változás. 
Európa az elsı célpont, amit Ázsia, Amerika, Kanada, Latin-Amerika követ. Az arab 
világ, vagy Afrika továbbra is a legkisebb prioritást élvezi éppúgy, mint az utolsó 
Ausztráliát; 
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- a diplomáért folyó képzésben valamelyest növekedett a mobilitás, a rövid távú 
csereprogramok hallgatói létszáma stagnál. Összességében a hallgatói mobilitás 
elmarad a várakozásoktól és ennek okai között szerepet játszanak a nyelvi 
követelmények, a túlzott tantervi kötöttségek, a finanszírozás, a harmonizáció hiánya 
többek között a képzési naptárak területén; 
- a kreditátvitel elismerése szintén egyik központi eleme a mobilitás támogatásának. E 
téren jelentıs változások vannak, de nem elegendıek; 
- a kérdıívre adott válaszokból kiderül, hogy nem csak a hallgató központú képzés, de a 
szolgáltatások terén is további fejlesztésekre van szükség, miközben pozitív 
eredményeket könyvelhetünk el pl. a karrierkövetés és tanácsadás, vagy pszichológiai 
támogatás esetében; 
- ahhoz, hogy a Bologna folyamat elérje célját új szervezeti kultúrák kialakítása, 
koordinált kommunikáció, adatbázisok kialakítása és fejlesztése szükséges. 
Az európai tapasztalatoknak e részletes ismertetésével szerettem volna megteremteni a 
magyarországi gyakorlattal való összehasonlítás alapját. 
Amint azt már jeleztem ugyanis, 2008 és 2009 a Bologna folyamat bevezetése 
értékelésének az évei voltak. Részletesen foglalkozott a tapasztalatokkal a Magyar 
Akkreditációs Bizottság, a Felsıoktatási Tudományos Tanács, a Magyar Rektori 
Konferencia, az Országos Kredittanács, a Magyar Bologna Bizottság és az Állami 
Számvevıszék is. [17] 
A jelentések legtöbbje igen kritikus, bírálja a megkésett és ezért az indokoltnál 
gyorsabb bevezetést, a törvény-elıkészítés hiányosságait, a fıiskolák és egyetemek 
érdekközösségeibıl fakadó negatív következményeket éppúgy, mint az intézményeken 
belüli rossz megvalósításból fakadó hibákat. 
E témakörben „önálló” könyv is született Barakonyi Károly tollából és szerkesztésében. 
A címe: „Bologna Hungaricum, Diagnózis és terápia”. [18] 
A szerkesztı, szerzı „Bologna felülnézetben” [19] címen ad részletes értékelést az ú.n. 
Bolognai Tézisek hazai teljesülésérıl. Fıbb megállapításai az alábbiak: 
- a transzparencia az oklevélmelléklet formális bevezetésével lényegében megvalósul; 
- az ú.n. lépcsıs képzés már „sok sebbıl vérzik”. Kialakításához nem igen 
tanulmányozták a munkaerı-piaci igényeket. Jellemzı volt a korábbi öt év 
alapképzésbe való besőrítése, ráadásul elméleti tárgyakkal való túlzott megterhelése. A 
rendszer rugalmatlansága nem biztosítja az elvárt mobilitást. Az intézmények, az idı 
rövidsége miatt, nem voltak képesek az alap és mester képzések párhuzamos 
kidolgozására. Így az utóbbit már az oktatásban elindított alapképzések után kezdték 
összeállítani. Ez vagy „maradék elven” létrejött, vagy több esetben párhuzamos 
ismereteket adó mester szakokat eredményezett. Nem történt meg a pedagógiai 
paradigmaváltás (tanítás helyett tanulás); 
- „a kreditrendszer valójában nem elégíti ki a mobilitással kapcsolatos elvárásokat”. 
[20]  A kidolgozás ugyan megtörtént, de a rugalmas alkalmazástól még messze 
vagyunk. (Sokszor egy karon belül nincs mód váltásra, hogyan lehet akkor elismerni és 
beszámítani a külföldi tanulmányokat?); 
- a mobilitási esélyegyenlıség feltételei hiányoznak. A bejövı 12 ezer és a kimenı 8 
ezer hallgató rendkívül alacsony szintet jelez; 
- a minıségbiztosítás terén, kezdve a vitatható MAB minıségi felfogástól az elitképzés 
megoldatlanságáig a problémák sokaságát sorolja fel Barakonyi; 
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- az európai identitást erısítené az „oktatás európai dimenziója” megnevezéső tézis. Ez 
a dimenzió, valamint az „értelmiségi létre való nevelés” „… a hazai Bologna folyamat 
során elsikkadt.” – hangzik az egyértelmően negatív vélemény. [21] 
Három kritika három, megállapítás-sorozat. Ha nehéz is ezek összehasonlítása magát a 
kérdést feltehetjük: Valóban beszélhetünk „Bologna Hungaricumról”?, de 
folytassuk is mindjárt: „Vajon mindenki jobban csin álja”? Én, átélve a bevezetés 
folyamatát, tapasztalva elsı eredményeit, és áttekintve „bölcs hazai bizottságok” 
és nemzetközi szervezetek értékeléseit „nem”-mel válaszolok mindkét kérdésre.  
Az az álláspontom, hogy politikai, egyetemi és fıiskolai, kari, tanszéki és egyéni 
érdekek nem megfelelı kezelése és érvényesítése miatt követtünk el hibákat, 
hoztunk rossz döntéseket. Ezért azonban legkevésbé a Bologna folyamat okolható. 

Persze ezt mondja Barakonyi is. Szerinte a folyamatot azért kell újra kezdeni, 
hogy a végén „igazi Bologna rendszer” jöjjön létre. Szembeszáll azokkal, az 
„akadémiai oligarchia többségével” akik nem értették meg (ma sem értik), miért is kell 
megváltoztatni a felsıoktatási rendszerünket. [22] 

Én, szintén „Bologna pártiként” elfogadom a sok hibát felrovó kritikákat. Nagy 
részükrıl viszont azt nem, hogy „hungaricumok”. Azokkal szemben viszont, akik a 
visszalépést javasolják a Magyar Rektori Konferencia álláspontját osztom: „A 
hagyományos képzési rendszerre történı visszaállást a MRK elképzelhetetlennek tartja, 
egyetértve azonban a rendszer mőködésének folyamatos monitorozásával, a szükséges 
finomhangolások elvégzésével”. [23] 
 
VAJON SOKAN VAGYUNK? – INTÉZMÉNYRENDSZER MINDEN 
MENNYISÉGBEN ÉS MIN İSÉGBEN 
 
A magyar felsıoktatás 70 intézménybıl áll.* Ezek megoszlását a 3. táblázat tükrözi: 
 

3. táblázat 
Felsıoktatási intézmények száma állami és nem állami fenntartó, valamint 

egyetem, ill. fıiskola szerint 
Fenntartó Egyetem Fıiskola Összesen 

Állami 19 10 29 
Nem állami   7 34 41 
Összesen: 26 44 70 

Forrás: MRK 
 
A 2008-2009-es tanévben a hallgatói létszám valamivel több, mint 84 %-a (328.921 fı) 
járt az állami és közel 16 %-a  (52.098 fı) nem állami intézménybe. [24] 
Elsı ránézésre a táblázat adataiból az intézmények túlzottan magas száma olvasható ki. 
Rögtön az ebbıl következı kérdésre adandó válasz, hogy kell-e egy ilyen kis országnak 
ennyi intézmény, nota bene ennyit finanszírozni, már árnyaltabb elemzést igényel. Az 
intézmények többsége ugyanis nem állami fenntartású, vagyis sok kicsirıl van szó, 

                                                 
* Ez esetben az önálló a Magyar Rektori Konferencia tagjaként mőködı egyetemekrıl és fıisko-
lákról van szó. Nem tartalmazza a külföldi egyetemek „leányait”. 
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amelyeknél az állami finanszírozású hallgatói létszám egyáltalán nincs (pl. IBS), 
másoknál meglehetısen alacsony arányú az összes hallgatói létszámon belül. A jelentıs 
mennyiségő egyházi fenntartású intézménynél is a vegyes finanszírozás a jellemzı. A 
fentiekbıl az is látható, hogy a nem állami intézmények viszonylag nagy számuk 
ellenére a hallgatók nem igazán jelentıs arányát oktatják. Egy állami fenntartású 
intézményre átlagosan 11.342 hallgató jut, ami mindenképpen „gazdaságosnak” 
fogadható el. 
Egy kicsit közelebb kerülünk az objektív megítéléshez, ha kitekintünk a nemzetközi 
tapasztalatokra. 
 

4. táblázat 
A hallgatók és az államilag elismert felsıoktatási intézmények száma és az átlagos 

intézményi létszám egyes Európai országokban [25] 

Országok Hallgatók száma 
Elismert felsıokt. 

intézmények száma 
db 

1 intézményre jutó 
hallgatói létszám**  

Ausztria 
Csehország 
Finnország 
Franciaország 
Írország 
Lengyelország 
Németország 
Portugália 
Szlovákia 
Szlovénia 
Magyarország 

280.191 
374.064 
291.547 

      2.231.745 
180.000 

      1.927.762 
      2.025.307 
         373.002 
         230.519 
           95.933 
         381.033 

75 
73 
42 

         4.343 
              44 
            455 
            355 
            136 
              33 
              32 
              70 

3.763 
5.124 
6.942 
   514 
4.091 
4.237 
5.705 
2.743 
6.985 
2.998 
5.443 

 
A táblázat alapján – bár igen nagy fenntartásokkal – megállapítható, hogy a 

hallgatói létszámokhoz képest a magyar felsıoktatási intézmények száma nem igazán 
„lóg ki” az európai sorból (amelyben igazán különleges helyzetet mutat Franciaország). 

Tegyük most félre az amúgy sokszor félrevezetı mennyiségeket úgy általában, 
és irányítsuk figyelmünket az államilag fenntartott intézményekre.∗∗∗ 
19 egyetemrıl és 10 fıiskoláról van szó, ahol az egyetemek 245.664 fı (12.930 
fı/egyetem), a fıiskolák pedig 83.271 fıt (8.327 fı/fıiskola) oktattak a 2008/2009-es 
tanévben.  

Egy másik dimenzióban Budapesten 118.892 fı hallgató tanult 13 
intézményben (9.146 fı/intézmény), szemben a vidékkel, ahol is 210.043 fı hallgató 
tanult 16 egyetemen és fıiskolán (13.128 fı/intézmény). Amennyiben a mővészeti, 
valamint a Rendırtiszti és Zrínyi egyetemeket, mint eleve kis hallgatói létszámú 

                                                 
** Ez a mutató, amint láttuk Magyarország esetében, nagy fenntartással kezelendı, de valami-
lyen összehasonlításra lehetıséget ad. 
∗∗∗ Amint arra már történt utalás bizonyos összeggel az állami költségvetés támogatja a nem ál-
lami intézmények egy részét. Ez a támogatás döntıen a hitélethez, valamint az állami intézmé-
nyekhez hasonló feladatok ellátásához kapcsolódik. 
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intézményeket nem vesszük figyelembe, akkor a 6 budapesti egyetem és fıiskolán az 
átlagos hallgatói létszám 18.480 fı. [26]  

Viszonylag nagy a szórás az egyes intézmény típusokon belül. Míg a legkisebb 
egyetem (ismét figyelmen kívül hagyva a már említetteket) a Kaposvári Egyetem 3.551 
fı, a legnagyobb a Pécsi Tudományegyetem 30.620 fı hallgatóval. 
A legkisebb fıiskola a bajai Eötvös József Fıiskola 1.868 fı és legnagyobb a Budapesti 
Gazdasági Fıiskola 17.369 Fı hallgató számmal. Az intézményenkénti koncentráció 
mutat „bizonyos elınyt” Budapest számára. 

Még kevésbé a mennyiségekkel foglalkozva nem lehet megkerülni e résztémakör 
érintése kapcsán napjaink két vitatémáját: 
1. a fıiskola-egyetem viszonylatában a homogenizáció irányába megyünk-e, amikor 

is az út végén a mai egyetemi funkciókat is ellátó fıiskolák vannak, vagy az 
eddiginél is erısebb differenciálódásra van igény, nemcsak e két intézmény típus 
között, hanem azokon belül is? 

2. a „budapesti vonzerı” okoz-e negatív minıségi hatásokat mind a felduzzadó 
budapesti, mint a hallgatókat veszítı vidéki intézményekben (elsısorban kisebb 
fıiskolákon)? Egyáltalán maga a jelenség létezik-e és milyen „károkat” okoz, 
illetve az adminisztratív beavatkozás milyen következményekkel járhat? 

Ad.1.  Szögezzük le mindjárt, hogy többféle megoldást is lehet jól csinálni. Én magam 
differenciálódás híve vagyok, mégpedig minıségi alapon, a minıség érdekében. 
Ez a folyamat a Kutató Elit Egyetemi, valamint a Kiváló Egyetem címek 
megpályáztatására és a címek kiosztásával megindult. Érdemes lenne a fıiskolák 
minısítését is elvégezni és a képzési szinttel összefüggı döntéseket a szerint 
meghozni. Ez a verzió jó közelítéssel az alábbi modellt mőködtetné:  

 
5. táblázat 

A differenciált felsıoktatási modell 
Intézmény besorolása * Képzési szint 

Kutató-elit egyetem 
PhD és döntıen mester képzés  
kutatásra koncentrálva 

Professzionális egyetem 
PhD – mester és alapképzés 
Erısebb gyakorlatorientáció 

Elit fıiskola 
néhány mester és kiváló alapképzés 
erısebb gyakorlatorientáció 

Professzionális fıiskola 
felsıfokú szakképzés – alapképzés 
erıs gyakorlatorientáció 

*a besorolás vonatkozhat az intézmény bizonyos egységeire is (center of  excellence) 
 

A modell mőködése esetén az egyes szintekhez tartozó intézményeknek részben 
szakma-specifikusnak is kell lenniük, vagyis biztos, hogy nem ugyanazokat a 
szakokat kell párhuzamosan oktatni a professzionális fıiskola és a kutató 
egyetem szintjén. 
A besorolás természetes módon jár a finanszírozásbeli különbségekkel is. 
Egy másik verzió a további integráció. A folyamat az egyetemi szférában 
lezajlott, érdekes módon csak részben érintette a – döntıen vidéki – fıiskolákat. 
A lényeg, hogy a jórészt nagy egyetemekkel, párhuzamos profillal rendelkezı 
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fıiskolák azon nagy egyetemek olyan, erıs önállósággal rendelkezı karaivá 
válnak, amelyek az integrált egyetemen belül – az anyaegyetemmel szorosan 
együttmőködve, de az „anya” szakjaival nem párhuzamos képzéseket folytatnak, 
valamint infrastruktúrájukkal is segítik a nagyobb bevétel elérését saját, de anya 
egyetemük számára is. E modell elınyei: 
- az egyetem alap és mester szakjaiban egy munkamegosztás alakul ki, amelyben 
X egyetem bizonyos szakú diplomáját „A” városban mőködı karán lehet 
megszerezni. A minıséget az „A” város karának speciális erıforrásai és az 
anyaegyetemmel szoros kooperációja biztosítja. Az „A” városi kar legjobb 
munkatársai viszont beoktatnak az anyaegyetemi képzésbe; 
- nincs vita, hogy fıiskolán legyen-e mester szak vagy sem, vagy, hogy az 
egyetem alapszakon oktasson-e. Hasonló módon oldható meg a felsıfokú 
szakképzés is; 
- az anyaegyetem vonzereje várhatóan segít a hallgatói létszám megtartásában, 
vagy növelésében az „A” városi karon is; 
- a különbözı típusú felnıttképzési formákat, mintegy kihelyezett képzési 
központként, de az anyaegyetem székhelyén nem biztosítható elınyöket nyújtva 
„A” városban, közösen szervezik meg; 
- a minden fıiskolán felújított infrastruktúra jobban kihasználható. 
Van természetesen több hátránya is e megoldásnak: 
- az eddigi anyaegyetemi szakok bekerülési pontszámai valószínőleg csökkennek, 
ami presztízsvesztés; 
- az oktatók nem szívesen utazgatnak; 
- a munkamegosztás kialakulása során minden bizonnyal, mindkét helyen lesznek 
vesztesek – az államnak „csak” ezt a veszteséget kellene valamilyen módon 
kompenzálni. 

Ad.2. A harmadik út már elvezet a 2. vitatémához, vagyis, hogy „hogyan lehet 
megerısíteni a vidéki intézményeket, elsısorban a kisebb fıiskolákat”. Ez 
esetben a status quo fennmaradna, nincs differenciálás, a hallgatói 
létszámcsökkenés „adminisztratív úton” kerül megállításra az egyes 
intézményekben. A többlet-hallgatók természetesen a budapesti intézmények 
„rovására” kerülnének vidéki intézményekbe. 
A cél világos és támogatható. Ne szőnjenek meg, vagy váljanak teljesen 
gazdaságtalanná az egyébként a város, a régió számára fontos fıiskolák, 
amelyekbe az elmúlt években jelentı befektetések történtek.  
Érdemes e megoldást úgy közelíteni, hogy a nagy fıvárosi egyetemek az 
egységes normatív finanszírozás miatt ragaszkodnak a folyamatos 
létszámemeléshez. Ha ugyanazt a forrást, vagy valamivel többet kevesebb 
hallgatóval is elérhetnék minden bizonnyal önkéntesen is lemondanának bizonyos 
kvótákról. Ennek hátterét biztosíthatja, ha a fıiskolák által meg nem hirdetett 
mesterszak potenciális hallgatóinak fejében az egyetemek lemondanak alapszakos 
hallgatókról.∗∗∗∗ Ellenkezı esetben a már a mai szintre növelt kapacitásaikat 
kellene leépíteni, ami érdekeket sért, de költséges is. 

                                                 
∗∗∗∗ Vegyük figyelembe, hogy itt már csak két fıvárosi egyetemrıl a BCE-rıl és az ELTE-rıl 
van szó. Az orvosképzés irreleváns, a mőszaki képzésnek meg csak kevés konvertálható „fıisko-
lai társa” van vidéken. 
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Célszerőbb az l. témáról kifejtett megoldások valamelyikét, vagy azok 
kombinációját alkalmazni. 

 
A fı kérdésre tehát az a válaszom: nem vagyunk sokan, de el tudok képzelni a 
minıség érdekében további koncentrálódást az intézményeken belül. Az egyetem-
fıiskola homogenizálási folyamatot nem lenne célszerő támogatni, a nemzetközi 
példák, de az ország érdeke is a differenciálódás irányába kell, hogy elmozdítsa az 
intézményi és finanszírozási rendszert. Ez részben megoldást jelenthet a Budapest-
vidék vitára is, ahol mesterséges fékeket elképzelhetınek, de nem hosszú távú 
megoldásnak tartok. 
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NÉHÁNY MEGJEGYZÉS AZ EREDETI FELHALMOZÁSOKRÓL 
 

Dr. Mihalik István 
nyugdíjas okleveles közgazda 

 
A címben tudatosan használom a többes számot és nem az „eredeti 

felhalmozás törvénye” illetve az „eredeti tıkefelhalmozás törvénye” kifejezést.  
A különbözı új termelési, gazdálkodási rendszerek, módok, formák, 

viszonyok, stb. – ki-ki válassza a maga számára elfogadhatóbbat – kialakulásához és 
fıleg megerısödéséhez elengedhetetlen a megfelelı anyagi -, termelési bázis 
kialakulása, kialakítása, amely a politikai hatalom segítsége, illetve szellemi-ideológiai 
támogatása, törvényhozása nélkül nem jöhetett létre és fıleg nem szilárdulhatott volna 
meg. Az eredeti felhalmozás során -- mai szóhasználattal élve -- a modernizáció 
feltételrendszere jön létre, illetve ezt teremtik meg. Az eredeti felhalmozásnak eddig 
három variációját különböztetjük meg. Ezek: a kapitalizmus kialakulásához köthetı 
eredeti felhalmozás, az eredeti szocialista felhalmozás, és a posztszocialista eredeti 
felhalmozás. 

 
A KAPITALIZMUS KIALAKULÁSÁHOZ KÖTHET İ EREDETI 
FELHALMOZÁS. 

 
Az eredeti felhalmozás klasszikus formáját a gazdaságtörténet és a 

közgazdaságtan is Anglia fejlıdésében találta meg. Természetesen sokan utaltak 
bizonyos értelemben e folyamat bizonyos elemeire. Adam Smith már használta például 
a previous accumulation kifejezést. Sir Thomas More (Morus) pedig felháborodva írta 
le a paraszti földeknek a juhtenyésztés céljára történı kisajátítását, a parasztság 
elnincstelenedítését és így szükségszerően bérmunkássá válását. „Ahol csak az 
országban finomabb és értékesebb gyapjú terem, ott a nemes urak és jó néhány apátúr, 
szent férfiak, nem elégszenek meg avval az évi jövedelemmel és terméssel, amit 
ıseiknek jövedelmezett a birtok, nem elég nekik az, hogy renyhe és fényőzı életükkel 
a köznek csöppet sincsenek javára, ha ugyan nincsenek kárára, de semmit sem tartanak 
meg szántónak, mindent parlaggá tesznek legelı céljára, lerombolják a házakat, 
lerombolják a falvakat, csak a templomot hagyják meg istállónak a juhok számára. E 
derék férfiak … híven a falánk semmirekellık szokásához,  körülkerítenek jó néhány 
ezer hold földet egy tagban, s a gazdákat kidobják birtokukból.” [1] Ezek az előzöttek 
aztán kóborolnak, koldulnak vagy lopni kényszerülnek, s végül mint csavargók vagy 
börtönbe kerülnek, vagy éhbérért bérmunkások lesznek.  

Részletesen ezt az Angliai folyamatot azonban Marx elemezte fı mőve – A tıke 
– I. kötete 24. fejezetében, melynek pontos címe „Az úgynevezett eredeti 
felhalmozás”. [2] Nyomatékosan hangsúlyozta, hogy itt egy kétoldalú folyamatról van 
szó, továbbá, hogy „az eredeti felhalmozás nem történelmi eredménye, hanem 
történelmi alapzata a tıkés termelésnek”[3] és „a tıkés valamikor… valamilyen eredeti 
felhalmozás révén lett  pénzbirtokossá”[4]. A pénzvagyonok összpontosulásában, 
felhalmozódásában és tıkévé válásában fontos szerepet tulajdonított a kereskedelmi 
háborúknak, a protekcionizmusnak, a gyarmatoknak, a különféle bérleti elınyöknek, a 
monopóliumoknak, az állami kedvezményeknek és nem utolsósorban az 
államadósságnak. Az államadóssággal kapcsolatban írta többek közt azt, hogy „az 
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államadósság az eredeti felhalmozás egyik legjelentısebb emeltyőjévé válik. Mintha 
csak varázsvesszıvel érintené, a nem-termelı pénzt nemzıerıvel ruházza fel és így 
tıkévé változtatja. … Az állam hitelezıi a valóságban semmit sem adnak, mert a 
kölcsönadott összeget könnyen átruházható állami adósságkötvényekké változtatják, 
melyek kezükben továbbra is úgy mőködnek mintha ugyanannyi készpénz volnának.” 
[5] (Kiemelés tılem M. I. és gondoljunk napjaink válságára!) Tehát e kétoldalú 
folyamat egyik eredménye a termelésbe befektethetı pénzvagyonok létrejötte. 

E folyamat másik oldalának tekintette Marx azon tömegek megjelenését, 
akiknek nincs egyebük csak a karjuk és az életben maradáshoz az egyetlen lehetıségük 
az, hogy bérmunkát vállalnak, azaz a megélhetésükhöz kénytelenek munkaerejüket 
áruba bocsátani. A hőbéri kíséretek feloszlatása, a lökésszerően végrehajtott 
földkisajátítás stb. eredményeként rengetegen váltak koldussá, csavargóvá. VII. 
Henrikkel kezdetét vette a csavargás elleni törvényhozás, amelyet utódai is folytattak. 
E törvények drákói eszközökkel terelték a nincsteleneket bele a feltörekvı burzsoázia 
karjaiba, amit Marx az eredeti felhalmozás egyik lényeges mozzanatának tekintett.[6]. 

Mivel az „eredeti tıkefelhalmozás” terminus technicusa nem tartalmazza ezt a 
Marx által fontosnak tartott másik elemet ezért hagytam ki az elnevezésbıl – amire a 
cikk elején utaltam – a „tıke” szót! 

Hazánkban 1945 elıtt a hivatalos közgazdasági irodalom lényegében nem 
foglalkozott az eredeti felhalmozással. A Közgazdasági Szemle 1893–1949 közti 
számait feldolgozó repertóriumban (Kiadta a Statisztikai Kiadó Vállalat 1983-ban) 
nem találunk eredeti felhalmozás, de még tıkefelhalmozás címszót sem a subjekt 
indexben. Közgazdászok, történészek számára valóságos kincsesbánya174 az Atheneum 
által megjelentetett 4592 lapszámozást tartalmazó IV kötetes Közgazdasági 
Enciklopédia. Ebben sem találunk semmit az eredeti felhalmozásról. 

Az elsı komolyabb utalást Heller Farkas 1937-es kiadású Közgazdasági 
Lexikonjában találjuk a 6 soros „Eredeti tıkehalmozás” címmel.[7] 
 A munkásmozgalmon belül természetesen történtek rá utalások, hiszen A tıke 
I kötetét már 1921-ben megjelentették magyarul Bécsben. 

1945 után a szakmában, a különbözı kiadványokban, az oktatásban az eredeti 
tıkefelhalmozás kifejezés lett az uralkodó terminológia.[8] 
 Az eredeti felhalmozás általános vonásai természetesen az egyes országokban 
bizonyos specifikumokkal is rendelkeztek. A hazánkban végbement eredeti 
felhalmozás iránt érdeklıdık szíves figyelmébe ajánlom a Közgáz volt professzorának, 
rektorának Pach Zsigmond Pálnak „Az eredeti tıkefelhalmozás Magyarországon” címő 
mővét.  

                                                 
174 *(A „kincsesbányá”-hoz csak egy megjegyzést. A Bernstein által írt négyhasábos címszó-
hoz a szerkesztıség az alábbi lábjegyzetet főzte:”Érdekes megjegyezni, hogy Marx anyja egy 
’Presburg’ nevő holland családból származik, mely család a 16. században vándorolt Hollandi-
ába és nevét Pressburg városától vette. Így nem lehetetlen, hogy Marx anyai ısei a magyar Po-
zsonyból származtak, úgy mint Heine ısei és hogy ezáltal talán rokonságban is állottak.” Mint 
közismert a kincsek, az igazgyöngyök közé üveggolyó is keveredhet!) 
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AZ EREDETI SZOCIALISTA FELHALMOZÁS 

 
 Az eredeti szocialista felhalmozás kifejezést már Szmirnov és Buharin is 
használta, de a fogalom tartalmát, érvényesülését és érvényesítését behatóan 
Preobrazsenszkij elemezte. Ezért a szakirodalomban a fogalom elsısorban az İ 
nevéhez kötıdik. Preobrazsenszkij közgazdasági és gazdaságpolitikai nézeteinek 
áttekintéséhez azonban elengedhetetlen a történelmi szemlélet, amely megköveteli, 
hogy koncepcióját ne a történelmi helyzettıl elszakítva, hanem éppen abból kiindulva 
értékeljük. Azt kell figyelembe venni, hogy az adott idıszak konkrét körülményei közt, 
az objektíve kialakult feltételekbıl indult-e ki és azokra adott-e választ. 
Preobrazsenszkijnek az értéktörvényrıl, árutermelésrıl stb-rıl alkotott véleményét nem 
az 1960-as, 1980-as 2000-es években használat jegyzetek, tankönyvek válaszaival kell 
egybevetni, hanem azzal, hogy az adott idıszak gazdasági problémáit mennyire 
tudományosan közelítette meg és tárta fel. Ha közgazdasági fejtegetését, nézeteit ennek 
alapján ítéljük meg, akkor vitathatatlan, hogy Preobrazsenszkijnek jelentıs szerepe és 
elévülhetetlen tudományos érdeme az eredeti szocialista felhalmozás kérdésének 
részletes, beható elemzése!.  

Preobrazsenszkij a felhalmozás kérdésének elemzésénél a szovjet gazdaság 
jellegének a meghatározásából indult ki. A  szovjet gazdaságot átmeneti jellegő, vegyes 
gazdaságnak tartotta, amelyben az új,  szocialista termelési viszonyok harcolnak a régi 
viszonyokkal, elsısorban a kisárutermelı magánszektorral (22 millió parasztgazdaság). 
"Mivel – mutatott rá Preobrazsenszkij - egy igen sajátos rendre tértünk át, amelyben 
rendelkezünk a proletariátus diktatúrájával, a kezünkben tartjuk az államhatalmat és a 
nagyipart, de ugyanakkor a piac elvei alapján végezzük egész gazdasági 
tevékenységünket, rendelkezvén egyrészt a piaccal, melyen keresztül valósul meg a 
gazdaság  szabályozása, másrészt a Tervhivatallal és az Állami Bankkal, melyek 
igyekeznek  hatást gyakorolni és kell, hogy szabályozó hatást gyakoroljanak a piacra és 
a gazdasági folyamatokra, ezért bizonyos szocialista viszonyoknak és még nagyobb 
mértékben az árutermelı-tıkés viszonyoknak a hallatlanul bonyolult 
összekapcsolódásával van dolgunk." [9] Ezt a bonyolult összekapcsolódású rendszert 
szocialista- árutermelı rendszernek nevezi, abban az értelemben, hogy rendelkezik 
mind a szocializmus, mind az árutermelés bizonyos jegyeivel és nem abban az 
értelemben,  hogy a szocializmus árutermelı társadalom. Az átmenetnek a "ki kit gyız 
le" az  alapvetı törvényszerősége, illetve ennek megfelelıen a születı új harca a 
régivel.  

A fentieknek megfelelıen elméletileg elkülöníti a kapitalizmus és a 
szocializmus kategóriáit és állítja szembe ıket az átmeneti korszak idıszakára. Az 
árutermelést a szocialista tervgazdasággal, a piacot a szocialista társadalom 
könyvvitelével, az árakat a termelés munkaköltségeivel és végül az árut a termékkel. 
Vallotta, hogy az új termelési viszonyok erısödésének mértékében visszaszorulnak a 
kapitalizmus kategóriái. Ennek a mennyiségi változásnak az átcsapását az  új 
minıségbe nehéz megragadni, de a tendencia már az átmeneti korszakban felmérhetı. 
Ma már világos, hogy a fenti kategóriák diametrális szembeállítása helytelen, de az 
adott idıszakban a marxista közgazdaság-tudományban a többség által elfogadott 
álláspont volt.  
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   Magától  értetıdıen vetıdik fel a kérdés, hogy az átmeneti idıszakban mi 
szabályozza a társadalom rendelkezésére álló munkamennyiség elosztását a különbözı 
 szférák, ágazatok közt. Preobrazsenszkij szerint a szovjet gazdaság fejlıdésének  adott 
fokán és konkrét körülményei közt a szocialista bıvített újratermelés követelményeinek 
nem felelnek meg az értéktörvény vagy az arányos munkaráfordítás törvénye alapján 
kialakult vagy kialakulandó arányok.  "Az arányos munkaráfordítás törvénye - 
hangsúlyozta Preobrazsenszkij a  Novaja Ekonomika második kiadásához írt 
elıszavában Buharinnal vitázva - tiszta formájában csak abban a társadalomban 
létezhet, amelyben tejes egészében befejezıdött az osztályharc, ahol az osztály nélküli 
társadalom munkaerejének elosztása a  tárgyak feletti uralomnak, az ember 
természettel folytatott harcának közvetlen feladatait szolgálja és azt nem bonyolítja, 
nehezíti meg semmiféle emberek közti csoportharc, a még meglévı magántermelésbıl 
eredı harc maradványai. Teljesen nyilvánvaló, hogy az átmeneti idıszakban a 
munkaidı szabályozásának törvénye nem nyilvánulhat meg a maga klasszikusan tiszta 
formájában, mivel az átmeneti idıszakot a szocialista termelésnek az árutermeléssel, 
illetve a maradványaival folytatott  harca tölti ki, tehát az emberek és a termelési 
eszközök elosztása nem lehet teljesen  racionalizált és csak egy feladatnak - a 
társadalmi szükségletek kielégítésének - alárendelt. Ehhez a feladathoz még 
hozzákapcsolódik magának a társadalmi struktúra  osztály nélkülivé történı 
átalakításának befejezetlen feladata. Milyen formát ölthet az átmeneti gazdaságban a 
termelıerık munkaráfordításokon alapuló elosztásának törvénye?   

Erre a kérdésre a következıt felelem. Ha egy olyan vegyes struktúrájú 
gazdaságról van szó, ahol a szocialista szektor teljes gazdasági fölényét kifejlesztette a 
magántermelés fölött, valamint ugyanolyan automatikusan és szakadatlanul szorítja ki 
az utóbbit, mint annak idején a tıkés gyár a kézmővest, akkor ennek az idıszaknak a 
törvényszerőségeirıl, megmaradva a tudomány talaján, semmi megbízhatót sem 
mondhatok, mivel nem rendelkezünk magával a tanulmányozandó objektummal, 
tárggyal. Itt csak hipotézisek építhetık. Lehet, hogy az arányos munkaráfordítás 
törvénye itt a szocialista felhalmozás formáját ölti valamilyen sokkal konkrétabb 
kifejezésben, mint ahogy ezzel a túlzottan általános terminológiával jellemezhetı.  

De egészen más a helyzet a gazdaság szovjetrendszerévei, fejlıdésének 
jelenlegi, adott szakaszában. A szovjet gazdaságot ismerjük, a szovjet gazdaság 
történelmi tény, fejlıdésének törvényeit specifikus sajátosságaikkal felismerhetjük. Ez 
a sajátosság mindenekelıtt azzal függ össze, hogy gazdaságunk szocialista szektora 
még nem fejlesztette ki teljes fölényét a tıkés felett, még olyan elmaradott mőszaki 
bázison nyugszik, amely egyáltalán nem adekvát történelmileg a legfejlettebb, a mai 
kapitalizmusénál is haladóbb társadalmi struktúra fejlettségével. Ennek a szektornak 
még harcolnia kell a szocializmus elıkészítı osztályában, azaz hallatlanul nehéz 
feltételek és a legveszélyesebb nemzetközi körülmények közt kell összegyőjtenie az 
ilyen termeléshez azokat az alapvetı elıfeltételeket, amelyek lehetıvé teszik, hogy a 
kapitalizmust gazdasági téren termelıerıink gyorsabb fejlesztésével üssük. Ebben az 
idıszakban állami gazdaságunk talaján a munkaráfordítások törvényének 
szükségszerően az eredeti szocialista felhalmozás törvényének formáját kell öltenie és 
utóbbiként elkerülhetetlen az összeütközése és állandó harca az értéktörvénnyel. Ilyen 
értelemben az eredeti szocialista felhalmozás törvénye szocialista elmaradottságunk 
felszámolásának törvénye és csak arra a fejlıdési szakaszra érvényes, amíg  állami 
gazdaságunk nem lesz mőszakilag és gazdaságilag fölényben a kapitalizmus felett.  
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   Azt, hogy az eredeti szocialista felhalmozás gazdasági életünk szabályozója, 
amely az értéktörvény mellett és azzal harcolva mőködik, mint a társadalmi termelés 
másik rendszerének szabályozója, iparunk konkrét történetével, állami gazdaságunk 
konkrét történetével általában és külkereskedelmünk történetével különösen lehet 
bizonyítani. ... A munka elosztásának állami gazdaságunkban szintén objektív célja 
van, egyrészt a társadalmi szükségletek kielégítése a termelési viszonyok adott, azaz 
kollektív, típusa alapján, másrészt pedig éppen a termelési viszonyok ezen típusának 
bıvített újratermelése. Ezeknek a viszonyoknak a bıvített újratermelése mindenekelıtt 
és elsısorban anyagi eszközök felhalmozását jelenti az ilyen újratermelésre. Ez a 
rendszer önfenntartásának a kérdése. Éppen ez a második feladat váltja ki azt a 
másfajta munkaelosztást, mint ami az értéktörvény szabad mőködése mellett alakulna 
ki. Következésképpen az a munkaelosztás, amellyel állami gazdaságunk rendszerében 
rendelkezünk, semmilyen esetben sem eshet egybe azzal, amely akkor alakulna ki, ha a 
rendszer csak a kollektív termelés dolgozóinak a szükségletét elégítené ki, azaz 
befejezné az egész gazdaság transzformációs ciklusát. Másrészt nem eshet egybe azzal 
az elosztással sem, amelyet a világgazdaság értéktörvénye diktál. Ez az  egybe nem 
esés sem az egyikkel, sem a másikkal, ennek az egybe nem esésnek a létezése az 
eredeti szocialista felhalmozás törvényébıl, mint állami gazdasági rendszerünk - az 
értéktörvénnyel antagonisztikus - szabályozójából ered. Tervszerő  importunk és a 
nemzetközi munkamegosztásba való bekapcsolódásunk jellege az eredeti szocialista 
felhalmozás törvényének van alárendelve. ...  
  Ha a munka elosztását az állami gazdaságban, az összes többi szférában, 
valamint az állami- és magánszféra közti megoszlásban vesszük, akkor az egész 
vonalon a következıt látjuk: az arányos munkaráfordítás törvénye nálunk is hat, de a 
meglévı kollektív termelés esetén az állami szektorban kénytelen bıvítetten 
újratermelni ezeket a viszonyokat, s ennek következtében az eredeti szocialista 
felhalmozás törvénye válik megjelenési formájává. Ezen törvény mőködése alapján tart 
fenn és fejleszt az állami gazdaság jelenleg olyan vállalatokat, melyek az értéktörvény 
mőködése esetén likvidálódnának. Ezen törvény mőködése alapján rendelkezünk a 
magángazdasággal folytatott cserében olyan arányokkal, amelyek az értéktörvény 
mőködése (a legfejlettebb tıkés technika alapján) esetén nem létezhetnének. Mindez 
összességében véve, a kapitalizmushoz viszonyított gazdasági elmaradottságunk és 
 társadalmi elszigeteltségünk eredménye. Az a törvény pedig, amely magába 
koncentrálja ezen elmaradottságunk felszámolásának összes tendenciáját - az eredeti 
szocialista felhalmozás törvénye. Éppen ezen szabályozó mőködése alapján osztjuk el 
másként a termelıerıket, mint ahogy az a kapitalizmusban történne."[10]  

Elnézést kérek az olvasótói a szokatlanul hosszú idézetért, de egyrészt 
Preobrazsenszkij szabatosan és a legtömörebben itt fejti ki véleményét az eredeti 
szocialista felhalmozás szükségességérıl, másrészt fontosnak tartom, hogy az olvasó 
az én szabad kifejtésem helyett az eredeti szöveget ismerje meg.  

A fenti terjedelmes idézetbıl világosan látszik, hogy Preobrazsenszkij szerint a 
szovjet gazdaság az adott idıszakban önfenntartása érdekében valósítja meg az eredeti 
szocialista felhalmozás követelményeit, továbbá, hogy a szocialista- és  a magánszektor 
közt a csere nem egyenértékő.  

Preobrazsenszkij, aki a NEP fogalmával szemben szerencsésebbnek tartotta a 
szocialista felhalmozás idıszakát, abból indult ki, hogy az új anyagi-mőszaki bázis 
megteremtése a felhalmozás maximumát követeli meg. Oroszországban azonban 
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egyrészt a termelıerık elmaradottabb színvonala, másrészt az  intervenció és 
polgárháború nagyarányú pusztításai miatt a saját bázisú szocialista  akkumuláció, azaz 
a szocialista állami szektor többlettermékébıl történı felhalmozás nem elegendı. 
Szükségszerő, hogy a proletariátus a mőszaki bázis megteremtéséhez a preszocialista 
 szektortól, azaz az állami szektoron kívüli forrásokból eszközöket vonjon el, 
szivattyúzzon át az állami ipar fejlesztéséhez.  
  A preszocialista gazdasági formák többletterméke bizonyos hányadának a 
kisajátításához a proletár államnak különbözı eszközök - melyek lehetnek akár 
politikaiak, akár gazdaságiak - állnak rendelkezésére. Ezek közé Preobrazsenszkij 
olyanokat sorolt, mint például az adóztatás, a kényszerjellegő államkölcsönök, a hitel- 
és  kamatpolitika, a papírpénz-emisszió, a magánszemélyek külkereskedelmi 
tevékenységének lefölözése a külkereskedelem állami monopóliumán keresztül és az 
árpolitika.  

Preobrazsenszkij szerint az eszközök közül a legsajátosabb és a leghatásosabb 
a preszocialista formációkkal az árpolitika révén megvalósított nem egyenértékő csere. 
Az árak segítségével az eszközök elvonása még olcsóbb is, mint adók révén, mivel 
nincs szükség külön adóapparátus fenntartására.  

Az árakon keresztül megvalósuló nem egyenértékő cserének az elsı  meg-
fogalmazásánál Preobrazsenszkij még úgy fogalmaz, hogy a szocialista ipar, a 
proletariátus kizsákmányolja a magántermelı mezıgazdaságot, a parasztságot. [11]  A 
kizsákmányolás szó nagy vihart kavart. Ezért Preobrazsenszkij a késıbbiekben nem 
használta a kizsákmányolás szót, hanem a paraszti többlettermék elidegenítésérıl 
beszélt. Itt az alapvetı problémához - a munkás-paraszt szövetség, illetve a csere 
egyenértékősége problémájához - jutunk  el, ami az egész kérdéskör politikai 
jelentıségét is adja. A többség általában elfogadta, hogy a magántermelı 
mezıgazdaságnak is hozzá kell járulnia a szocializmus  anyagi-mőszaki bázisának a 
megteremtéséhez és a szocialista iparosítás nem alapulhat csak az öntudatos 
proletariátus "nadrágszíj-összehúzó" magatartásán. Igen érdekes, amit Buharin írt errıl: 
"Kap-e a szocialista ipar - kérdezi Buharin egy 1924-ben Preobrazsenszkij ellen írt 
vitairatában - felhalmozási alapjába a magántermelıktıl plusz-értéket? Igen. Ehhez 
semmi kétség sem férhet. Van-e itt ily módon értékek átmenete az egyik osztály 
kezébıl a másik, az uralkodó osztályéba? Igen. És ehhez sem férhet semmi kétség. De 
lehet-e ezt a sajátos viszonyt a legdurvább módon  felhasználva a kapitalizmus 
analógiáját kizsákmányolási viszonynak nevezni? Ezen  az alapon nevezhetjük-e a 
proletariátust kizsákmányoló osztálynak (ami elkerülhetetlenül következik az elızı 
tételbıl)?  Nem! És ezerszeresen nem! Egyáltalán nem azért, mert ez "rosszul 
hangzik",  vagy mert elméletben gyáváknak bizonyulunk a tényekkel szemben, amit 
merész barátunk bátran a nevén nevez. Hanem azért, mert az ilyen "név" nem felel meg 
- sıt  mi több, ellentmond - az objektív valóságnak és történelmi feladatainknak." [12] 
XX/4 ([ll]  49. o.) Tehát, mint látjuk, Preobrazsenszkij fı ellenfele, Buharin szerint 
kizsákmányolás nincs, de értékek "átmenete" van. A közgazdasági irodalomban a 
magánszektor hozzájárulását az iparosításhoz "olló", "átszivattyúzás", "sarc" névvel 
emlegették. Az elnevezések magukban hordják a nem egyenértékőséget is.  
  A nem egyenértékő  cserét magában hordó eredeti szocialista felhalmozás 
Preobrazsenszkij megfogalmazása szerint a szovjet gazdaság jövıbeni tendenciáit 
fejezi ki és ez a törvény szemben áll az értéktörvénnyel, melyen keresztül a múlt 
gyakorol nyomást a gazdaságra. A két szabályozó, az eredeti szocialista felhalmozás és 
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az értéktörvény tehát az új és a régi, illetve a tudatos és a spontán szembenállását is 
jelentette. A két törvény együttesen érvényesül, egymás mellett létezik, miközben 
lételemük az egymás elleni harc, mivel diametrálisan ellentmondanak egymásnak.  

Preobrazsenszkij részletesen foglalkozott azzal, hogy az eredeti szocialista 
felhalmozás és az értéktörvény követelménye hogyan érvényesül, illetve korlátozódik a 
különbözı szférák gazdálkodási egységeinek a kapcsolatában.  

A termelési eszközök mozgását, forgalmát elemezve elıször azt az esetet 
vizsgálta meg, amikor az állam monopolista termelı és az elıállított termékek egyetlen 
vásárlója. Példának a vasúti közlekedést hozta fel, illetve azt, hogy a Közlekedési 
Népbiztosság mozdonyokat, vagonokat, váltókat stb-t rendel a Glavmetaltól. Itt az ár 
 független az értéktörvénytıl és teljesen formális jellegő. Az ár nagyságát 
tervszámítások alapján határozzák meg és tartalmazhat nyereséget is, de lehet, hogy az 
önköltséget sem fedezi. Az ár itt nem más, mint egy titulus, egy jogcím arra, hogy a 
 vállalatok a további termeléshez, a meghatározott színvonalú újratermeléshez 
szükséges eszközöket megkapják az összállami "kondér"-ból. A piac szerepe itt a 
minimumra korlátozódik és nem áru, hanem az állam számára készített állami termék 
mozog.  

A következı  esetben - textilipari gépgyártás - a gépek egy részét külföldrıl 
hozza be az állam. A világpiac hatása itt abban jut kifejezésre, hogy a konjunktúrától 
függıen a szövıgépek olcsóbbak vagy drágábbak. Ha olcsóbbak, akkor vagy többet 
lehet vásárolni, vagy eszközök szabadíthatók fel más célokra, az állam egyéb 
szükségleteire. Ebben az esetben az értéktörvény találkozik az eredeti szocialista 
felhalmozás törvényével, de az otthon gyártott szövıgépek árának színvonalára nem 
hat az értéktörvény. Az amortizáción keresztül csak a textíliák árára hat.  

Abban az esetben, amikor a termelési eszközöknek (pl. mezıgazdasági gép) az 
állam monopolista termelıje, de nem monopolista vásárlója és a termékek fı tömege 
nem az állami keretek között kerül felhasználásra, akkor a termelı szervezet a fı 
fogyasztó erıs befolyása alatt áll. A termelıt semmiféle belsı konkurencia sem 
fenyegeti, de az árak megállapításánál mégis számolnia kell a magángazdasági szféra 
 vásárlóinak az adott termék iránti fizetıképes keresletével. Ha az állam az árakat  a 
magánpiac számára elfogadható bizonyos szint fölé emeli, akkor a "vásárlók sztrájkja" 
miatt az állami szektor megfelelı ágaiban még az egyszerő újratermelés folyamata is 
fennakadhat. Ha azonban a magánpiac fizetıképes kereslete jelentısen  meghaladja az 
állami termelés méreteit, akkor az ár a fizetıképes kereslet elszívásával növeli az 
állami felhalmozást a magángazdaság számlájára. Amikor az állam  monopolista 
termelı, de nem monopolista vásárló, akkor az ár kategóriája kettıs  jellegő: egyrészt 
az állami körön belül továbbra is kalkulációs eszköz, a készletek  tervszerő 
elosztásának álneve; másrészt az állam és a magánszektor közti csere esetében az ár az 
eredeti szocialista felhalmozás függvénye, melyet korlátoz az értéktörvény.   

Ezután Preobrazsenszkij olyan szerszámok esetét vizsgálta, ahol az állam se 
 nem monopolista termelı, se nem monopolista vásárló. Ha a termelés domináns részét 
az állam adja, akkor a piacon az árakat az állami termékekre megállapított árak 
 határozzák meg. Azok a konkurens termelık, akiknek az önköltsége nagyobb az 
 államénál, tönkremehetnek. Azok viszont, akik az államénál kisebb önköltséggel 
termelnek vagy többet halmoznak fel, vagy az állami árnál olcsóbban eladva 
gyorsabban értékesíthetik termékeiket. Ahol a konkurensek olcsóbban termelnek, ott az 
 állami vállalatok termelése csökkenthetı és a munkaerı más területekre irányítható  át. 
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Ebben az esetben az értéktörvény ugyanabba az irányba hat, mint a szocialista 
 felhalmozás törvénye.  
  Az állami ipar számára nyersanyagot jelentı és döntı többségében a magán-, 
 pontosabban a parasztgazdaságokban megtermelt termelési eszközök közül elıször 
azokat vizsgálja, ahol az állam monopolista, illetve legalábbis elsıdleges vásárló. 
Mivel az állam itt szervezetten, mint egységes gazdasági szervezet lép fel, ezért az 
árakat nem a piac diktálja az államnak, hanem inkább az állam a piacnak. A 
gyapotárakat - mutatott rá Preobrazsenszkij - nem Taskentben a szabadpiacon, hanem 
Moszkvában a tervezı szerveknél állapítják meg. Az állami felvásárlási árakban az 
eredeti szocialista felhalmozás és az értéktörvény hatása ütközik. Az értéktörvény a 
felvásárlási áraknak maximum és minimum határt szab. A maximumhatár az adott 
termék világpiaci átlagára. Az állam számára értelmetlen a világpiaci árnál magasabb 
árért megvásárolni például a gyapotot. A minimumhatár pedig a termék termelésének 
az a jövedelmezıségi foka, amely mellett a termelı még nem tér  át más kultúra 
termelésére, azaz elegendı az adott kultúra bıvítéséhez. Az eredeti  szocialista 
felhalmozás törvénye a maximum és minimum közti manıverezésben, illetve abban jut 
kifejezésre, hogy a felvásárlási ár erısen a világpiaci árak alá nyomott. Mindazt, ami a 
felvásárlási árakat megkülönbözteti azoktól az áraktól, amelyek szabad-verseny esetén 
alakultak volna ki, teljes egészében az eredeti szocialista  felhalmozás törvényének kell 
betudni.  

A másik esetben az olyan jellegő nyersanyagok felvásárlásánál. melyet a 
magántermelık is nagy mennyiségben vásárolnak, vagy magában a 
parasztgazdaságban is feldolgoznak, az állam szabályozó szerepe sokkal kisebb, az 
értéktörvény hatása pedig sokkal erısebb. Az állam felvásárlási árait lépten-nyomon 
megsértik a  magánfelvásárlók és ez az államot vagy az árak megváltoztatására, vagy a 
felvásárlás beszüntetésére készteti, ami azzal a veszéllyel jár, hogy vállalatai 
nyersanyag nélkül maradnak. A felvásárlási árak ingadozása korlátozza a késztermékek 
ártervezési lehetıségeit.  

Befejezésül Preobrazsenszkij a fogyasztási cikkek termelését és forgalmát 
tekintette át. Az állami szektorban elıállított fogyasztási cikkekrıl egyértelmően 
megállapította, hogy az értéktörvény befolyása itt sokkal nagyobb, mint a termelési 
eszközök termelésénél. Ezt elısegíti a fogyasztási cikkek termelésének a termelési 
eszközök gyártásához viszonyított számos sajátossága, melyek közül négyet említett 
meg.  Elıször: itt sokkal jelentısebb a magángazdaságok konkurenciája. A különbözı 
területek - pékségek, mészárszékek, sörfızdék, a bır-, gyapjú-, kenderfeldolgozás  stb. 
- nem követelnek sok és drága felszerelést, nagy forgó-tıkét, gyors a tıke megtérülése 
és ezért könnyen hozzáférhetık a kistermelés, a kistıke számára. Az állami  szektor 
legnagyobb ágazata ebben az idıben a textilipar, de még ez is szembetalálta  magát a 
kistermelés (kusztár- és kézmőipar) jelentıs konkurenciájával. Másodszor:  az 
értéktörvény hatása sokkal nagyobb a nyers-anyagok áringadozásának oldaláról.  Az 
állam a fogyasztási cikkek termeléséhez a nyersanyagot vagy a magánszektortói  kapja 
az országon belülrıl, vagy nagy mennyiségben importálja külföldrıl. Arról  már volt 
szó, hogy belföldi felvásárlás esetén az értéktörvény hogyan alakítja ki a  maximális és 
minimális árhatárt. Ami az importált nyersanyagokat illeti, "itt az állami ipart 
csapkodják a világpiaci értéktörvény hullámai az import ajtaján keresztül, bizonyos 
határok közt megváltoztatva a termelést a világpiaci áraktól függıen".[13] XX/5([38] 
25. o.) Harmadszor: a fogyasztási cikkek termelése közetlenebbül függ a 
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magángazdaság fizetıképes keresletétıl. Ha az állami termékek árai túl magasak, 
akkor a fogyasztók tartózkodnak a vásárlásoktól és növelik az ilyen termékek házi 
elkészítését. Negyedszer: a kiskereskedelmi árak jelentıs hatást gyakorolnak, illetve 
érzékenyebben reagálnak a kereslet-kínálat változásaira. Ezzel kapcsolatban vizsgálta 
meg Preobrazsenszkij az értéktörvény hatását áruhiány esetében és megállapította, 
hogy ha az állam nem növeli a termelést a fizetıképes kereslet növekedésével 
összhangban, akkor elıállhat az 1925-ös helyzet, az értéktörvény végig nem vitt és 
ezért teljesen eltorzított, természetellenes hatása. Ezt az érték-törvény késleltetett 
reflexének nevezte el, ami azt jelenti, hogy hatása az elosztási szféráról  nem terjedt át 
a termelési szférára. Az áruhiány miatt a kiskereskedelemben (melynek több mint fele 
1925-ben még magánkereskedelem) az árak növekedtek, de a termelıágazatok 
trösztjeinél ez semmiféle pozitív hatással sem járt. 

Az értéktörvény növekvı mértékő hatása szerint haladva ezután a 
parasztgazdaságokban termelt és az állam által felvásárolt fogyasztási cikkeket 
vizsgálta meg a  gabona példáján. 1924/25-ben az árugabonának csak 36,8%-át szívta 
fel a városi  piac és az export, azaz az állami felvásárlás. Az állam a termelés oldaláról 
nem képes érdemi hatást gyakorolni a piacra. A csereszférában a fölénye abban áll, 
hogy szervezett tömegfelvásárló, de manıverezési lehetısége az árpolitikában 
korlátozottabb, mint a tömeges csere más területein. E területen korlátot jelent: a 
gabonafélék  világpiaci áringadozása; az árugabona jelentıs hányada a szervezetlen 
piacon (nem állami felvásárlás) kerül értékesítésre; a paraszt nincs rákényszerítve - 
mint háború elıtt - a kényszereladásra és ezért nagyobb gabonakészletet halmozhat fel, 
többet  fordíthat takarmányozási célokra.  

Végül a legkevésbé tervszerő szabályozás területével, a parasztgazdaságok 
közti cserével foglalkozik. Az állam befolyását a parasztok közti kenyérgabona-
vásárlások áraira erısen korlátozza, hogy a szegényparasztok nem mindig pénzzel 
fizetnek,  hanem a gabona ellenértékét ledolgozzák és messze nem mindig a piaci árat 
fizetik,  hanem igen magas felárat fizetnek a nekik eladott gabonáért.  

Ami pedig az állami üzemekben nem gyártott kusztár- és kézmőipari termékek 
 kereskedelmét illeti, itt - mutatott rá Preobrazsenszkij - teljesen és osztatlanul 
uralkodnak az egyszerő árutermelés viszonyai, ez az értéktörvény uralmának osztatlan 
területe.  
  A különbözı szférák gazdálkodó egységei kapcsolatának elemzését 
Preobrazsenszkij azzal a megállapítással zárta, hogy az adott idıszak Szovjet-
Oroszországban "a XVI-XVIII. század együtt él a XX. század legnagyobb 
vívmányával, a szocialista állam tervszerően irányított iparával" , [14] /6 ([38] 31. o.) 
továbbá megállapította,  hogy az értéktörvény "a legkisebb hatást a termelési eszközök 
gyártásának a szférájában gyakorolja, amikor az állam monopolista termelı is és a 
termelési eszközök  monopolista megrendelıje is. Ez pedig azt jelenti, hogy a 
nehézipar állami gazdasági rendszerünk olyan legszocialistább láncszeme, ahol a piaci 
viszonyok felváltása  az egységes állami szektor szervezetén, belül a stabil terveken 
alapuló megrendelések  és fix árak rendszerévei a legmesszebb haladt elıre. Itt tört 
legjobban elıre az árak  transzformálódása az erıforrások tervszerő elosztásává az 
állami körön belül és leginkább itt alakult át az áru termékké. A fogyasztási cikkek 
állami gyártásában sokkal nagyobb az érték-törvény hatása. Ez a hatás annál nagyobb, 
minél kevésbé monopolizált az állami ipar, minél nagyobb szerepet játszik a termék 
önköltségének  kalkulálásában a kistermelés azon ágazataiban elıállított nyersanyag, 
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ahol a legnagyobb a spontán piaci viszonyok hatása. Végül, amennyiben áttérünk a 
magángazdaságra, azaz mindenekelıtt a parasztgazdaságra, akkor az értéktörvény a 
szocialista felhalmozás törvényét leginkább a nagyipar számára termelt paraszti 
termelési  eszközök, azaz döntı mértékben az állam által felvásárolt ipari 
nyersanyagok termelésének a szférájában korlátozza." [15] /7 ([38] 28. o.)  

Arra, hogy az eredeti szocialista felhalmozásról, illetve az értéktörvényrıl 
Preobrazsenszkij által vallott nézeteket, illetve ıt magát hogyan ítélték meg részletesen 
nem térek ki. Néhány „minısítést” csak a példa kedvéért azonban megemlítek. 
Hatalmas tudományos érték. Munkája irodalmunk rendkívül kiváló jelensége. Szavai, 
tanai módszertanilag és elméletileg sántítanak és ellentmondanak a leninizmusnak. A 
gazdasági türelmetlenség elmélete. Megöli a munkás-paraszt blokkot. Opportunista 
felhalmozási koncepció ez a hírhedt törvény.  Az SZKP hat kötetes története 
antileninista, pártellenes stb. jelzıvel, vagy csak  kritikai éllel említi. Ezekrıl a 
véleményekrıl az érdeklıdık szíves figyelmébe ajánlok néhány cikket. [16]  XX/8 
(Bev áltia) 

Felvetıdik a kérdés, hogy a szocializmust építı országok gyakorlatában 
elıfordult-e az eredeti szocialista felhalmozás? Véleményem szerint mind a 
Szovjetunió, mind a többi szocialista ország - így hazánk is - élt vele. Természetesen a 
Szovjetunióban erre vonatkozó statisztikai adatot nyilvánosan alig közöltek, de azért 
egy-két adattal alá tudom támasztani. 1928-ban az ipar fejlesztésére szolgáló eszközök 
54%-a a mezıgazdaságból származott. 1925/26-1927/28-ban  az iparon belüli 
forrásokból 3275 millió rubel, más ágazatokból pedig 1386 millió  rubel jutott az 
iparosítás céljaira [17] XX/9 ([48] 113. o.). Varga Jenı a Komintern VI. 
 kongresszusán 1928 szeptemberében tartott beszámolójában az "ollót" 40%-ra, a  falu 
által a városnak az iparosítás céljaira adott összeget 500 millió aranyrubelre becsülte és 
egyértelmően kijelentette, hogy "a paraszti termék bizonyos részének elvonása a 
szocialista építés céljaira ideiglenesen elkerülhetetlen". [18] XX/10 ([47] 4. o.) 

Hazánkra vonatkozóan a közgazdászok és a történészek is elismerik az eredeti 
szocialista felhalmozás gyakorlatban való érvénesítését. A gazdaságtörténet már 
részletesen feltárta, hogy az egyénileg gazdálkodó parasztság az 1953 elıtti években 
miként járult hozzá az újjáépítéshez, illetve késıbb az erıltetett iparosításhoz. Az MDP 
e téren folytatott  politikájának célját plasztikusan fejezte ki Rákosi Mátyás ismert 
mondata: "kényszeríteni kell a parasztot, hogy többet áldozzon a szociálizmus (az á 
nem elírás! M. I.) építéséért". (Idézi [19] XX/11  [26] 183. o.) Ez a kényszerítés több 
csatornán keresztül valósult meg. 1952-ben például a mezıgazdasági lakosságra 3167 
millió forint adót vetettek ki [20] XX/12 ([41] 15. o.). Ez az  összlakosságra kivetett 
adónak több mint 66%-a volt. A másik csatornaként a kötelezı termény- és állatbeadás 
szolgált. 1952-ben a kötelezı beadás köre már kiterjedt  a kenyér-gabonára, árpára, 
kukoricára, zabra, lucernára, lóherére, baltacímre, muharra, zabosbükkönyre, 
rétiszénára, napraforgóra, burgonyára, babra, borsóra,  lencsére, sertésre, 
szarvasmarhára, borra, szılıre, tejre, baromfira, tojásra. A kötelezı beadást egészítette 
ki a szerzıdéses termelési rendszer. Az állam az elvonást itt  úgy valósította meg, hogy 
mind a szerzıdéses, de különösen a beadási árakat erısen  a piaci ár alatt állapította 
meg. Az eltéréseket szemlélteti a következı táblázat.  
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1. táblázat 

A legfontosabb mezıgazdasági termékek beadási, szerzıdéses-állami   
felvásárlási, piaci átlagárai Magyarországon 1952-ben [21] (XX/13 [41] 19-20. o.) 

(Ft/q) 
 

Termények Beadási ár Szerzıdéses-felvásárlási ár Piaci ár 

Búza  60,0  80,0  250,0  

Rozs  54,0  60,0  250,0  

Árpa  50,0  70,0  193,0  

Zab  50,0  56,6  176,0  

Kukorica  50,0  60,0  200,0  

Burgonya (étk.) 30,0  89,0  172,0  

Bor (Ft/I)  1,4  2,1  10,0  

Vágó  sertés  570,0  630,0  2180,0  

Vágómarha  260,0  340,0  510,0  

Vágóborjú    400,0  770,0  

Baromfi  700,0  950,0  2500,0  

Tojás (Ft/db)  0,38  0,75  1,40  

Tehéntej (Ft/l)  0,71  0,71  3,50  
  
          Steinbach Antal egyik tanulmányában 7 milliárd forintra becsüli a parasztságtól 
1952-ben ezen a csatornán elvont összeget [22] (XX/14.[41] 21. o.) Az adók  és 
beszolgáltatás útján 1952-ben elvont 10 milliárd forint nagyságrendjének 
érzékeltetésére annyit, hogy az iparba ebben az évben összesen csak 7,3 milliárd 
forintnyi beruházás történt. [23] (XX/15 [26] 160. o.) Az elvonás harmadik csatornája 
az iparcikkek magasabb árszintje volt.   
   Az  eredeti szocialista felhalmozás hazai gyakorlatában a konkrét mérték 
meghatározásánál jelentıs szerepet játszott az a meggyızıdés is, hogy a mezıgazdaság 
átalakítása (tsz-esítés) annál gyorsabban mehet végbe, minél hamarabb "gatyátlanítjuk 
le a parasztot" az iparosítás szükségességére hivatkozva.  
 
A POSZTSZOCIALISTA EREDETI FELHALMOZÁS 

 
 A több közép-európai országban végbemenı változásokkal foglalkozó újságíró 
volt tanítványom megkérdezte tılem hogyan nevezném azt, ami ezen országok 
gazdasági életében végbe megy Azt javasoltam neki, hogy rám való hivatkozás nélkül 
használja nyugodtan a posztszocialista eredeti felhalmozás korszaka kifejezést. 
Találónak találta, de nem élt a lehetıséggel. A késıbbiek során azonban ez a fogalom 
többeknek is eszébe jutott és általánosan elterjedt. 

Az eredeti posztszocialista felhalmozást napjainkban már többen 
posztkommunista felhalmozásként emlegetik, nevezik. Nem kívánok részletesebb 
terminológiai boncolgatásokba bocsátkozni, de néhány megjegyzést szükségesnek 
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tartok. A már korábban is említett Athenaeumos Közgazdasági enciklopédia szerint „A 
szocializmus a kapitalizmus árnyéka s ezért csakis azokban a társadalmakban 
találkozunk vele, amelyek a kapitalizmus uralma alatt állanak. … a szocializmus oly 
társadalmi rendben való hitet és erre való törekvést jelent, amelyben mindenki 
egyforma elbánásban részesül”. [24] A kommunizmus pedig „gazdasági társadalmi 
rendszer, amelyben a termelési eszközök és használati javak a társadalmi közösség 
közös tulajdonai. A termelés teljesen a fogyasztás igényeinek kielégítésére szolgál, a 
termelt javak szétosztása a dolgozók szükségletei szerint történik.” [25] A Kossuth 
Kiadó gondozásában – tehát egy jóval késıbbi és más felfogás szerint megírt kiadvány 
– a szocialista ill. szocializmus címszavakat 11 hasábon elemzi. [26] Ennek a lényege: 
a szocializmus a kapitalizmust szükségszerően felváltó, a termelési eszközök 
társadalmi tulajdonán alapuló kizsákmányolásmentes társadalmi gazdasági alakulat. 
Ennek keretében felszámolják a tıkés termelési viszonyokat, bevezetik a 
tervgazdálkodást, átszervezik (kollektivizálják, szövetkezetesítik, nagyüzemesítik) a 
mezıgazdaságot, felszámolják a munkanélküliséget, megszüntetik a kirívó gazdasági-
társadalmi egyenlıtlenségeket. A kommunizmus viszont olyan „osztálynélküli 
társadalmi rendszer, melyben a termelési eszközök egységes köztulajdonban vannak, s 
megvalósul a társadalom valamennyi tagjának teljes társadalmi egyenlısége, a 
termelıerık magas fejlettsége, a társadalom gazdagsága lehetıvé teszi, hogy 
megvalósuljon a kommunista elosztási elv: ’mindenki képességei szerint, mindenkinek 
szükségletei szerint” [27] A két különbözı alapállású és jelentıs idıkülönbséggel 
megjelent kiadványok fogalomértelmezésébıl egyértelmően világossá válik, hogy a 
szocializmus/szocialista illetve kommunizmus/kommunista fogalmak nem 
azonosíthatók. Valószínőleg ismereteim hiányosak és ezért nem tudom hogy az 
úgynevezett rendszerváltó országokban – az álmokon és az elképzeléseken kívül – hol 
volt kommunizmus a tényleges valóságban. Ha pedig nem létezett akkor a 
posztkommunista jelzı használata nagyon is megfontolandó, hacsak nincs valami – 
általam ismeretlen – sajátos indoka.    

A posztszocialista eredeti felhalmozás során az államnak illetve a politikai 
hatalomnak még nagyobb volt a szerepe mint a megelızı felhalmozások során. 
Parlamenti, politikai, kormány, stb. döntések alapján adtak nálunk kárpótlási jegyet 
(más országokban vócsert, kompenzációs jegyet), valósult meg a „spontán” 
privatizáció, a privatizációs lízing, a munkavállalói résztulajdonosi program stb. Az 
állam, illetve az ıt képviselı személyek döntöttek számos olyan kérdésben, amely 
nagymértékben elısegítette egyesek meggazdagodását és ezen keresztül a hazai 
posztszocialista felhalmozást, amely az állami monopóliumból gyakran gründolt nem 
csak kis és közepes vállalkozásokat, hanem magánmonopóliumokat is. A politikai -, 
kapcsolati -, kulturális- és gazdasági tıke szoros kapcsolatban állt és segítette, 
támogatta egymást. Ennek eredményeként jött létre napjainkra hazánkban az, amit 
„szekértáboros-holdudvaros tıkéscsoportok”-ként emlegetett Papp László Tamás egyik 
cikkében. [28] 

  A teljesség igény nélkül nézzünk ezek közül néhány mozzanatot, példát. A 
tsz-ek megszüntetésekor az öregebbek örültek, hogy ismét sajátjuk lesz az ısöktıl 
örökölt föld, amit így-úgy „kolhozosítottak” A kárpótlási jegyéért azonban nem tudott 
rögtön megfelelı földet kapni, az életébıl már nem sok volt vissza. Mit tehetett? 
Értéke alatt áruba bocsátotta és a kapott összegért esetleg vagy életében elıször 
elutazott külföldre, a Balatonhoz, a Mátrába, vagy rendbe hozatta felmenıi sírját a 
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temetıben. Több egyetemi hallgató járt vidékre, hogy kellı jutalék fejében olcsón 
vásároljon fel kárpótlási jegyeket pénzes megbízóik számára. Néhányan a jutalékként 
kapott pénzen késıbb maguknak is „bespájzolták” az ilyen jegyekbıl. Késıbb az állam 
az így felvásárolt kárpótlási jegyeket gyakran névértékük 200 – 300%-on számolta be a 
vállalatok privatizációja során. 

Közismert, hogy a rendszerváltás utáni idıkben is számos nagyvállalat 
felügyelı bizottságában ott ültek a politikai pártok megbízottai. Ha valamelyikük 
netán-tán arra kérte a vállalti vezért, hogy a jól fizetı tartós megrendelési megbízást 
ennek és ennek lenne célszerő odaadni, akkor ez – számos esetben – így is történt. Egy 
tartós beszállítói szerzıdés pedig lehetıvé tette, hogy az adott cég tovább erısödjön, 
vagy más területen is sikerekkel indulhasson, „rúgjon labdába”.  
 Az állami vállalatok esetében a munkavállalói résztulajdonosi program 
keretében végrehajtott átalakítások során számos új tulajdonos „keletkezett”. De ki 
gondolta és gondolja komolyan, hogy igazából a kétkezi munkások, „a melósok” lettek 
a tulajdonosok!?   

Az egyik nagyobb budapesti egyetemen tanító volt tanítványom mesélt el 
szintén egy tipikus és szabályos eredeti felhalmozást elısegítı esetet. A kezdeti 
idıkben megkereste ıket egy nem állami pénzintézet a következı javaslattal. Szívesen 
nyitnának az egyetemen egy bankfiókot és átvállalják az oktatók, dolgozók 
bérkifizetésével kapcsolatos feladatokat. Csak két termet kérnek és a mindenkor 
hatályos fizetési listát. Beállítanak egy pénzkiadó automatát, amelybıl 8 és 17 óra 
között ingyen kilehet venni a pénzt, a megtakarítások után kamatot fizetnek. Az ügylet 
forma szerint mindkét fél részére elınyös. Az egyetem megszabadult egy sor 
adminisztratív feladattól, a fizetések borítékolásától, a jelentıs summa bankból való 
kiszállításától, védelmétıl, ırzésétıl stb. A tanszéki adminisztrátorok a fizetésnapi 
többletmunkától, stressztıl. De a bank is igen jól járt. A hónap során ingyen jutott 
jelentıs összegő ún. napi hitelhez, új ügyfelekhez, stb. azaz jelentıs nyereséghez. 

Az olvasók saját tapasztalatik, ismereteik alapján is tovább tudnák sorolni a 
példákat. Akiket részletesebben érdekel a magyar posztszocialista eredeti felhalmozás, 
azok szíves figyelmébe ajánlom a Kolosi – Szelényi szerzıpáros 2010-ben megjelent 
könyvét [29] a mai hazai elsıgenerációs nagyburzsoázia történetérıl illetve 210 olyan 
egyén életútjáról, akik a különféle hazai „toplisták” valamelyikén a 100 vagy 150 
leggazdagabb magyar egyikeként vált ismerté.  

A posztszocialista eredeti felhalmozás során a politikai tıke – a korábbi 
felhalmozási periódusokhoz képest – sokkal egyértelmőbben konvertálódott gazdasági 
tıkévé, hatalommá. A hétköznapi életben ezt úgy fogalmazzák meg, hogy aki közelebb 
van a tőzhöz az jobban melegszik, gazdagodik. Ezt külföldi példák is igazolják. „Az 
orosz milliárdosok kétharmada – olvasható egy újságcikkben – a rendszerváltás elıtt is 
közel volt a tőzhöz, ennek köszönhetik vagyonukat. A többiek a késıbbi privatizáció 
során szedték meg magukat.” [30] Ugyanez a cikk a Forbes magazin orosz kiadásának 
toplistájára hivatkozva közli, hogy a leggazdagabb száz orosz összvagyona a tavalyi 
142 milliárdról 297 milliárdra gyarapodott. Erre mondják azt, hogy „no comment”! 
 
A posztszocialista eredeti felhalmozással kapcsolatban a fı problémát abban látom, 
hogy nem volt egyértelmően meghatározott a cél. Azt, hogy a régi nem kell, nem tartom 
elegendınek. Amennyiben az eredeti felhalmozások célja elindítani a modernizációt, 
modernizációs hullámot kelteni, akkor világosan meg kellett volna határozni ennek a 
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célját. A „közjó terhére felhalmozott magánvagyon” (copyright: Nádas Péter) 
megszerzése azonban nem elegendı társadalmi célként! 
 
Felhasznált irodalom: 
 
1. MORUS, T.: Utópia. Franklin Kiadás é.n. 21. old. 
2. MARX, K.: A tıke I. kötet. Karl Marx és Friedrich Engels Mővei 23. kötet, 

Kossuth  Könyvkiadó, Budapest, 1967. 668 – 713. old. 
3. MARX, K.: A tıke I. kötet. Karl Marx és Friedrich Engels Mővei 23. kötet, 

Kossuth  Könyvkiadó, Budapest, 1967. 584. old. 
4. MARX, K.: A tıke I. kötet. Karl Marx és Friedrich Engels Mővei 23. kötet, 

Kossuth  Könyvkiadó, Budapest, 1967. 531. old. 
5. MARX, K.: A tıke I. kötet. Karl Marx és Friedrich Engels Mővei 23. kötet, 

Kossuth  Könyvkiadó, Budapest, 1967. 705. old. 
6. Lásd: MARX, K.: A tıke I. kötet. Karl Marx és Friedrich Engels Mővei 23. kötet, 

Kossuth  Könyvkiadó, Budapest, 1967. 690. old. 
7. HELLER, F.: Közgazdasági Lexikon, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1937. 

106. old.    
8. Lásd többek közt: A magyar nyelv értelmezı szótára II. köt. 1960. 416. old., 

Közgazdasági ABC mezıgazdáknak 1967. 120. old., Közgazdasági Kislexikon 
1968. 86. old., Akadémiai Kislexikon A-K  1989. 508. old. stb  

9. ХI. Съезд РКП(б). Стенографический отчёт. Москва. Госполитиздат, 1961. 
82. стр. 

10. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, Е.А.: Новая экономика. Москва, Изд. 
Коммунистической Академии, 1926. 2-ое изд. 28-32. стр. 

11. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,  Е.А.: Основной закон социалистического 
накопления. Вестник Коммунистической Академии, 1924. № 8. 58. стр. 

12. БУХАРИН, Н.И.: Новое откровение о советской экономике или как 
можно погубить рабоче-крестьянский блок.  
Большевик, 1924. № 15-16. стр. Правда, 1926. дек. 12. № 283. 7-8 стр.  

13. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, Е.А.: Закон ценности в советском хозяйстве. 
Вестник Коммунистической Академии. 1926. № 14. 25. стр.  

14. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, Е.А.: Закон ценности в советском хозяйстве. 
Вестник Коммунистической Академии. 1926. № 14. 31. cтр. 

15. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, Е.А.: Закон ценности в советском хозяйстве. 
Вестник Коммунистической Академии. 1926. № 14. 28. cтр. 

16. Прения по докладу тов. Преображенского «Закон ценности в советском 
хозяйстве». Вестник Коммунистической Академии, 1926. № 15.  Pozitív: 
Дволайский 180. стр. Negatív: Литвинов 157. стр. Пашуканис 172. стр. 
Перцис 203. стр. Ловчикова: Буржуазные фальсификации процесса 
социалистического накопления в СССР в период индустриализации, 
VALOVOJ, D. V. – LAPSINA, G. J.: Szocializmus és áruviszonyok. Budapest, 
Kossuth Könyvkiadó 1974. 183. o.   

17. Выполнение пятилетнего плана промышленности. Материалы к докладу 
В.  В. Куйбышева на ХVI. Съезде ВКП/б/ , 113. стр. 

18. ВАРГА , Е.:  Экономическое положение СССР (Доклад на VI-ом конгрессе 
Коминтерна).  Правда, 1928. 5 сент. 4. стр. 



230 
 

19. PETİ, I. – SZAKÁCS, S.: A hazai gazdaság négy évtizedének története 1945–
1985. I kötet. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1985. 183. old. 

20. STEINBACH, A,: Az MDP Központi Vezetısége 1953 júniusi határozatának 
agrárpolitikai el ızményei. Tudományos szocializmus füzetek. 83. köt. Budapest, 
1985. 15. old. 

21. STEINBACH, A,:  Az MDP Központi Vezetısége 1953 júniusi határozatának 
agrárpolitikai el ızményei. Tudományos szocializmus füzetek. 83. köt. Budapest, 
1985. 19-20. old. 

22. STEINBACH, A,: Az MDP Központi Vezetısége 1953 júniusi határozatának 
agrárpolitikai el ızményei. Tudományos szocializmus füzetek. 83. köt. Budapest, 
1985. 21. old. 

23. PETİ, I. – SZAKÁCS, S.: A hazai gazdaság négy évtizedének története 1945–
1985. I kötet. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1985. 160. old. 

24. Közgazdasági enciklopédia. IV. kötet. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai 
Részvénytársulat, 1929.764. old. 

25. Közgazdasági enciklopédia. III. kötet. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai 
Részvénytársulat, 1929. 478. old. 

26. Közgazdasági Kislexikon. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1968. 286-293. old.    
27. Közgazdasági Kislexikon. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1968. 176. o. 
28. PAPP, L. T. Népszabadság 2010. július.1. 
29. KOLOSI, T. – SZELÉNYI, I.: Hogyan legyünk milliárdosok? avagy A 

neoliberális etika és a posztkommunista kapitalizmus szelleme. Budapest, 
Corvina Kiadó Kft. 2010.  

30. KRIVÁN, B. Gazdagodó oroszok. Népszabadság, 2010. ápr. 19. 11. o. 
 
 
 
 



231 
 

A KÖRNYEZETI KÉRDÉSEK MEGVÁLASZOLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A 
SZÁMVITEL ESZKÖZRENDSZERÉVEL 

 
Dr. Pál Tibor  

egyetemi docens, intézetigazgató 
Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar,  

Üzleti-Információgazdálkodási és Módszertani Intézet  
 
ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Mivel nem kerültek még kidolgozásra és elfogadásra globális számviteli 
standardok, így az egyes gazdálkodási események környezeti hatásainak kezelése 
vállalkozásokra van bízva. Ebbıl következıen jelentıs szerepe van a szakmai ismeretek 
fejlesztésének, amelyhez a környezeti szempontú számviteli megközelítésben 
megfogalmazott szakmai anyagok, esettanulmányok kidolgozása is elengedhetetlen. 
Ezek nélkül a létrehozott információk egységes értelmezése, értékelése nem 
biztosítható. Jelenleg még nem mondhatjuk el, hogy közelítünk az optimális 
szabályozási és szakmailag elfogadható végrehajtási szint felé, még nem alakult ki sem 
a belsı igény, sem olyan külsı késztetés a vállalkozások környezeti információinak 
vonatkozásában, amely elısegítené az éves beszámolóban bemutatandó megbízható, 
valós kép kialakítását. Koncepciók léteznek, de az egységes megítéléshez és 
alkalmazáshoz, az éves beszámoló összeállításához alapot nyújtó döntések még 
váratnak magukra. 
 
ÜZLET ÉS KÖRNYEZET: KIVONHATJUK-E MAGUNKAT? 
 

Környezetünk adott színvonalú fenntartásának és a gazdaság elvárt fejlıdésének 
ellentmondásos kapcsolatrendszere minden közösségi-társadalmi szinten komoly 
kérdéseket vet fel. A kutatók nem egységesek annak megítélésében, hogy a gazdálkodás 
egyes területei milyen érintettség mellett kell, hogy megfogalmazzák saját feladataikat, 
illetve háríthatják át terheiket. Sok olyan társadalmi és üzleti szegmens is megjelenik, 
ahol fogalmi meghatározottság okán egyáltalán nem érzékelhetı az igény a környezeti 
problémák kezelésére, az ezeken a területeken végzett tevékenységeket egyszerően ettıl 
távolállónak tekintik, és úgy vélik, hogy a környezet fenntartását elsı (és sokadik) 
sorban - vagy kizárólagosan -, mőszaki oldalról kell közelíteni. Megítélésem szerint 
azonban a környezet megóvása (védelme, fenntartása) olyan általánosan megjeleníthetı 
kérdés, amelynek megválaszolása alól semmilyen tevékenységet végzı szervezet, vagy 
személy sem vonhatja ki magát. Szőkítve a kört még világosabban fogalmazhatunk: az 
üzleti szféra tekintetében minden egyes részfolyamatra értelmezhetı ez az elvárás. 
Továbbgondolva: a feltételrendszer szerves, önálló igényként megjelenı részeként kell 
értelmeznünk az elsı ránézésre a környezeti problémáktól messze található olyan 
területeket is, mint a számvitel. 

A környezeti gazdálkodás kérdései egyre növekvı jelentıségük okán pénzügyi-
számviteli oldalról tekintve makro- és mikroszinten is folyamatos kezelést igényelnek. 
Míg a makroszinten az átfogó számbavételi és tervezési eljárások nagy nyilvánosságot, 
költségvetési, politikai figyelmet és szakmai támogatást igényelnek és kapnak, addig a 
mikroszférában a számviteli elıírások és a követett gyakorlat nem megfelelı szinten 
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értelmezi és kezeli az egyes gazdálkodók erıforrás felhasználásának tervezését, 
számbavételét és számviteli bemutatását a gazdálkodásról szóló beszámolókban. Ez 
elsısorban a vállalkozásoknál, azon belül is az iparban és a hozzá kapcsolódó 
területeken jelenít meg feladatokat. A vállalkozások jelentıs többsége nem lép túl a 
számára jogszabályi oldalról megfogalmazott elıírások minimalista teljesítésén, így 
nem alkalmaz a vezetıi számvitelhez köthetı, a környezeti gazdálkodás hatékonyságát 
növelı döntések elıkészítését megalapozó számviteli eljárásokat, elemzési, értékelési 
eljárásokat. Ennek a helyzetnek a megváltoztatását olyan új számbavételi, besorolási és 
értékelési eljárások kidolgozása segítheti, amelyek megfelelı kutatási tevékenységre 
alapozva módszertani oldalról támogathatják az energiagazdálkodással összefüggı 
döntéseket. Ebben a rövid dolgozatban néhány olyan – a továbblépéshez megítélésem 
szerint szükséges – javaslatot teszek, amelyek hozzájárulhatnak egyrészt annak 
megértéséhez, hogy miként kapcsolódik a számvitel és a környezetvédelem, másrészt 
segíthetik a késıbbi kapcsolódó szabályozási és vállalati szintő döntések kidolgozását 
is. 
 
HELY ÉS SZEREP: A „ZÖLD” SZÁMVITEL ALRENDSZEREI 175  
 

A környezetvédelmi számvitel radikális felfogásban a természeti és gazdasági 
környezet közötti kölcsönhatásra koncentrál. Ezért a „zöld” számvitel feladatai is kettıs 
irányultságúak. Egyrészt be kell mutatnia a vállalat mőködés környezeti hatásait, 
másrészt fel kell tárnia azokat a pénzügyi következményeket, amelyek a természeti 
környezet helyreállításához, használatához, megóvásához kapcsolhatóak. 
 

Környezetvédelem által indukált pénzügyi hatások

A vállalat gazdasági tevékenységének hatása a környezetre
V

Á
LL

A
L

A
T

K
Ö

R
N

Y
E

Z
E

T

 
1. ábra 

A környezetvédelmi számvitel kettıs irányultsága176 
 

A két területet vizsgáló tevékenységek nagyon különbözı jellemzıkkel 
rendelkeznek, de a köztük meglévı szoros kapcsolat miatt a „zöld” számvitel 
alrendszereinek tekinthetıek. A vállalatok gazdasági tevékenységének környezeti 
hatásaival, vagyis a természeti környezet állapotának változásával az ökológiai 
számvitel, a környezetvédelem által indukált pénzügyi hatásokkal, a környezeti 
kiadásokkal és megtakarításokkal a környezeti számvitel foglalkozik. Az irányzatok 
elnevezésében a magyar nyelvő szakirodalom korántsem egységes, a megnevezések 
elsısorban a vonatkozó angol nyelvő irodalmat tükrözik: environmental/green 
                                                 
175 Almássy-Kántor-Musinszki-Pál-Várkonyiné-Verebélyi: (1) 4. fejezet, Pál: (4) 353-371. és 
Farkas (3) 2. kötet 8./11. felhasználásával 
176 (1) Csutora 2001,72. oldal 
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accounting, mint környezetvédelmi vagy „zöld” számvitel és ecological accounting, 
mint ökológiai számvitel. A környezeti számvitel kifejezés a német szakirodalmakban 
használatos környezeti kontrolling elnevezéssel azonos.177 
 

Környezetvédelmi/Zöld számvitel

Ökológiai számvitel Környezeti számvitel
 

2. ábra 
A zöld számvitel alrendszerei178 

 
Az ökológiai számvitel 
 

Az ökológiai számvitel a gazdálkodó szervezetek üzemi tevékenységének 
következményeként jelentkezı, a természetes fizikai környezetben bekövetkezı 
változásokkal foglalkozik, a nyilvántartja, elemzi és közli a környezeti hatásokat.  
A funkcionális számviteli megközelítés szerint két részre bontható, belsı és külsı 
ökológiai számvitelre, melyek tevékenységi köre megfeleltethetı a vezetıi illetve a 
pénzügyi számvitel feladataival. 
 

1. táblázat 
Az ökológiai számvitel feladatai179 

 
 Tevékenységek Példa a konkrét feladatokra 

Belsı ökológiai 
számvitel 

Nyilvántartás 
 
 
 
Elemzés 

Szennyezıanyag kibocsátás 
Veszélyes hulladék mennyisége  
Alapanyag-felhasználás 
Elektromos energia felhasználás 
Ökomérlegek 
Aggregált környezeti hatás 
Anyagáram-elemzés 

Külsı ökológiai 
számvitel 

Jelentések készítése Környezeti jelentések 

 
Az ökológiai számvitelben a hatások számszerősítésére különbözı fizikai 

mértékegységeket alkalmaznak, melyek standardizálását ún. elszámolási egységek 
segítségével végzik. Az így nyert adatokat ökomérlegek (ennek legismertebb változata 
az életciklus-elemzés), kibocsátási és anyagáramlási elemzések segítségével vizsgálják. 
Az elemzések eredményét jelentésekben összegzik, melyek készülhetnek belsı 
használatra és a külsı érintettek tájékoztatására. Utóbbiak lehetnek kötelezı jelentések, 

                                                 
177 (3) 2. kötet 8./11. 
178 (1) 72. oldal 
179 Csutora (2) 10. oldal 
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például a környezetvédelmi hatóság által igényelt információkról, illetve a fogyasztók, 
a biztosítók vagy éppen a hitelezık számára készített önkéntes környezetvédelmi 
jelentések.  
 
Az ökológiai könyvvitel kialakításának lépései 
 

1. lépés: a környezettel való anyag és energia kapcsolatok azonosítása, 
elkülönítve az inputként és az outputként szolgáló anyag- és energiafajtákat. 
A társadalom és a környezet között lezajló anyag és energia áram sematikus formában 
az alábbi módon ábrázolható: 
 

Termelés Fogyasztás

Termék

Újrahasznosítás

Alapanyagok, energia
(input)

Termelés és fogyasztás szennyezései
(output)

Elhasznált termékek

 
3. ábra 

A társadalom és a környezet kapcsolata180 
 

2. lépés: az egyes anyag, illetve energiafajtához egy-egy „ökotényezı” 
hozzárendelése.  

Ez a szám input esetén az anyagfajta szőkösségét (korlátozott rendelkezésre 
állását), output esetében pedig a környezetterhelı hatását (a környezet adott 
kibocsátásra vonatkozó asszimilációs (feldolgozási) kapacitásának korlátozottságát) 
reprezentálja.  

3. lépés: Az ökopont (vagy más néven Környezetterhelı pont- rövidítve KPT), a 
környezetterhelés mértékének meghatározása.  

Az ökopont a természetes mértékegységben kifejezett anyag, vagy 
energiaáramlás adatok és a megfelelı ökotényezı (mint súly) szorzataként kapott 
értékeknek az összege. 
 
Az ökológiai könyvvitel alkalmazásának lehetıségei 
 
− Az ökológiai könyvvitel elsısorban elemzési, döntés elıkészítési valamint 

ellenırzési célokra alkalmazható: 
− Segítségével terv-tény és bázis-tárgy összehasonlítás egyaránt végezhetı, és 

meghatározható, hogyan alakult a vállalat környezeti teljesítménye: 
környezetbaráttá vált-e a mőködés, vagy éppen az ellenkezı irányba mozdult el.  

− A módszer megfelelı elterjedtsége esetén iparági és egyéb összehasonlításokra is 
lehetıség nyílik. Mivel az ökológiai könyvvitel egy adott földrajzi régión belül 

                                                 
180 (1) 74. oldal 
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ugyanazokat az ökotényezıket kívánja alkalmazni minden vállalat esetében. Ez 
lehetıvé teszi a központi ellenırzést és az auditálást is. 

− Segíti a környezeti szempontból kritikus folyamatok, anyagok és kibocsátások 
azonosítását, s ezzel a döntések megalapozását. 

− Felhasználható a vállalat környezeti politikájában foglalt célok teljesítésének 
megítéléséhez valamint a dolgozók ösztönzésénél a teljesítmény megítéléséhez. 

− Ez adja az alapját a Müller-Wenk féle, négydimenziós öko-mérleg elkészítésének  
 

A környezeti számvitel 
 

A környezeti számvitel a természeti környezet védelme érdekében kifejtett illetve 
az általa elıidézett tevékenységek ráfordításait és eredményeit azonosítja, rögzíti, 
elemzi, jelenti. A környezetvédelmi számvitel a számvitel olyan alágaként definiálható, 
amely azokat a tevékenységeket, rendszereket, módszereket foglalja magában, amelyek 
egy meghatározott gazdasági rendszer környezetvédelmi problémáit vagy a 
környezetvédelmi tevékenység gazdasági hatásait tarják nyílván, elemzik és 
jelentésekbe foglalják.” (Schaltegger)181 
 

A környezeti számvitel a vállalat és a környezete közötti kölcsönhatás pénzügyi 
következményeivel foglalkozik, vagyis a konvencionális számvitellel szemben a 
vállalatot nem a természeti és a társadalmi környezetébıl kiszakított, önálló egységnek, 
hanem egy komplex rendszer részének tekinti. A kibıvült fókusz, a hagyományosnál 
szélesebb stakeholder-i kört eredményez, mert a környezeti számvitel logikája szerint 
nemcsak a saját vagy az idegen tıke tulajdonosok tekinthetıek a vállalat érintettjeinek, 
hanem minden olyan csoport, amely a vállalattal bármilyen kapcsolatban áll. Így ezek 
az érdekcsoportok is megfogalmaznak elvárásokat a gazdálkodó szervezetekkel 
szemben, befolyásolják  a vállalat pénzügyi helyzetét  és a környezeti számvitel 
alkalmazása esetén részesülnek a módszer elınyeibıl is. 
 

Pótlólagos információk a
menedzsmentnek

Hitelesebb tájékoztatás a
külsı érdekcsoportok felé

A vállalat környezettudatos
magatartása

Racionális döntéshozatal

Valós és megbízható kép

Fenntartható fejlıdés

 
4. ábra 

A környezeti számvitel alkalmazásának elınyei182 
 

A környezeti vezetıi számvitel adatgyőjtı, rendszerezı, elemzı tevékenység a 
környezeti kibocsátásokról (az anyag- és energiaáramlásról) és a kapcsolódó környezeti 

                                                 
181 (5) 
182 (1) 80. oldal 
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költségekrıl. Az elıállított információk elsısorban a menedzsment támogathatják a 
racionális döntéshozatalban.   

A többi zöld számviteli tevékenységhez képest a környezeti költségek 
számszerősítésének módszere sokkal gyorsabban fejlıdik, ami több tényezı együttes 
hatásának köszönhetı: 
 

Nagyobb mőködési- és
költséghatékonyság

iránti igény

A nyersanyagok, a
hulladékkezelés és a

biztosítás költségének
emelkedése

A hagyományos vezetıi számvitel alacsony hatásfoka a
környezetvédelmi költségek kezelésében

 
 

5. ábra 
A környezeti vezetıi számvitel kialakulásának okai183 

 
A társadalmi, gazdasági változások, és a rájuk adott számviteli válaszok 

elégtelensége együttesen idézte elı a környezeti vezetıi számvitel kialakulását. Így a 
módosuló követelmények és felmerülı igények együttesen határozták meg a környezeti 
vezetıi számvitel célrendszerét. Elsıdleges szempont a környezeti kibocsátások és az 
ehhez kapcsolódó költségek minimalizálásának lehetıvé tétele. Ezért a költségek 
pontosabb becslésére, allokációjára, valamint a költségkímélı lehetıségek felderítésére 
törekszik. Van azonban egy hosszabb távú, stratégiai cél is: az elıbb ismertetett 
gyengeségek kiküszöbölésével, egy valóban környezettudatos számviteli információs 
rendszer kialakítása, amely bázisa lehet a gazdálkodó szervezetek környezetirányítási 
szisztémájának. Ez és a társadalom jólétének növelése azonban mind csak járulékos 
haszon, amely azoknak a költségeknek a kezelésén keresztül jelentkezik, amelyek 
valamilyen úton-módon a környezetvédelmi tevékenység vállalatra gyakorolt hatásának 
eredményeképpen keletkeznek. 
 

A környezeti pénzügyi számvitel pénzügyi jelentéseken keresztül mutatja be a 
külsı érintetteknek a vállalat azon környezeti kötelezettségeit és költségeit, amelyek 
befolyásolják, vagy befolyásolhatják a társaság pénzügyi helyzetét.  

Ez a definíció azonban nem ad magyarázatot arra, hogy miért nem kielégítı 
mindezt a hagyományos pénzügyi számvitel keretein belül lebonyolítani. A válasz, a 
környezeti vezetıi irányzathoz hasonlóan, a meglévı rendszer elégtelen megoldásaiban 
keresendı. 
 

                                                 
183 (1) 81. oldal 
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A pénzügyi
teljesítmény

kizárólagossága

A kvalitatív információk
szerepének  minimalizálása

a beszámolóban

A környezeti hatások
részleges bemutatása

A hagyományos pénzügyi szmvitel elégtelen válaszai a környezeti hatásokra
 

6. ábra 
A környezeti pénzügyi számvitel kialakulásának okai184 

 
A környezeti kötelezettségek és kiadások lehetı legteljesebb körének 

bemutatására több szempontból is egyre nagyobb szükség van.  
− A környezetszennyezés problémája az egész világon jelentıs gazdasági, társadalmi 

és politikai kérdéssé vált, és ezt felismerve a gazdálkodó szervezet külsı érintettjei 
is egyre inkább figyelembe veszik döntéshozatalkor a vállalat környezeti 
kockázatait, teljesítményét és kiadásait.  

− A nemzeti és nemzetközi (nemcsak környezetvédelemmel foglalkozó) szervezetek 
felismerve a természetes környezet fenntartható fejlıdésének fontosságát, egyre 
nagyobb elvárásokat fogalmaznak meg a környezeti témák pénzügyi jelentésekben 
történı bemutatásával kapcsolatban.  

• A jelenlegi helyzet azonban az, hogy a környezeti pénzügyi számvitel 
gyakorlati módszerei és az alkalmazáshoz szükséges törvényi keretek még nem 
kiforrottak. Nem alakult még ki a környezeti hatások teljes körének könyvelési 
gyakorlata, ráadásul a szabályzótestületek által megfogalmazott követelmények 
leginkább csak ajánlások formájában, vagy konkrétumokat mellızve, a költségek 
egy szők körére vonatkozóan léteznek. Ezekre a problémákra azonban megoldást 
jelenthet a környezeti számvitel. A fejezet további részében ezért a környezeti 
kiadások és kötelezettségek azonosításának és elemzésének módszereit, majd a 
számszerősített környezeti ráfordítások és eredmények bemutatásának lehetıségeit 
ismertetem. 

 
A NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSI GYAKORLAT – A 
NORMARENDSZEREK SZEREPE 
 

„A számviteli rendszerek és értékelési módszerek, eljárások felülvizsgálása – 
annak érdekében, hogy a környezeti kérdések a minden napi gazdasági kalkulációkba 
beépüljenek – egyre közelebb jár ahhoz, hogy rámutasson mi eredményezte a válságot... 
A számviteli rendszerektıl elvárt, hogy rutinszerően kezeljék a lényegesnek és 
jelentısnek vélt tényezıket, elısegítve a döntéshozatalhoz az érvek és ellenérvek 
felmérését. A számvitel rendszer újratervezése és megreformálása az elmúlt idıkben 
fejlıdést mutat. De ez még nem elegendı.” 185 - mondta az USA alelnöke rátapintva 
arra, hogy bár komoly fejlıdés ment végbe az elmúlt évtizedekben a környezeti 
számvitel kialakítása terén, még bıven vannak teendık. Tekintsük át, hogy milyen 
fontosabb, a nagy normarendszereket is étintı számviteli szabályozásbeli lépések 
                                                 
184 (1) 83. oldal 
185 Al Gore 2007 (6) 
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történtek nemzetközi téren. Látnunk kell, hogy az éves beszámolók, pénzügyi 
számviteli szabályozás környezeti szempontú elemzése hasonló eredményekre vezet, 
mint a környezetvédelem fejlıdésének és jogszabályi hátterének, valamint a környezeti 
jelentések áttekintése esetében.  
 

 
7. ábra 

A környezeti beszámolók fejlıdése186 
 

Az EU, az IFRS és a magyar számviteli szabályozás a kontinentális jog 
hagyományaira épülve inkább keret jellegőnek minısül, elvi, megjelenítési és értékelési 
tekintetben is hiányosságok tárhatók fel a szabályozásukban, lényegesen kevesebb 
elıírást tartalmaznak, mint a US GAAP esetjog alapú szabályozása, amely sok kisebb-
nagyobb, részletesnek, esetenként túlszabályozottnak minısülı követelményt fogalmaz 
meg. A konvergencia a környezetvédelmi kérdések számviteli kezelésben képest kisebb 
súllyal érvényesül.  Jellemzı, hogy az erıteljes és összehangolt szabályozási igény és 
törekvés jelenik meg a pénzügyi instrumentumok esetében a jelenlegi pénzügyi 
válságban is; a globális megközelítés megvalósítása érdekében az IASB szorosan 

                                                 
186 Kerekes 1997. (7) 
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együttmőködik a FASB-vel. Tekinthetjük ezt természetesnek is, mivel a multinacionális 
nagyvállalatok pénzügyi instrumentumokkal folytatott tranzakciói jelentısen 
befolyásolják a vállalkozások pénzügyi, jövedelmi, vagyoni helyzetét. Megfogalmazató 
azonban a kérdés, hogy a környezetvédelmi ügyek számviteli kezelése kap-e ekkora 
hangsúlyt? A válasz sajnos nemleges: az IFRS és US GAAP 2011.-ig szóló közös 
munkaprogramjuk a környezetvédelmi, környezeti kérdések átfogó, összhangot teremtı 
szabályozásáról említést sem tesz, csak kiemelt területekkel foglalkoznak 187 

Környezetvédelmi szabályozás az éves beszámoló összeállítására vonatkozóan

Európai Unió
1. szint: Irányelvek
2. szint: Rendeletek
3. szint: Közlemények
4. szint: Ajánlások

IAS/IFRS
1. szint:
IASB standardok
2. szint:
IFRIC értelmezések

US GAAP
1. szint:
FASB standardok,
értelmezések
2. szint:
AICPA iránymutatásai,
véleményei
3. szint: SEC szabályok

Magyar Számviteli
szabályozás
1. szint:
Számviteli törvény

78/660/EGK 4. irányelve
meghatározott jogi formájú
gazdasági társaságok éves
beszámolójáról
83/349/EGK 7. irányelve a
konszolidált beszámolóról
2003/51/EK irányelv a
meghatározott jogi formájú
társaságok, a bankok és
más pénzügyi intézmények,
illetve biztosítóintézetek
éves és összevont
(konszolidált) éves
beszámolóiról szóló
78/660/EGK, 83/349/EGK,
86/635/EGK, 91/674/EGK
irányelvek módosításáról
1606/2002/EK rendelet a
Nemzetközi Számviteli
Standardok alakulásáról
2001/453/EC ajánlás a
környezeti vonatkozású
kérdések megjelenítése,
értékelése és közzététele a
vállalkozások éves
elszámolásaiban és éves
beszámolójában

IAS 16 standard
Ingatlanok, gépek,
berendezések
IAS 37 Céltartalékok,
függı követelések és
kötelezettségek
IFRIC 1 Változások a
meglévı leszerelési,
helyreállítási és hasonló
kötelezettségekben
IFRIC 3 A szennyezési
jogok elszámolásáról
IFRIC 6 Bizonyos piacon
való részvételbıl eredı
kötelezettségek - Hulladék
elektromos és elektronikus
berendezések

US GAAP
SFAS 5 standard Függı
tételek elszámolása
FIN 14 értelmezés
Veszteség elfogadható
becslése
SFAS 143 standard Az
eszközök kivonásának
kötelezettségérıl (ARO)
FIN 47 értelmezés a
feltételes eszközkivonási
kötelezettségrıl
SFAS 157 standard Valós
érték
SFAS 141R standard
Üzleti kombinációk
SFAS 69. standard az olaj
és gáztermelı társaságok
közzétételi kötelezettségére
AICPA SOP 96-1
Környezetvédelmi
helyreállítási
kötelezettségek
SEC
SEC S-K szabályai a
környezetvédelmi,
környezeti kérdések
közzéteendı információira
S-K 101, S-K 103, S-K
303
SEC FRR 36 Pénzügyi
Beszámolási Közlemény
SEC SAB 92
Kötelezettségek
közzétételére vonatkozó
alkalmazási útmutató

2000. évi C. törvény a
számvitelbıl

 
8. ábra 

A szabályozási környezet és szintek188 

                                                 
187 Madarasiné 2009. 64-65. old. felhasználásával (8) 
188 Madarasiné 2009. 36. old. (8) 
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TOVÁBBLÉPÉSI LEHET İSÉGEK A SZABÁLYOZÁS ÉS A VÁLLALATI 
DÖNTÉSEK TERÜLETÉN 
 

Amennyiben a hagyományos megközelítéső számvitel mellett a környezeti 
szempontokat is megjelenítı számvitel számviteli felfogást is vizsgáljuk, a 
következıket vethetjük össze: 
 

A hagyományos számvitel típusai Környezeti számvitel típusai 
Vezetıi számvitel: azonosít, összegyőjt, 
megbecsül, elemez, valamint költség és 
egyéb információkat használ a belsı 
döntéshozatal támogatásához. 

Környezeti vezetıi számvitel: Olyan 
vezetıi számviteli rendszer, amely 
különös hangsúlyt helyez a környezeti 
költségek adataira, valamint az anyag- és 
energiaáramlás információira, elısegítve a 
belsı döntéshozatalt, a reálisabb belsı 
vállalati megítélést. 

Pénzügyi számvitel: A külsı érdekeltek 
számára rendszerezi és jelenti a pénzügyi 
információkat. 

Környezeti pénzügyi számvitel: A külsı 
érdekelteknek nyújt információt, 
fókuszálva a környezeti kötelezettségek 
költségeire és egyéb jelentıs környezeti 
költségekre. 

Nemzeti számvitel: A nemzetgazdasági 
és egyén információk rendszerezése a 
nemzeti jövedelem és fejlıdés 
bemutatásához. 

Környezeti nemzeti számvitel: Nemzeti 
szintő számvitel, amelynek 
középpontjában álla természeti 
erıforrások készleteinek és áramlásának, a 
környezetvédelmi költségeknek és az 
extemáliáknak a megfigyelése, elemzése, 
jelentése. 

9. ábra 
Hagyományos és környezeti számvitel-típusok189 

 
Látható, hogy a környezeti szempontú megközelítés milyen komoly információ-

többletet eredményez, tehát kézenfekvı az egyik javasolható fejlesztési irány: a 
beszámolók információtartalmának szabályozási oldalról történı bıvítése, olyan 
módon, hogy képesek legyenek adatot, információt szolgáltatnia a pénzegységben 
kifejezett környezeti vezetıi számvitel felé, amelyek így a hagyományos számviteli 
rendszerbe integrálhatóvá válnak. Erre utal a következı ábra is: 

                                                 
189 Business and Environment, 2003 (9) 
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Számvitel: 
pénzegységben 

Számvitel: 
természetes mértékegységekben 

 
Hagyományos 

számvitel 

Környezeti vezetıi számvitel 

Egyéb értékelési 
eszközök 

Környezeti vezetıi 
számvitel: 

pénzegységben 
Környezeti vezetıi  

számvitel• természetes 
mértékegységekben 

10. ábra 
A környezeti vezetıi számvitel információi190 

 
A továbblépéshez azonban több tényezı összehangolt nemzetközi szintő 

fejlesztése is egyértelmően szükséges: 
− Egységesen értelmezett szabálygyőjtemény megalkotása (elvek és megjelenítési, 

értékelési és közzétételi elıírások) 
− A környezeti költség, ráfordítás, környezetvédelmi kötelezettség, környezet 

védelmét közvetlenül szolgáló eszközök besorolásának, csoportosításának elıírása 
− Értékelési szabályok környezeti szempontú újragondolása 
− Közzétételi kötelezettségek pontos és összehangolt szabályozása 
− A környezeti adatok megszerzésével összefüggı költségek finanszírozásához 

szükséges források megteremtésének elısegítése  
− A nemzeti szabályozások egyértelmő alárendelése a nemzetközi normarendszerek – 

ez ma már gyakorlatilag az IFRS-t jelenti - egységes követelményeinek  
− A nemzeti számviteli szabályokban adható környezeti tárgyú mentesítések 

korlátozása  
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AZ EURÓPAI UNIÓ BELS İ PIACI INTEGRÁCIÓJA 
 

Pelczné Dr. Gáll Ildikó 
egyetemi docens, intézetigazgató, 

Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástani Intézet 
 
BEVEZETÉS 
 

Az egységes piac az európai törekvések alappillére. A polgárok számára ez azt 
jelenti, hogy joguk van bármely tagállamban élni és dolgozni; nagyobb a választási 
lehetıségük a minıségi árukat illetıen, valamint alacsonyabb áron juthatnak különféle 
szolgáltatásokhoz. A kereskedelem számára pedig egy 500 milliós piacon való 
tevékenységet jelent a jogszabályok valamint a kölcsönös tisztelet és bizalom alapján.  

A “Közös Piac” megalapításáról 1957-ben döntöttek, amikor az Európai 
Gazdasági Közösség (EEC) létrehozta a Római Egyezményt. Azóta ez az Európai Unió 
politikájának egyik kulcsterülete – az egyik, amely fontos elırelépést tett, amikor az 
Európai Bizottság 1985-ben elıterjesztette az egységes piac tervezetét. E politika négy 
alappillére volt az ún. “négy szabadság” – az emberek, az áruk, a szolgáltatások és a 
tıke szabad mozgása. 

E kezdeményezés óta az egységes piac fókuszát a határokon átívelı 
kereskedelem korlátainak megszőntetésérıl a piac minél jobb mőködésének biztosítása 
irányította, a polgárok, a fogyasztók és a vállalkozók érdekében. Ez azt jelenti, hogy 
“bemutatkozhat egy versenyképes gazdasági környezet, amely tiszteletben tartja a 
fogyasztók választását, és szociális, környezeti felelısséggel rendelkezik”. A Bizottság 
ugyancsak szeretné növelni befolyását a további integráció és a versenyszféra 
megnyitását illetıen.  

Sok európai figyeli aggodalommal a globalizáció negatív hatásait. Az általános 
nézıpont, hogy a szociális igazságosság ügye a szabad piac velejárója. Véleményem 
szerint az egységes piac emellett nem önmagáért való cél, hanem eszköz a többi 
szakpolitika szolgálatában. Ha az egységes piac megfelelıen mőködik, nagyobb esélye 
van a sikerre minden állami és magánintézkedésnek, a növekedés, a társadalmi kohézió 
és a foglalkoztatás, a biztonság és az éghajlatváltozás kihívásaira adott válaszoknak. 
 
A TANULMÁNY CÉLJA 
 

A tanulmány célja a belsı piac kiteljesítése terén fennálló legfontosabb 
feladatok azonosítása és a célkitőzések eléréséhez alkalmazandó gazdasági módszerek 
számbevétele és bemutatása– különös tekintettel a „piachoz” való viszonyulás 
tekintetében az utóbbi években végbement lényeges változásokra. 
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A BELSİ PIAC KIÉPÍTÉSÉNEK EDDIGI FOLYAMATA 
 

Az EU egységes belsı piacának kiépítése már több, mint negyed évszázada 
folyamatban van. A jogalkotás szempontjából a belsı piaci építkezés legfontosabb 
állomásai a következık voltak: 
 

1. Az Európai Bizottság 1985. évi kezdeményezései, többek között a belsı piacról 
készített „Fehér Könyv”, amely átfogóan tárgyalta mindazokat a kihívásokat, 
amelyekkel az Uniónak a következı évtizedekkel a fontos célkitőzéssel 
összefüggésben szembesülnie kell. 

2. Az 1997 júniusában elfogadott „Belsı Piaci Akcióterv” 
3. Az 1999 májusában elfogadott „Pénzügyi Szolgáltatási Akcióterv” 
4. 2010. október 27-én bemutatott Egységes Piaci intézkedéscsomag - 50 javaslat. 

A belsı piaci integráció kezdete óta ugyanakkor igen jelentıs gazdasági és 
politikai változások mentek végbe Európának mind a keleti, mind a nyugati felén, mely 
változásokat a következı fejezetekben mutatom be. 

 
Kereskedelmi korlátozások 
 

A gazdaságelmélet szerint a szabadkereskedelmi övezetrıl akkor beszélhetünk, 
ha kettı vagy több tagállam eltörli a behozatali vámtarifákat és vámkontingenseket a 
szabad áruforgalom érdekében. Ez egyben azt jelenti, hogy minden tagország 
ugyanazokkal a díjszabásokkal és egységes behozatali és kiviteli kvótával rendelkezik 
az övezeten kívüli tagországokkal való kereskedelmet illetıen.  

A közös piac a fenti két elembıl tevıdik össze; az emberek, az áruk, a 
szolgáltatások és a tıke szabad mozgását lehetıvé téve. Amíg a vámköltségek és az 
egyéb díjszabások eltörlése viszonylag egyszerő folyamat az alapvetı áruk esetében, 
addig nehézséget jelenthet az igen sok nem-védıvám korlátozás, pl. a készáruk 
kereskedelmében és a határokon átívelı kereskedelmi szolgáltatások esetében.  

Így például a biztonsági szabályozások, teszt követelmények és a különbözı 
szabványelıírások nehézségeket okozhatnak egy olasz mosógépgyártó számára, hogy 
eladja mosógépeit Németországban Skandinávia országaiban és Spanyolországban.  

Néhány korlátozás a protekcionista okokból van jelen: egyes gazdasági 
érdekcsoportok, vagy szakszervezetek nyomást gyakorolnak a kormányokra, ha úgy 
látják, a piac megnyitása hátrányos helyzetbe hozná ıket. 

Az EU közös piaca mindent megtett a négy szabadságterület érvényesítése 
érdekében. A fejlıdés talán a leginkább a termékek vonatkozásában érhetı tetten, 
úgymint az 1986 és 1992 közötti nagy harmonizációs programok során. 

Az Egységes Európai Okmány (1986) bevezette a minısített többségő szavazás 
széles körő használatát a döntéshozatalban. Ennek célja az volt, hogy gyorsítsa a 
folyamatokat és kizárja annak lehetıségét, hogy egy vagy két tagország akadályozza a 
harmonizációt. 
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A belsı piac és a mobilitás kérdése 
 

A belsı piaccal szemben támasztott egyik legfontosabb követelmény az, hogy a 
jogi struktúra szintjén biztosítsa az uniós polgárok részére a lehetıséget, hogy az EU 
egész területén bárminemő diszkriminációtól mentesen folytathassanak vállalkozási 
tevékenységet, köthessenek munkaszerzıdést, végezhessenek kutatói munkát, és 
szabadon költözhessenek és telepedhessenek le bármely tagállamban. 

A mobilitással összefüggı jogi kérdések ugyanakkor nem korlátozódnak a 
munkavégzéssel kapcsolatos aspektusokra, hanem ennél jóval tágabb kört érintenek. 
Nyilvánvaló, hogy a polgárok nem kizárólag szakmai indokok alapján dönthetnek arról, 
hogy állandó lakhelyüket más tagállamba helyezik át, hanem számos más okból 
kifolyólag is (pl. tanulmányok folytatása, családalapítás, nyugdíjas évekkel kapcsolatos 
pihenés megtervezése stb.). 

A nemzetközi tapasztalatot megszerzésében érdekelt diákok uniós tagállamok 
közötti cseréje szintén egyre jelentısebb arányokat ér el: az Erasmus-program résztvevı 
hallgatók, illetve a posztgraduális tanulmányokat végzı fiatalok létszáma az utóbbi 
években már 180.000 fıre emelkedett évente. 

Az idén 23 éves program indulásakor, 1987-ben egész Európában volt annyi 
Erasmus-hallgató, mint most Magyarországon. A kontinensen 2005-ben viszont a 
hallgatók száma már elérte a 144 ezret, így jelenleg európai szinten a szervezett 
mobilitásban részt vevı egyetemisták egynegyedét mozgatja meg ez az ösztöndíj-
lehetıség. 

Magyarországról 1998-ban utazhattak külföldre az elsı erasmusosok, összesen 
856-an, mostanra pedig az Erasmus-ösztöndíjjal rendelkezık száma elérte a háromezret. 
Ráadásul további növekedés várható, hiszen a 2007-tıl induló Egész életen át tartó 
tanulás-program keretében az Erasmus-hallgatók szakmai gyakorlatukat is végezhetik 
külföldön. Ezzel a munkaerı-piaci érvényesülésükhöz is jelentısen hozzájárul a 
program, hiszen a külföldön végzett szakmai gyakorlat elınyt jelent számukra a 
késıbbi álláskeresésnél. 

Az új programszakasz 2007-tıl 2013-ig tartó költségvetése 3,1 milliárd euró, 
amelynek legalább 80 százalékát mobilitásra kell fordítaniuk az országoknak. 
Magyarországon idén 7,3 millió euró jut a program finanszírozására, ami a tavalyi 
évhez képest 43 százalékos növekedést jelent. Ez azonban nem vonja maga után az 
ösztöndíjak mértékének automatikus emelkedését, hiszen arról az intézmények saját 
hatáskörben döntenek. Az Erasmus-programban részt vevı diákok átlagos havi 
ösztöndíja egyébként 140 eurót tesz ki Európában. A magyar diákok azonban ennél 
jóval többet, havonta 270 eurót kapnak, ami a megélhetési költségeik közel felét 
fedezi.191 

A különbözı típusú eseteket összefoglalva megállapítható az, hogy az Unión 
belüli mobilitás jogi lehetıségével már évente több, mint 11,3 millió európai polgár él 
— a jogalkalmazás ugyanakkor még nem teljesen "olajozott", és az egységes belsı piac 
mőködése továbbra is számos hiányossággal terhelt. 

                                                 
191 Forrás: http://www.fn.hu/belfold/20070109/magyarorszagi_erasmus_rekordok/ 
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Kis- és középvállalatok vállalkozási környezete — és a belsı piac 
 

Az európai cégek túlnyomó többsége (kb. 90%-a) 10 alkalmazottnál kevesebbet 
foglalkoztató kisvállalat, illetve mikrocég. A mintegy 20 millió mikro-, kis- és közepes 
vállalkozás ugyanakkor az európai gazdaság gerincoszlopát alkotja, mind a munkahely 
teremtési potenciál, mind a bruttó nemzeti össztermékhez való hozzájárulás 
szempontjából. 

Mindezek fényében sajnálatos tény az, hogy a KKV-szférán belül a cégeknek 
alig 8%-a folytat nemzetközi (uniós határokon átnyúló) kereskedelmi tevékenységet, és 
alig 5% rendelkezik leányvállalattal, vagy vegyesvállalati érdekeltséggel az EU más 
tagállamaiban. 

A helyzet javítása érdekében célszerő lenne bıvíteni a kkv-k hozzáférését a 
közbeszerzési megrendelésekhez, egyszerősíteni a számlázási szabályozást (lásd 
elektronikus számlázás), egyszerősíteni és szabványosítani bizonyos adminisztratív 
eljárásokat. 

Megállapítható, hogy jelenleg még számos akadály gátolja az európai ipart 
innovációs képességének kibontakoztatásában, valamint abban, hogy jelentısebb 
hozzáadott értéket teremtsen a digitális technológia területén. A fı akadályok az 
alábbiak: 
� az online piacok túlzott fragmentáltsága; 
� a hiányosan adaptált szellemi tulajdonjogra vonatkozó szabályozás; 
� az inter-operabilitás és a bizalom hiánya; 
� a nagy sebességő átviteli infrastruktúra hiánya; 
� a digitális képzettség alacsony szintje. 

Az akadályok túlnyomó többsége egyetlen fı okra vezethetı vissza: a digitális 
belsı piac hiányára. A belsı piac megteremtésének elhúzódása jelentıs költségkihatást 
eredményez: a szakmai háttértanulmányok megállapítása szerint az EU átlagos 
gazdasági növekedési rátáját akár 4%-kal is lehetne növelne pusztán azáltal, ha a 
digitális belsı piac megteremtését az EU 2020-ig be tudná fejezni. Ez szakértıi 
becslések szerint közel 500 milliárd euró többletérték megteremtését jelentené (így 
azonos nagyságrendő lenne az 1992-ben indított belsı piaci kezdeményezés által 
teremtett többletértékkel). 

Az "Európa 2020" Stratégia általános keretrendszerét az Európai Bizottság már 
eleve úgy alakította ki, hogy abban fontos helyet biztosított a digitális belsı piac 
megteremtésére irányuló törekvéseknek. A jelenlegi helyzet azonban azt mutatja, hogy 
több vonatkozásban is sürgıs beavatkozásra lenne szükség az uniós intézmények 
részérıl, mivel igen fontos területeken szők keresztmetszetek ("bottlenecks") alakultak 
ki. 

Az árutermelés jelenleg az uniós GDP 25%-át teszi ki (a legutóbbi évek EU-27 
statisztikái alapján). Jóllehet az EU gazdasági súlypontja már egyértelmően a 
szolgáltatási szektor irányába tolódott el, a kereskedelmi árucikkek elıállítására 
irányuló tevékenység továbbra is nagy jelentıséggel bír, mind a foglalkoztatás, mind a 
gazdasági növekedés szempontjából.  

A belsı piaci integráció viszonylatában az Unión belül elıállított árucikkek 
tagállamok közötti kereskedelme kiemelt fontosságú: ez többek között abból is látható, 
hogy az Unión belüli kereskedelmi forgalom mintegy 75%-át az Unión belül elıállított 
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javak belpiaci kereskedelme teszi ki. Az Unión belül gyártott javak kereskedelmi 
volumenének átlagos növekedése az 1999 - 2007 közötti idıszakban átlagosan évi 7,6% 
volt, ami jóval meghaladta a GDP átlagos növekedési ütemét.192 

Az árucikkek egységes belsı piacának kiépítése jelenleg már igen elırehaladott 
stádiumban van ("maturity"), amint azt többek között az Európai Bizottság által 2007-
ben végrehajtott jogi átvilágítás eredményei is igazolták. A Bizottság 2007-ben 
megállapította, hogy az árucikkek egységes belsı piacán már nem áll fenn semmilyen 
technikai vagy jogi természető akadály — kisebb mőködésbeli problémák 
("bottlenecks") azonban továbbra is nehezítik egyes területeken a piac olajozott 
mőködését. E problémákról az Európai Bizottság elsısorban a gazdasági élet különbözı 
területein tevékenykedı szervezetektıl, érdekképviseleti szervektıl, illetve gazdasági 
szereplıktıl ("stakeholders") közvetlenül beszerzett információk alapján értesült. A 
beérkezett információk rendszerezése és feldolgozása alapján a Bizottság azt 
tapasztalta, hogy a belsı árupiac mőködését elsısorban a nemzeti szinten érvényesített, 
gyakran változó adminisztratív szabályok és engedélyezési gyakorlat ("licensing 
practice") nehezíti. A Bizottság a piaci szereplık visszajelzései alapján egy részletes 
listát állított össze a kisebb súlyú adminisztratív és technikai problémákról ("small scale 
bottlenecks"). 

Egy 2010 elsı felében bemutatott jelentés rámutatott, hogy az egységes árupiac 
által nyújtott gazdasági potenciál kihasználása messze elmarad attól a teljesítménytıl, 
amelyet az Egyesült Államok ugyanezen a területen felmutat: az amerikai szövetségi 
államok belpiaci export mutatójának GDP-hez viszonyított értéke ugyanis közel a 
duplája (170%-a) az uniós tagállamok viszonylatában mért hasonló mutató értékének.  

 
A fı kihívásokat a jelentés a fentiek alapján az alábbi területeken látja: 
� az Unión belüli árucikk kereskedelem gazdasági növekedést serkentı 

potenciáljának hatékonyabb kiaknázása, legalább az USA benchmark érték 
eléréséig; 

� nagyobb mértékő alkalmazkodás a termék életciklusok felgyorsulásából és a 
beszerzési láncok globálissá alakulásából fakadó gazdasági követelményekhez; 

� alkalmazkodás az elektronikus kereskedelem bıvülése következtében folyamatosan 
átalakuló gazdasági környezethez (az e-commerce lehetıségek erıteljesebb 
kiaknázása). 

� A 2008-ban elfogadott árucikk jogszabály-csomag teljes körő és minél gyorsabb 
ütemő implementálása, különös tekintettel a kölcsönös elismerés és a piaci 
felügyelet kérdését érintı elıírásokra. 

� A szabványosítási folyamat gyorsabbá és hatékonyabbá tétele: az EU-nak olyan 
inter-operábilis szabványokra van szüksége, amelyek nemzetközileg elfogadott 
modelleken alapulnak és általános piaci elismerést élveznek. 

                                                 
192 Forrás: http://ec.europa.eu/small-business/policy-statistics/facts/index_hu.htm 
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JAVASLATOK A BELS İ PIACI INTEGRÁCIÓ FELGYORSÍTÁSÁRA 
(ÖSSZEFOGLALÁS A MONTI-JELENTÉS ALAPJÁN) 
 

Az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso az új bizottsági ciklus 
elején, 2009 ıszén megbízást adott Mario Monti professzornak egy olyan átfogó 
tanulmány elkészítésére, amely az elmúlt 25 év tapasztalatai alapján összegzi az 
egységes belsı piac kiépítése tekintetében elért eredményeket, bemutatja a még 
fennálló kihívásokat, akadályokat, és javaslatot tesz azon módszerekre és jogalkotási 
célkitőzésekre, amelyeket a hatékonyan mőködı belsı piac megalkotásának 
kiteljesítése szempontjából szükségesnek ítél. A tanulmányt Monti professzor a 2009. 
november – 2010. április közötti idıszakban készítette el, az Európai Unió legfelsı 
döntéshozó szerveivel, továbbá az üzleti szektor és a szakmai érdekképviseleti 
szervezetek legfelsı vezetıivel tartott megbeszélések konklúziói alapján, a non-profit 
szervezetek és a civil szféra egyes képviselıivel való konzultációk eredményeit is 
figyelembe véve. 
 
A belsı piac fiskális dimenziója (adópolitika) 
 

A Monti-jelentés megállapítja, hogy az EU adózási szempontból igen nagy 
mértékben fragmentált képet mutat: a 27 tagállam eltérı adórendszere ennek 
következtében jelentıs adminisztratív terheket és költségeket ró a több rendszernek 
megfelelni kívánó vállalkozásokra és magánszemélyekre is ("compliance costs").  

A fiskális politika területe ugyanakkor — a belsı piac kiépítésének 
elırehaladtával — egyre inkább szisztemikus jelentıségre tesz szert a gazdasági 
integráció sikere szempontjából.  

Az adóverseny szükségességének tárgyában a Monti-jelentés rendkívül árnyalt 
álláspontot fogalmaz meg. Egyrészt megállapítja azt, hogy az adóverseny ("fiscal 
competition") kialakulása a tagállamok között annyiban feltétlenül egészséges jelenség, 
hogy az uniós költségvetések mértéktelen felduzzadásának piaci eszközök révén gátat 
szab.  

A másik oldalon ugyanakkor a jelentés arra is rávilágít, hogy a belsı piaci 
integráció elırehaladása, a pénzügyi piaci liberalizációval karöltve egyre szélesebb 
lehetıségeket biztosít a vállalkozások számára olyan adó-minimalizációs stratégiák 
kidolgozására ("regulatory shopping"), amelyek segítségével elızetes tervezés révén 
meg tudják oldani, hogy adókötelezettségeiket a legvonzóbb feltételeket kínáló uniós 
tagállamok fiskális rendszerei irányába csoportosítsák át. Minderre reagálva a 
tagállamok az utóbbi években fokozott erıfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a 
magas szintő mobilitással rendelkezı adóalanyok (tıkejövedelmek, vállalkozási 
nyereség) területérıl a kifejezetten alacsony szintő fokú mobilitással rendelkezı 
adóalanyok (a munkaerı) felé csoportosítsák át az adóterheket.  
 
A fenti trendet többek között az alábbi tényadatok is alátámasztják: 

− az elmúlt 20 év viszonylatában szinte valamennyi tagállam csökkentette a 
társasági adókulcsokat; 

− a társasági adókulcs átlagos szintje (az EU-15 viszonylatában) az 1985-ben 
mért 50%-os szintrıl 25 év alatt 30% alá csökkent; 
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− Az új tagállamok esetében a társasági adóelvonások csökkenésének mértéke 
még markánsabb: a társasági adókulcs átlagos szintje jelenleg közel 10 
százalékponttal alacsonyabb a régi tagállamokénál (20% alá esett); 

− ezzel párhuzamosan a tagállamok többsége törekedett az adóalap szélesítésére, 
és a munkaerıhöz kapcsolódó adóbevételek fokozatos növelésére [2]; 

 
A tagállamok által végrehajtott fiskális reformok következtében a munkaerıhöz 

kapcsolódó fiskális elvonások aránya 2007-ben már túllépte az összes adóbevétel 
egyharmadát (pontosan: 34,8%-át), míg a vállalkozásokat terhelı fiskális elvonások 
szintje az összes adóbevétel egynegyed részére (25,5%-ra) csökkent. 

A Monti-jelentés fı megállapítása az, hogy a belsı piaci integráció 
felgyorsulása tovább erısíti a fent ismertetett, kedvezıtlen irányú fiskális átrendezıdési 
trendet, ezért célszerő lenne uniós szinten beavatkozni a folyamatba, megtalálni a 
megfelelı megoldásokat és megfordítani a munkaerı egyre fokozódó 
megadóztatásának gazdasági és szociális szempontból egyaránt káros folyamatát. 

A fentieket összefoglalva Monti professzor nem az adóverseny puszta tényét, 
hanem az utóbbi következtében a fiskális struktúra szintjén kialakuló torzulásokat 
("anti-labour bias") tartja rendkívül károsnak. A társasági adókulcsok további 
csökkentését nem tartja sem szükségesnek, sem gazdasági szempontból célravezetınek; 
ugyanakkor rámutat arra a fontos tényre is, hogy a rendelkezésre álló felmérések 
alapján a társasági adókulcs mértéke csupán egyetlen (és korántsem a legfontosabb) 
azon sok tényezı között, amelyeket a nagyvállalatok a mőködı tıke befektetések 
allokálásával kapcsolatos döntéshozatal során mérlegelnek. 

A professzor hangsúlyozza, hogy a teljes (valamennyi adónemre kiterjedı) 
adóharmonizáció soha nem volt és a jövıben sem lehet uniós célkitőzés. A fiskális 
szuverenitás biztosítása a tagállamok részére továbbra is elengedhetetlenül fontos, annál 
is inkább, mivel lehetıséget nyújt a lokális preferenciák és prioritások közösségi szintő 
kifejezésére és mélyen gyökerezik a demokratikus eljárásmódban. 
 
A belsı piac iparpolitikai dimenziója 
 

A Monti-jelentés álláspontja szerint az Európai Uniónak szüksége van egy, a 
jelenleginél markánsabb és dinamikusabb iparpolitikára. Monti professzor 
megalapozatlannak tekinti azokat a félelmeket, amelyek szerint az iparpolitika és a 
versenyjog kölcsönösen akadályozná egymást, és az uniós jogalkotásnak 
antagonisztikus ellentétben álló célkitőzések megvalósításán kellene dolgoznia.  

A jelentés koncepcionális premisszaként abból indul ki, hogy a magas 
színvonalra fejlesztett versenyjog és állami támogatási politika pozitív értelemben járul 
hozzá a hatékony ipari politikához többek között azáltal is, hogy megfelelı alapot 
teremt a termelékenységi és egyéb típusú versenyelınyök kialakulásához számos fontos 
ipari ágazatban, ez utóbbiak pedig az innováció és a gazdasági növekedés gazdag 
forrásait jelenthetik a következı évtizedekben. 

A jelentés szerzıje hangot ad azon meggyızıdésének, mely szerint az uniós 
versenyjogi szabályozás nem akadályozza, hanem sokkal inkább segíti az uniós 
vállalkozásokat abban, hogy méretgazdaságossági elınyeiket megfelelıen 
kiaknázhassák és versenytársaikkal szemben a globális küzdelemben megállják a 
helyüket. Az Európai Uniónak szüksége van olyan vezetı nagyvállalatokra, amelyek a 
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globális gazdasági verseny körülményei között a világranglista élvonalában 
helyezkednek el, és saját teljesítményük alapján, saját gazdasági és pénzügyi 
erıforrásaikra támaszkodva biztosítják jövıbeli fejlıdésüket. 

Amennyiben azonban e vezetı vállalatok kizárólag nemzeti szinten (és a 
tagállamok kormányzati támogatásaira erıteljesen támaszkodva) jelennének meg, akkor 
ez okvetlenül olyan alkalmi ellenkoalíciók kialakulását eredményezné a többi tagállam 
gazdasági szereplıi részérıl, amely végeredményben lenullázná az EU esetleges 
gazdasági versenyelınyét a globális versenytárs régiókkal szemben — miközben az 
egyre élesedı küzdelemben éppen a gazdasági erıforrások összefogására és 
koncentrációjára lenne szükség. 

Annak érdekében, hogy az EU-ban európai súlycsoportú, és nem csupán 
nemzeti kategóriába tartozó "csúcsvállalkozások" jöhessenek létre, elengedhetetlen 
szükség van a vállalati fúziók uniós szintő szabályozására ("merger control"). Ennek 
érdekében biztosítani kell azt is, hogy  

− a vállalati fúzióra vonatkozó nemzeti jogszabályok erıteljesebb konvergenciát 
mutassanak; 

− a határokon átnyúló fúziók adminisztratív kezelése egyszerőbbé váljon ("one-
stop-shop treatment of mergers"); 

− a nemzeti felügyelı hatóságok az uniós jogot minden olyan esetben 
automatikusan alkalmazzák (a nemzeti jogszabályok alkalmazását megelızı 
stádiumban), amikor az érintett vállalati fúziónak határokon átnyúló kihatása 
van. 
Ennél némileg radikálisabb opciót jelentene az ún. "kétharmados szabály" 

felülvizsgálata és megszüntetése (a szabály rendelkezései értelmében jelenleg 
visszautalnak egy adott nemzeti felügyelı szerv hatáskörébe minden olyan Unión belüli 
fúziós ügyletet, amelynél kimutatható, hogy a fúzióban érintett felek összesített nettó 
árbevételének több, mint kétharmada a szóban forgó tagállam nemzetgazdaságán belül 
képzıdik). 
 
KÖVETKEZTETÉSEK 
 

A közös piacra egyre nagyobb szükség van, azonban egyre kevésbé népszerő.  
A pénzügyi válság rombolta az emberek európai integrációba vetett bizalmát Nagy 
európai piacunk e csaknem hatvan év alatt az európai projekt talpköve maradt az 
európai polgárok között szıtt „ tényleges szolidaritási lépések” révén, de azért is, mert 
meg tudott újulni, mélyülni, gazdagodni volt képes az idık során. Csakhogy ma már 
nem abban a világban élünk, mint 1985-ben, amikor a Bizottság javaslatot tett arra a 
mélyreható megújulásra, ami az 1993. január 1-jén megvalósuló egységes piac 
megteremtéséhez vezetett. 

Kijelenthetjük, hogy a világ megváltozott. A globalizáció felgyorsította a 
cserekapcsolatokat és a technológiai változások ütemét, és új gazdasági szereplıknek 
nyitott utat, akik legsajátosabb kompetenciáink, a nagy hozzáadott értéket képviselı 
termékek és szolgáltatások terén akarnak versenyezni velünk. Ez kettıs kihívás elé 
állítja Európát: még nagyobb elhatározással kell továbbfejlesztenünk képességeinket a 
nagy hozzáadott értéket képviselı ágazatokban, és emellett olyan politikát kell 
folytatnunk, amely megkönnyíti az európai vállalkozások – és elsısorban a kkv-k – 
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részvételét azokban a nagyszerő lehetıségekben, amelyeket ezek az új növekedési 
központok nyújtanak számukra. 

Maga Európa is megváltozott. Részei újra egyesültek, az Unió kibıvült és 
elmélyült. A pénzügyi és a gazdasági válság minden gazdaságot és minden ágazatot 
megrendített. Sérülékennyé tette a vállalkozókat és a munkavállalókat egyaránt, és 
európai fogyasztók millióinak vásárlóerejét gyengítette meg. Szemben a válsággal az 
egységes piac az egyik erısségünk. Az egységes piac lehetıvé tette a válság hatásainak 
enyhítését; abban is segítségünkre lesz, hogy felülkerekedjünk rajta, és a jövıben is 
egyik legfıbb ütıkártyánk marad. 

A 2010. október 27-én bemutatott intézkedéscsomag célja, hogy megújítsa a 
bizalmat az európaiak és hatalmas piacuk között, annak érdekében, hogy ismét a 
növekedés eszköze legyen és lehetıvé tegye számunkra, hogy megfeleljünk a 
kihívásoknak. 

A javasolt csomag mindenekelıtt globális megközelítés, összetett céllal: a 
szociális piacgazdaság megerısítése visszahelyezve a vállalkozásokat és az európai 
polgárokat az egységes piac középpontjába, bizalmuk visszanyerése érdekében; a 
piacpolitikák fejlesztése a fenntartható és méltányos növekedés szolgálatában; a jó 
kormányzás eszközei, a párbeszéd, a partnerség és az értékelés kialakítása. Ez az átfogó 
megközelítés a Bizottság és a többi intézmény közötti munka koordinálását, valamint 
alaposabb nyomon követését fogja megkövetelni. Ez utóbbi nem fogja érinteni az 
Európa 2020 stratégia úttörı kezdeményezései keretében kidolgozott nyomon követési 
mechanizmusokat. 

Az egységes piaci intézkedéscsomag közös megközelítés, amely nemcsak a 
Bizottságot vonja be, hanem szerepük szerint és saját eljárásaikkal a Parlamentet és a 
Tanácsot is. A Gazdasági és Szociális Tanács, valamint a Régiók Bizottsága a 
regionális és helyi önkormányzatok, a szociális és gazdasági partnerek, az egyesületek, 
valamint a civil társadalom szereplıire is kiterjeszti a vitát. Ezen felül az egységes piaci 
intézkedéscsomagot vitára bocsátják egész Európában az elkövetkezı hónapok 
folyamán. Az intézkedéscsomag tagállamok nyelvére lefordított változatát megküldik 
minden európai és tagállami parlamenti képviselınek, a regionális hatóságoknak – 
beleértve a legkülsı régiókat –, a szociális partnereknek, valamint a civil társadalom 
gazdasági és szociális szereplıinek. Különleges tájékoztatási eszközöket bocsátanak az 
érdekelt felek rendelkezésére. 

Így teremtik meg a magas szinten versenyképes szociális piacgazdaság 
kihívásai köré építve egy valódi európai nyilvános vita feltételeit. 

Az intézkedéscsomagban található kezdeményezések megvalósítása 2012-ben 
alkalmat ad, hogy értékeljük az intézkedéscsomag végrehajtását és a kapott 
eredményeket a fenntartható növekedés és az európai polgároknak egységes piacba 
helyezett bizalma szempontjából.  

A piac fellendítése teret kell nyisson új lehetıségek elıtt , anélkül, hogy 
újabb megszorításokat hozna létre. A közös szabályok kidolgozásán és hatékony életbe 
léptetésén keresztül az egységes piac a strukturális növekedés lehetıségét és reményét 
biztosítja. 
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A marketing olyan üzleti filozófiaként, szemléletként értelmezhetı, mely 

jelentıs koordináló, integráló szerepet játszik a vállalkozások mőködésében, a 
szervezetek funkcionális területei közötti „vevı- és piacorientáltsági összhang” 
megteremtése érdekében. A marketing a piacgazdaságok elmúlt mintegy hetven évében 
komoly változáson ment keresztül, egyre inkább kiteljesedett értelmezése mind a 
gyakorlati alkalmazás, mind a tudományos gondolkodás terén.  

A marketing alapvetıen a vállalatgazdaságtani, a menedzsment tudományok 
része, ugyanakkor tartalmában mégis interdiszciplináris jellegő, hiszen jelentıs 
mértékben használja és fejleszti tovább más tudományok, mint például az elméleti 
közgazdaságtan, a statisztika, a szociológia, a pszichológia módszertanát, eredményeit. 
A marketing tartalma, elméleti keretei és gyakorlati mőködésének koncepciója a piac, a 
versenyfeltételek átalakulására reagálva, egymást mozgatva folyamatosan változott. A 
marketingre különösen igaz a „theory drivern practice management” és a 
„problem-driven theory management” egysége, összhangja. 

A marketingtudomány és elmélet változásának eredményei, új megoldásai 
ugyanakkor nem jelennek meg kellı határozottsággal, hatékonysággal a mindennapi 
szakmai gyakorlatban. A gyakorlat számos képviselıje rutinszerő munkája során nem él 
a marketing új tudományos, illetve a szakmai eredményei felhasználásának 
lehetıségével, vagy csak nagyon késve használja azt.  Ebben ugyanakkor mind a 
marketing-elmélet, mind a marketing-gyakorlat „hibás”, hiszen mindezidáig nem épült 
fel igazi „kommunikációs, szakmai híd” közöttük. A következı évtizedek marketing 
elmélete és gyakorlata fejlıdésének egyaránt sikerkritériuma ez az „egymásra-találás”. 

Tudjuk, hogy a marketing alapjai a 20. század kezdetére nyúlnak vissza, amikor 
a mezıgazdasági termékek értékesítési problémái jelentkeztek, s elıtérbe került a 
disztribúciós lehetıségek szisztematikus kutatása. (Hellauer1910, Hirsch1925.) A 
marketing elıször alapvetıen a termékek eladására, értékesítésére irányuló tudománnyá 
fejlıdött. Erre építkezve McCarthy, a 4P-vel, mint a piacra irányuló aktivitások 
eszközrendszere kibontásával a hatvanas évek elején a marketing menedzsment-
orientált szemléletét fejlesztette ki. Ezt tekintjük a modern marketing megszületésének, 
amit Philip Kotler vitt tovább, s dolgozott ki következetes, népszerően, elméletileg is 
rendszerezetten. Mindketten a gondolkodásuk középpontjába a vállalkozási 
aktivitásoknak a kereslet igényeire irányuló tevékenység-orientációját állították. 
Theodor Levitt, (s mellette mások is) a marketing szőkebb, rövidtávú termékorientált 
felfogásáról elmozdulva, a szélesebb megközelítés, a szükségletorientáltság fontosságát 
ismerték fel, s így változott a marketing funkcióorientált (a termék értékesítését 
végzı) megközelítése egy egész vállalkozásra kiterjedı szemléletté, 
gondolkodásmóddá.  

Ezen változás az alapja a marketing gyakori kettıs interpretálásának, a 
marketing szemléletként illetve a konkrét (értékesítést támogató) eszközrendszerként, 
mint egy funkcionális területként történı meghatározásának. A korai 
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marketingteoretikusok mechanikus funkcionális szemléletét tehát az integrált 
marketing, mint vállalati filozófia váltotta fel. (Kotler 1974., Meyer 1986) A marketing 
ezen, „vállalkozásvezetési koncepció” alapú felfogásával az érdeklıdés 
középpontjába került - annak gyakran vitatott és félremagyarázott - „dominancia-
igénye” is. Ez a dominancia-elv azt mondja ki, hogy a vevı és a piacorientáltság a 
vállalkozás minden vállalatgazdaságtani részterületére ki kell, hogy hasson, azaz a 
vállalkozáson belüli minden teljesítmény-elemet piacorientáltan kell kialakítani. 
(Raffee 1984) A szükséges koordináció „hivatott közvetítıi” - s ez által egyre 
fontosabbá váló szereplıi - a marketing tevékenység szervezetei. Ez a fontosság 
ugyanakkor – megítélésem szerint - elsısorban „a szolgáltató marketinget”, a 
„marketing-együttmőködések” nélkülözhetetlenségét kell, hogy jelentse, s nem pedig a 
„nem szeretett marketing arroganciát”. A marketing gyakorlat belsı mőködésének, 
koordinációs szerepének rendezetlensége, a marketing-kultúra kialakulatlansága 
jelentıs oka a vállalkozás egésze, s marketingjének stratégiai és taktikai kudarcainak.  

 
MARKETINGKONCEPCIÓ – VEV İ- ÉS PIACORIENTÁLTSÁG 

 
A marketing koncepció, mint a marketing elmélet és a gyakorlat sarokköve, 

hosszú ideig viszonylag kevés figyelmet kapott a szakirodalomban. 
Marketingkoncepció alatt egy átfogó, átgondolt tervet, elgondolást értünk, ami a 
meghatározott célok elérésére irányul, amelyek realizálására olyan alkalmas stratégiát 
választ, melynek alapján meghatározásra kerülhetnek az adekvát marketing eszközök. 
Az elméleti kutatások során fokozatosan elıtérbe került a marketingkoncepció, mint 
üzleti filozófia értelmezése, megvalósítása és a piaci szervezetek tevékenységének és 
magatartásának vizsgálata.(Becker 2002)  

A vevıorientáció a marketingkoncepció kiinduló, központi eleme. Minden 
marketing tankönyv, a marketing lényegének meghatározásakor kiemelt helyen kezeli a 
vevıorientáció fogalmát, oly mértékben természetesnek veszi azt, hogy gyakorta 
hiányzik is pontos meghatározása. A vevıorientáció gyakorta a vevıre való odafigyelés 
általános elveként jelenik meg, s nem pedig a marketing, a piaci tevékenység 
„megkomponált gyakorlataként”.  

Azt is megállapíthatjuk, hogy a fogalom – lazán kezelt - sokoldalúsága és 
különbözı interpretációi egyben maguk is okozói annak, hogy a marketingvalóságban 
mégis akadozik a következetes és sikeres gyakorlati hasznosítása. „Vevıorientáció alatt 
olyan gondolkodásmódot és gazdálkodási gyakorlatot értünk, amely a vállalat minden 
döntését (termelési, fejlesztési, értékesítési, pénzügyi stb.) a vevı kívánságainak rendeli 
alá.”(Bauer-Berács 2006. 16.o.) A vevıorientáltság alapvetıen egy kettıs, duális 
kapcsolat, eladó és vevı között. A vevıorientáltság alapvetı lényege a jelenlegi és 
potenciális vevıszükségletek, elvárások kielégítése, s nem a „teljes” 
versenyképességének biztosítása, bár ezáltal, hogy a vállalkozás termékeinek, 
szolgáltatásainak értékesítése, teljesítményeinek tartós piaci realizálását teszi lehetıvé, 
jelentıs mértékben hozzájárul, sıt a versenyben való sikernek az alapja. A 
vevıorientáció megfogalmazásban a fogyasztói, vevıi igények maximális kielégítésére 
törekvés jelenik meg, mely ugyanakkor számos problémát vet fel, például a vevıi 
igények szuverenitásának, megismerhetıségének, s a vállalkozás egyes szervezetére 
történı lebontásának kérdését, a szükséges marketing-koordinálás nehézségét.  
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A vevıorientáció megvalósítása kapcsán mindig felmerülnek kérdıjelek, hogy 
milyen kutatási módszerrel lehet a vevıelvárásokat megismerni, a marketing eszközök 
közül a szükséges, a gazdaságosan alkalmazhatóakat kiválasztani, mennyire lehet az 
igényeket befolyásolni, esetleg lehet manipulálni is azt? Egyre gyakoribb kérdés, hogy 
meg tudja-e egyáltalán fogalmazni mindig a vevı ez elvárásait, igényeit, hiszen – 
különösen a fejlett technológiák, azaz az új, eddig nem létezı termékek piacain a vevı 
már igen alacsony termékismerettel, sıt terméklehetıség-ismerettel bír. A marketing 
egyre kevésbé lehet csupán egyszerő válasz a vevıi igényekre, elvárásokra.  

Nem véletlen, hogy az innováció-marketing újra elıtérbe kerül, mert meg kell 
találni azokat a marketingmegoldásokat, melyek végsı soron a gyakori 
vevıkompetencia-hiányos területeken, piacokon is biztosítják a „valós 
vevıorientációt”, a vevı általi elismertséget, a tartós piaci sikert biztosító 
megoldásokat. A vevıorientáció tehát már régen nem épülhet a „megkérdezzük-
teljesítjük” elvre.  

A vevıorientáció három karakteres interpretációja lelhetı fel a 
szakirodalomban, a vállalkozások gyakorlati tevékenységében:  
- információorientált megközelítésben arról van szó, hogy egy vállalkozás milyen 
mértékben törekszik a jelenlegi és jövıbeni vevıi szükségleteket különbözı 
eszközökkel, marketingkutatásokkal megismerni, adatbázisokat kiépíteni, 
adatbányászatot folytatni, annak érdekében, hogy ezeket fel tudja használni a piacra 
irányuló döntéseinek megalapozására. A vevıorientáltság mértékét ezen információs 
tevékenység kiterjedtsége, a Marketing Információs Rendszer (MIR) kiépítettsége, 
mőködtetése és annak tudatos (egyre inkább CRM-irányult) felhasználása jelzi.  
- kultúra- és filozófiaorientált megközelítés szerint nem elegendı az információs-
aspektusok elıtérbe állítása, hanem arra kell törekedni, hogy a vállalati filozófia 
kulcselemeit, például a normákat, értékeket, meggyızıdéseket kell vevıorientáltan 
kialakítani. A vevıorientáció, mint marketingszemlélet a vállalati kultúra része nem 
csak a vállalaton belüli véleményeket, szemléletet kell, hogy áthassa, hanem a 
munkatársaink vevıkkel szembeni magatartásában is meg kell, hogy nyilvánuljon. 
Ennek elérése a „belsı-marketing” egyik alapfeladata. A marketing-koordináció a 
vállalat belsı egységei, funkciói (osztályai közti) horizontális, tudatos piaci 
információáramlást jelenti. A vállalaton belül a piaci orientáció a piaci információk 
összegyőjtését a vállalaton belüli áramoltatását, valamint a piaci információkra való 
reagálást (célpiacok kiválasztása, termékek, szolgáltatások elıállítása, elosztása és 
eladás ösztönzése) foglalja magában. 
- teljesítmény és interakció-orientált megközelítés esetében annak az elfogadásáról 
van szó, hogy a vevıorientációnak a teljesítményekre, s a vevıkkel való interakcióra, 
kapcsolatra egyaránt ki kell terjednie. A vevıorientált magatartás elsısorban a vevıi 
elvárások rugalmas, testreszabott kielégítésében jelenik meg. A szervezeti piacokon 
kifejlıdött „vevı-közeli megoldások gyakorlata” ma egyre általánosabb érvénnyel 
fogalmazható meg. Az elızı kettıvel szemben ezen megközelítés lényege, hogy nem 
csupán a vállalat, hanem a vevı perspektívájából is vizsgált, értékelt magas 
termékminıségben, aktív kapcsolat-menedzsmentben, s vevıi elégedettségben jelenik 
meg.  
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A korszerő vevıorientáció lényege a három aspektus együttese, azaz a 
minél teljesebb piaci információkon alapuló jó döntések meghozatala és érvényre 
juttatása a vállalkozás belsı szervezetében, s a piacra irányuló tevékenységében.  

A legjellemzıbb értelmezési, tevékenységi pontatlanság a piac- és a 
vevıorientáció néha a szakirodalomban is fellelhetı, de a gyakorlatban gyakran 
elıforduló fogalmi, tartalmi összemosódásából ered. Ma már egyre kevésbé elég a 
piacot, vevıként, vevıi keresletként felfogni, miként azt a kotleri alaptankönyvben is 
olvashatjuk, hanem inkább annak közgazdaságtani összetettségében, sokszereplıs 
rendszerében kell kezelni. A vevı igényeinek, szükségleteinek megfelelı termék nem 
biztosítja a vállalkozás létezésének biztonságát, sikerét, hiszen a piacok telítettsége, 
élesedı versenye által a versenytársakhoz kötıdı reakció-függıség is jelentısen 
megnıtt, s befolyásolja a felépíthetı versenyképességet, annak biztosítását. Nem 
igényel átfogó bizonyítást annak belátása sem, hogy a kereskedıkkel, közvetítıkkel 
való együttmőködés, a velük való stratégiai és operatív viszony is meghatározója a piaci 
sikernek, s így a vevıorientáció helyett egyre inkább a szélesebb megközelítés, a 
piacorientáció került elıtérbe.  A piacorientáltság nem csupán az aktuális vevıkre 
fókuszálást jelenti, hanem minden olyan piaci szereplıre – s nem csak a konkurensre - 
irányul, akivel a vállalkozás közvetlen vagy közvetett kapcsolatban van. Így a 
vevıszükségletek mellett, a versenytársra, a közvetítıre, a munkatársakra, a 
tulajdonosra, vagy éppen a hitelezıre koncentrálás, azaz az egyes szereplıkre való 
odafigyelés önmagában csak részei, de nélkülözhetetlen részelemei a 
piacorientáltságnak. A piacorientáltság többdimenziós, sokszereplıs fogalom és 
gyakorlat, melynek célja továbbra is a vevıknek eladott termékek, szolgáltatások révén 
a szervezeti piaci célok elérése. McCarthy – Perreault (1984) meghatározása szerint a 
piaci orientáció a marketing koncepció megvalósítását jelenti193. A piaci orientáció, 
mint elméleti koncepció kialakítására és modellezésére az 1990-es évek elején a 
Marketing Science Institute (Cambridge/Massachusetts) szervezésében került sor. 
Három jelentıs tanulmány készült el (Kohli – Jaworski 1990, Narver – Slater 1990, 
Farley  - Frederick  - Webster 1993) és került szakmai vitára. Kohli – Jaworski a piaci 
orientáció vizsgálatára három tényezıcsoportot határozott meg, egyrészt a fogyasztó-
vevı irányultságot, másrészt a koordinált marketinget, a marketingkoordinációt, 
harmadrészt a jövedelmezıséget. A piacorientáció a szervezet azon képessége (Kohli – 
Jaworski (1990, 1993)), hogy piaci információkat győjtsön és a szervezeten belül az 
információkat szétossza; és a szervezet válaszait megfogalmazza. Felfogásában a 
piacorientáció a következı elemekbıl áll: információszerzés a fogyasztókról és a 
versenytársakról (intelligence generation), az információknak a vállalaton belüli 
formális és informális áramoltatása (dissemination), valamint a válaszképesség 
(responsiveness). A vevıorientáltságot 32 tényezıvel operacionalizálták, négy 
dimenzióba illesztve. (intelligence generation, intelligence dissemination, response 
design, response implementation.) A nevükhöz főzıdik a MARKOR, a 
piacorientáltságot mérı skála kidolgozása. Narver – Slater (1990) az interfunkcionális 
erıforrások magasabb vevıi érték létrehozása érdekében koordinált felhasználását 
emelik ki, amelyben a piaci orientáció három magatartási komponenst (vásárló/vevı, 

                                                 
193 A piacorientáció elméletének részletes elemzését adja Berács (2002, s a borpiaci kutatásokra 
vonatkozóan színvonalasan elemzi Lehota-Komáromy (2004), melyek szakmai hátterül szolgál-
tak felfogásom kialakításában   
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versenytárs és interfunkcionális irányultság) és két döntési kritériumot (hosszú távú 
irányultság és jövedelmezıség) tartalmaz. A piacorientációt egy olyan vállalati 
kultúraként határozzák meg, amely eredményesen járul hozzá a magasabb vevıi érték 
megteremtéséhez. A piacorientáció alapja tehát a vevıi igények megismerése és 
kielégítése, a versenytársak tevékenységének nyomon követése, a vállalat erısségeinek, 
gyengeségeinek ismerete, illetve a pozicionálás révén a termékek és szolgáltatások 
megkülönböztetése a versenytársaktól. A harmadik tényezı utal a marketingfunkció 
azon sajátosságára, hogy e funkció sikere alapvetıen függ attól, hogyan tud 
együttmőködni a vállalat más funkcióival, mint pl. az emberi erıforrás-menedzsment, 
termelés, logisztika, stb.. A 15 tényezıjük a vállalkozások piacorientáltságának csak 
legfontosabb tényezıit képes megragadni. Ezen megközelítés – a marketing bővös 
háromszöge (saját vállalkozás, vevı, versenytárs) – logikájára, a piaci pozícionálás, a 
komparatív versenyelınyök komplex kialakításának elvére épül.  

Day (1994) szerint a piacorientáció magasabb jártasság és képesség a 
fogyasztók/vevık igényeinek megértésében és kielégítésében, illetve az azt lehetıvé 
tevı erıforrások felhasználásában, míg Dobni – Luffmann (2000) kiemeli, hogy a piaci 
orientáció keretet biztosít a speciális marketingstratégia megvalósításra. 

A piacorientáció tehát a marketingfilozófia, a szemlélet és koordináció tudatos 
– koncepcióját, s arra épülı, stratégián alapuló menedzsment-tevékenység 
érvényesülését feltételezi. Ugyanakkor már nem elégséges a piacorientációt a 
kilencvenes években definiált vevı, versenytárs és interfunkcionális irányultság 
hármasára építeni, hanem egyre inkább újra kell fogalmazni a piaci hálózatokhoz, 
együttmőködésekhez való viszonyban. Ennek következtében meghatározóvá válik, 
hogy miként tud az ügyfél-orientáció új értelmezése a hosszabb távú üzleti 
kapcsolatokra épülıen, az üzleti sikereket biztosító ügyfélmenedzsmentté fejlıdni.  

 
A MARKETING FÓKUSZAI 
 

A marketing tevékenység a piac, a verseny elvárásainak fejlıdésével együtt 
haladó - gyakorta azt mozgató, inspiráló fellépéssel - folyamatosan megújuló, a 
komparatív versenyelınyöket keresı, korszerősödı gyakorlatot kíván. A marketing 
alkalmazásainak, interpretációinak fejlıdése az elmúlt évtizedekben ennek 
köszönhetıen több fokozatot élt meg, mely a disztribúciós funkcióból elindulva, a 
vevık igényeit elıtérbe állítva, vezetési funkcióként, piacorientált vezetési 
koncepcióként, stratégiaiként, majd individuális elemeket felmutató, multiopcionális 
kapcsolati marketingként jelenik meg. A marketing tevékenység megoldandó szakmai 
alapfeladata érdekében, a versenyelıny teremtés tartalmi fókuszába mindig újabb és 
újabb szereplık, jelenségek kerültek azért, hogy ezen orientációs váltásokkal a 
vállalkozás minél jobban meg tudjon felelni a piac kihívásainak. A marketing fejlıdési 
vonulatának megalapozásában számos eltérı – gyakran egymással konkuráló - elméleti 
megközelítést, orientációt találunk, annak ellenére, hogy a marketinget gyakran érte „az 
elméletnélküli kijelentések rendszerének” a vádja.  

A marketingorientáció változásainak szakaszolására eltérı rendszerezésekkel 
találkozunk. Kotler-Keller (2006.50.old.) termelési, termék, értékesítési és 
marketingkoncepcióról beszél, ahol maga a marketingkoncepció képviseli a 
vevıközpontúságot, majd annak továbbfejlesztéseként az egyre teljesebb megközelítést 
felmutató holisztikus marketingkoncepció kerül kiemelésre, melyet a belsı marketing, 
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integrált marketing, társadalmi felelısségre épülı marketing és kapcsolati marketing 
egységeként értelmeznek a szerzık. Meffert (2000) az elmúlt évtizedek fejlıdésében a 
termelés-orientált vállalati fókuszt, a felhasználóra, a neki történı értékesítésre, a 
megismerésén alapuló vevıorientációt, majd a kereskedelemre, a versenytársra, a 
környezetre, s napjainkban a hálózatokra koncentrálást emeli ki a sikerhez szükséges 
marketingsúlypontnak. Bruhn (2007) csoportosítása – Mefferthez hasonlóan egymást 
mintegy tízévente követıen – a termék-, piac-, verseny-, vevı- és hálózat-orientáltsági 
szakaszok kiemelését jelenti. A német megközelítés szerint Európa piacgazdaságaiban 
az ötvenes évek termelés-orientáltsága, majd a tömegszerő elıállítás teremtette kínálati 
bıség révén szükségessé váló – értékesítés/disztribúció-orientáltság után a 60-as 
évektıl értelmezhetjük a vevıre, a végfelhasználó igényeire koncentráló, orientáló 
klasszikus marketing-szemlélet kibontakozását. Ekkor fejlıdik ki a marketing-mix 
módszertani 4P-je, a push / pull marketing, s megjelennek a vállalatoknál a marketing 
osztályok. A hetvenes években a vevı igényeit jól kielégítı túlkínálat következtében az 
üzleti siker egyre inkább a kereskedelemmel kialakítandó együttmőködéstıl, a hatékony 
értékesítési rendszerbeli pozíciótól vált függıvé, melynek következtében a vertikális 
(kereskedelem-orientált) marketing korszakáról beszélhetünk. A nyolcvanas évek a 
piacok telítıdése, s nyersanyagszőkösség révén egyre élesedı, kiszorításos jellegő 
versennyel jellemezhetıek, amire a vállalkozásoknak erısödı konkurencia-
orientáltsággal kellett válaszolniuk. Ekkor bontakozott ki a versenymarketing, a 
stratégiai marketing módszertana, eszközrendszere, mely a komparatív versenyelıny, 
piaci pozícionálás, nemzetközi piaci hatékonyság, piaci befektetések fogalmakat 
helyezték a szakmai, gyakorlati érdeklıdés középpontjába. A 90-es évek érték-
változásait a társadalmi és ökológiai keretfeltételek által mozgatott, új elemeket 
felvonultató verseny határozta meg, s késztette a marketinget egy integrált, átfogó piac-
orientációt jelentı megközelítés érvényesítésére.  

A vállalaton belül a marketing-orientáció a piaci információk (vevık, 
versenytárs, kereskedı, technológia stb.) összegyőjtését a vállalaton belüli 
áramoltatását, valamint a piaci információkra való reagálást (célpiacok kiválasztása, 
termékek, szolgáltatások elıállítása, elosztása és eladás ösztönzése) is meghatározza, 
magában foglalja. A piaci reagálás a tartalmi fókuszra, mint a versenyelınyt 
meghatározó tényezıre koncentrálás sikere határozza meg.  

Tapasztalataim, kutatásaim szerint, bár kialakulásukban ténylegesen 
megtalálható az idıbeni egymásra épültség, ma mégis az eltérı marketingorientációk 
együttélésére van szükség, s hogy mikor melyikre azt a vállalkozásunk piacának 
versenysajátosságai, versenyelıny kialakításának elvárásai határozzák meg. Ez kell, 
hogy legyen az elsı döntés a marketingkoncepció kialakításában.  
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1. ábra 

A marketingorientáció tartalmi fókusz-kombinációi a piac elvárásai,  
sajátosságai alapján 

Forrás: saját szerkesztés 
 
Az egyszerőbb, nem telített piacokon a hatékony értékesítés elegendı 

teljesítmény (1. piactípus). A túlkínálatos piacokon csak a fogyasztói, felhasználói 
igényekhez igazodó teljesítmény, a jó termék, s annak értékesítése hoz sikert (2. 
piactípus). A piacok jelentıs részén a disztribúció koncentrációja révén a kereskedıi 
kapcsolat, a kereskedıre irányuló marketing is elengedhetetlen a termék sikeres piacra 
kerülésében (3. piactípus). A piaci szereplık számának növekedésével egyre 
intenzívebb versenyben a konkurensek ismerete, s a termékünk, teljesítményünk vele 
szembeni pozícionálása válik a marketing tevékenység újabb tartalmi elemévé (4. 
piactípus). Az egyre intenzívebb versenyben új tényezıkre épülı versenyelıny 
kiépítésére van szükség, ahol a természeti értékek, a környezettudatosság mellett egyre 
jelentısebb szempontként jelenik meg a társadalmi felelısségvállalás más elemei is (5. 
piactípus). A kilencvenes évek végétıl egyre erıteljesebben jelentkezı 
hatékonyságelvárások, technológiai lehetıségek révén került fókuszba az 
újrafogalmazott felhasználó-, de még inkább vevı/ügyfél-orientáció, az egyedi 
igényeket is figyelembe vevı, a tartós vevıkapcsolatokra, a vevıelégedettség és a 
vevıi-érték menedzsmentjére épülı, integrált, együttmőködésre törekvı marketing (6. 
piactípus). A kapcsolati marketing alapú megközelítés egyre inkább túllép a 
„törzsvásárlókra törekvı” szakaszán, hanem a tartós piaci kapcsolatok, kooperációk, 
partnerségek, (gyakorta a vevıvel, eladóval, vagy éppen versenytárssal épített) 
hálózatok marketingjeként kell, hogy biztosítsa a piaci sikert. (7. piactípus) 

1 2 3 4 5 6 7 
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Tézisként fogalmazható meg, hogy minél inkább elıre haladunk a piactípusok 
fejlıdési lépcsıjén, annál összetettebb a piaci verseny, annál több verseny-elem 
együttes kezelésére van szükség, annál integráltabb, teljesebb, komplexebb kell, hogy 
legyen a marketing munka, azaz a marketingorientáció komplexitása nı. Ma már 
csak kevés, monopolhelyzetben lévı cég engedheti meg, hogy nem törıdik felhasználó, 
vevı igényeivel, egyre kevesebb cég hanyagolhatja el a versenytársak elemzését, 
kereskedıivel való kapcsolatát, vagy éppen a környezeti, társadalmi értékekkel 
szembeni felelısséget, a sokoldalú hálózati együttmőködés építését.  

Amikor egy vállalkozás keresi az optimális piaci stratégiáját, 
marketingaktivitását elıször a versenyjellemzık alapján be kell azonosítania a 
piac-típusát, s arra épülıen kell a marketing tartalmi fókuszát, majd a stratégiai 
magatartását és eszköz-kombinációját kialakítania. A marketing, a 
marketingorientáció szakmai, logikai kiteljesedése soktényezıssé válása fontos 
folyamat volt, s nem véletlen tehát, hogy ha a mai nemzetközi és hazai gyakorlatban 
sokan egy-egy elemére szőkítik, leegyszerősítve használják, akkor kárt okoznak 
egyrészt közvetlenül maguknak az elszalasztott lehetıségek révén, de másrészt 
magának a marketing szakmának is a szakmai félreértések továbbéltetésével. 
 Az üzleti élet elıtti kihívások ereje, sokoldalúsága, változékonysága 
napjainkban erısödik, sıt a technológiai fejlıdés révén különösen intenzív mozgásokra, 
felgyorsult piaci folyamatokra kell megtalálni a sikeres válaszokat. Az információs- és 
kommunikációs technológiák révén jelentısen átalakulnak a tranzakciós-, disztribúciós- 
és kommunikációs folyamatok.  A versenyintenzitás növekedése a piacok növekvı 
átjárhatóságával, megváltozott játékszabályokkal jár együtt. A növekvı koncentráció, 
az egyre szükségesebb kooperációk feloldják a klasszikus ágazati kereteket, paradox 
versenyhelyzeteket teremtenek. Jól jellemzi ezt az ellentmondásos elemekkel tőzdelt 
folyamatot a coopetition, a magyarra „együttmőködve versenyezni” formában 
fordítható, angol „öszvérszó”. A vállalatok egyre szorosabb ágazati- és országhatárokon 
átnyúló globális hálózatai erısödnek, s a versenypozíció biztosítása stratégiai 
szövetségek, vertikális és horizontális partnerségek, fúziók révén válik lehetıvé. A 
vállalkozások között tehát a „sajátos munkamegosztásra” épülı együttmőködések, 
kooperációk és az agresszív verseny egyaránt jellemzı. A fogyasztói, vásárlói 
magatartás változásai (a fogyasztói, vevıi öntudatosság, függetlenség, individualizmus 
erısödik, az érzelmek szerepe, a márkatermékek jelentısége nı, a vásárlás, mint 
élményerısödése révén a fogyasztók élvezik a korszerő technikát, nı a környezet- és 
egészségtudatosság, a globális és helyi szokások együtt élnek) tovább növelik a 
paradox elemeket, s teszik a keresletet inkonzisztenssé, instabillá, nehezen 
prognosztizálhatóvá. A vevık, az ügyfelek egyre inkább az egyéniségüket is kifejezı, 
individuális kínálatot preferálják, személyes „törıdést”, kellı mértékő interaktivitást 
várnak el. Mindezek alapján nem véletlen, hogy egyre gyakrabban találkozunk az 
interaktív-, hálózati-, kompetencia-, adatbázis-, virtuális marketing fogalmakkal, 
módszerekkel. Az interaktív marketing elemei már több évtizede jelen vannak a 
marketing gyakorlatában, elsısorban az ipari, business to business területeken. Az 
interakciós folyamat, mint a döntési folyamatok közötti kapcsolat az eladás és a 
vásárlás aspektusait egységes tranzakciós folyamatként kezeli (Turnbull-Valla 1986). A 
marketing munka interaktív jellege kínálja azt a lehetıséget, amellyel pl. az ipari 
termékek csere-problémáit a vevı és eladó közösen le tudja gyızni. Az interakció egy 
sajátos tanulási folyamatként is értelmezhetı, ahol a különbözı problémamegoldó és 
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konfliktuskezelı részfolyamatok révén születik a termék-megoldás, jön létre a csere. Az 
interakció hatékonyságára nagy hatással vannak a jellemzı promotor-struktúrák, hiszen 
a termékek, berendezések, gyártó-üzemek stb. telepítése során megvalósuló innovációs 
folyamatok korlátainak legyızésében fontos szerepet játszanak azon személyek, 
promotorok, akik a vevıi, beszerzési oldalon aktívan támogatják az innovatív termékek 
felhasználását a hatalmi hierarchián belüli helyük vagy szakmai képességeik alapján. 
Az interaktivitás az üzleti tárgyalásokhoz kötıdı személyes formája mellett az 
információs és kommunikációs technológiák fejlıdésével médiaközvetítéssel is 
lehetıvé válik. (interaktív televízió, Internet, one to one web marketing, avagy a 
„McKenna-féle” real-time marketing stb.)  

 
Jelentıs változás következik be napjainkban a marketing szervezeti 

megjelenésében, a vásárlókkal való kapcsolatában. A dinamikus környezet hatására a 
hierarchikus szervezeti formák különbözı hálózati formákká alakulnak, úgymint belsı 
hálózatokká, vertikális, piacközi és ideiglenes hálózatokká. (Achrol-Kotler 1999. 
146.o.) A marketing szerepe természetesen hálózat-típusokként más és más, de egyre 
inkább felelıs lesz az új tudás megszerzéséért, a képzésért, a naprakész piaci 
információs rendszerek, vállalaton belüli integrációk, konfliktus-kezelés, technológiai 
elırejelzés, kockázatelemzés, transzferárak kialakításáért és kezeléséért, a hálózati 
gazdaság és a társadalmi tevékenységek összehangolásáért. Felfedezésre kerülnek a 
multilaterális marketing új határai, átalakulnak a piacok a technológiai összetartozás, az 
elektronikus kereskedelem révén. A marketing fogyasztói közösségeket szervez, a 
fogyasztói információkat értékesíthetı vállalati vagyonként győjti össze. A 
legradikálisabb változás, hogy a marketinges az eladó ügynökébıl gyakorta a vásárló 
ügynökévé változik, az áruk és szolgáltatások szakemberébıl pedig a fogyasztó sajátos 
tanácsadójává, s annak fogyasztásra fordított vagyonának „kezelıjévé” lép elı.  

A marketing fejlıdése a módszertan, s az eszközrendszer új megoldásait, új 
kombinációit jelenti. Ezen új megoldások természetesen nem törlik, nem 
érvénytelenítik, hanem továbbfejlesztik a marketing korábbi eredményeit. A piacok egy 
jelentıs részénél továbbra is - az immár - hagyományos módszertan alkalmazása 
célszerő. Sıt valójában mindezen gyakorlati és elméleti megközelítés „keveréke” a mai 
marketing, ahol mindig a konkrét piac, konkrét sajátosságaihoz kell keverni az aktuális 
koktélt, a realizálható marketing-orientációt (Brodie etc. 1997.).   

A marketing egyre komplexebbé, integráltabbá, totálissá, ötelemővé válik, s 
nem csupán az értékesítési optimalizálás a feladata, hanem a beszerzési oldal 
folyamatainak integrálása, a belsı marketing koordináció, az ún. public szférával való 
bizalmi kapcsolat, s a versenytársak irányába érvényesítendı magatartás stratégiáját is 
ki kell alakítania. Az integrált marketingben az elmúlt évtizedek marketingelméleti 
iskoláinak eredményei is beépülnek a gyakorlat megoldásaiba.  

A marketingtudomány elméleti megközelítései, iskolái alapvetıen abban 
különböznek egymástól, hogy 
• miként ragadják meg a csere lényegét, egyszerő tranzakcióként, avagy a hosszabb 

távú együttmőködésre épülı kapcsolatként,  
• mit tartanak sikert meghatározó tényezınek, folyamatnak, képességeknek és 

környezeti kapcsolódási mechanizmusoknak,  
• milyen szerepet játszik az interaktivitás a megoldásokban, 
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• miként értelmezik, miként határozzák meg a versenyelınyök kiépítésének alapját, 
lehetıségét.  

• A külsı elvárásokra, meghatározottságra épülı, egyértelmően külsı piacorientált 
(outside in) hatásokra, vagy elsısorban a saját erıforrások, kompetenciák 
fejlesztésére, s a külsı elvárásoknak való megfeleltetésére, elfogadtatására (inside-
out) alapul-e a tudományos megközelítés.  
 

A MARKETING ISKOLÁI – PARADIGMAVÁLTÁS A TUDOMÁNYBAN ? 
 

A marketing tudományos megközelítéseit, iskoláit bemutató szakirodalomban 
számos összefoglaló értékeléssel, csoportosítással találkozunk (Sheth-Gardner-
Garrett(1988), Shewlby D.Hunt (1991), Meffert (2000)), melyek alapján összerakható 
egy - természetesen egymást nem mereven követı – „fejlıdési” vonulat: 

• Klasszikus megközelítések 
o Intézményorientált 
o terméktípus-orientált  
o funkcióorientált 

• Modern, ma már inkább hagyományosnak tekinthetı megközelítések 
o magatartásorientált 
o döntésorientált 
o rendszerszemlélető 
o szituációorientált 

• Új, post modern megközelítések 
o új institucionalista 
o folyamat-orientált 
o kapcsolati alapú 
o társadalomorientált 
o információgazdasági 
o kompetencia-alapú  
o szervezeti dinamika (hálózat) alapú 

 
A marketingelméleti felhasználás, adaptáció jól követı a gyakorlati piaci 

fejlıdés problémáit, kihívásait, s az azokra adandó válaszokat. A klasszikus 
megközelítések között, az ún. intézményorientált szemlélet Európában az ötvenes 
években bontakozott ki, a kereskedelem üzemi formái különbözıségeinek, s azok 
változásának a kutatására koncentrált, míg a termékorientált megközelítés az egyes 
terméktípus-sajátosságok (fogyasztási cikk, ipari termék, szolgáltatások stb.) oldaláról 
közelítette meg a marketingdöntéseket. A funkció-orientált megközelítés az egyes 
marketingfunkciók (kutatás, értékesítés, kommunikáció) tartalmi, idıbeni, földrajzi és 
tárgyi vonatkozású optimalizálását helyezi elıtérbe. 

Az ezt követı egykoron modern, ma már ugyanakkor hagyományosnak 
tekinthetı megközelítések között az alábbiakat találjuk, melyek kiindulópontja 
egyértelmően a tágabb értelmő piacorientáltságban rejlik: 

• A döntésorientált megközelítés nemzetközileg a hetvenes évek elején 
szélesedett ki, a hagyományos vállalatgazdaságtani elképzelésekhez igazodóan, 
s a konkrét marketing-problémákat megoldó vállalkozói válaszok 
megalapozását nyújtja. (döntési logika, alternatívák értékelése, környezeti 
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kihívásokra adott válaszok, célrendszer és eszközrendszer elemzése, 
meghatározása stb.) 

• A rendszer-orientált megközelítés a feladatok komplexitásának, dinamikájának 
növekedésével került elıtérbe, középpontjában a piacvonatkozású 
rendszerelemzéssel, a rendszerelemek közötti cserekapcsolatok és 
rendszermagatartás elemzésével. A 60-as és 70-es évekbeni „kemény” 
rendszerszemléleti ismeretek bıvülése, elterjedése ellenére a marketing-
tudomány és gyakorlati alkalmazása számára csalódást hozott ez a modell, 
éppen a komplex, átfogó összefüggések feltárása terén. 

• A magatartás-, avagy viselkedésorientált megközelítés a fogyasztói, vásárlói 
magatartáskutatásokra épül. Tételei az ismert S-R, S-O-R modellek mellett a 
hatvanas években kifejlesztett folyamatmodellekben jelennek meg, melyek 
számos vevıi döntést meghatározó belsı és külsı tényezıt azonosítottak be. A 
70-es és 80-as években továbbfejlesztése a kulcstényezıkre koncentrálás 
mellett, az attitőd, imázs- és elégedettségkutatások elıtérbe kerülését is 
magával hozta, s még ma is jelentıs fejlıdést mutat fel. 

• A szituációs megközelítés a szervezés-elméleti ismeretekhez visszanyúlóan a 
környezet-meghatározta alkalmazkodási szükségszerőségre helyezte a 
súlypontot, megpróbálva meghatározni a releváns szituációs változásokat. A 
megközelítés lényege és gyengesége éppen ezen szituációs változók 
értelmezésében, kezelhetıségében van. (piac: méret, verseny, életciklus stb., 
környezet: konjunktúra, technológia, társadalom, ökológia stb., vállalkozás: 
méret, szervezet, imázs, technológia, pénzügyi erı, stb. programok: gyártási 
folyamat, életciklus, struktúra stb.) 
 
Az újabb megközelítések a 80-as évek közepétıl folyamatosan keresték a 

választ a felgyorsult technológiai változások miatt változó piaci folyamatok marketing 
kezelésére. Az új institucionális gazdaságtani megközelítés, szemben a neoklasszikus 
értékesítés-elmélettel különbözı részterületekkel foglalkozott, pl. a piacok 
tökéletlenségével, a piacok jövıbeni fejlıdésével, a koordinációs problémák 
kezelésével stb.. Kiemelkedı jelentıséggel bírt a marketing fejlıdésében a tranzakciós 
költségek elméletének és az információ-gazdaságtani értelmezés kialakításának újszerő 
megalapozása. Az információ-gazdaságtani megközelítés a viselkedés- és 
döntésorientált megközelítés mintegy kiegészítése, mely a piac-specifikus információs 
bizonytalansági és kockázati struktúra átfogó, rendszeres elemzésének a 
szükségességére koncentrál, kiemelve, hogy reális tranzakciós folyamatoknál az eladó 
és vevı között információs aszimmetria lép fel, melynek csökkentése növeli a 
tranzakciós költségeket és sokoldalúan hat a tranzakciós folyamatokra.  

A folyamatorientált szemlélet az erıs környezeti differenciáltság által 
ösztönzötten a vállalati aktivitások termék-, funkció- és regionális orientáltságának 
széttagolódásával megmutatta a komplexitás csökkentésének szükségszerőségével 
együtt járó kontra produktív hatásokat is.  A marketing vállalati funkciókon átnyúló 
hatásai, koordinációs irányultságának realizálása egyre egyértelmőbbé tette, hogy ezt a 
széttagoltságot egy folyamatorientált megközelítéssel lehet kezelni. A marketingbıl 
sokáig hiányzott ez a konkrét folyamatorientált megoldási javaslat, ajánlás. Ezt a hiányt 
a nyolcvanas évek vége óta együttesen kezdte törleszteni a tudomány és a gyakorlat a 
lean management, a TQM és a Business Process Reengineeringre fordított nagyobb 
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figyelemmel, melyeket a marketing vonatkozásában, mint folyamatorientált 
megközelítést foglalhatunk össze, a belsı marketinget, a funkciókon átnyúló, integráló 
folyamatgondolkodást elıtérbe helyezı (folyamat-költségszámítások) hatékony 
realizálási stratégiákkal.  
 A társadalom-orientált (gyakorta makromarketingnek nevezett) megközelítés a 
marketing-módszerek és a társadalom közötti kapcsolatokra épít. Lényege, hogy a 
marketingtevékenységet úgy tekinti, mint aminek hatékonyságát számos környezeti 
tényezı befolyásolja, s ezért a környezeti változók marketingre gyakorolt hatásának 
átfogó és racionális elemzését állítja elıtérbe, kiemelve a társadalom hatásait 
(környezettudatosság, szociális érzékenység) és következményeit a marketing 
rendszerekre és tevékenységekre. A marketing ezen környezeti elvárásokat igyekezett 
versenytényezıkké formálni (környezetbarát csomagolás, károsanyag-tartalom 
csökkentése, újrafelhasználhatóság stb.), s beépíteni a vállalkozások marketing 
stratégiáiba. (Meffert-Kirchgeorg 1994.) Másrészt innen fejlıdik ki a társadalmi, 
közösségi típusú marketing, mely a marketing-alkalmazások sajátos kiszélesítését 
jelenti.(pl. városmarketing, oktatásmarketing, öko-marketing stb.) 
 

A kapcsolati marketingre épülı szervezeti dinamika alapú (hálózati) 
megközelítés központi fogalma a hatalom, a konfliktus, a kontroll és azok 
menedzselése. Az irányzat a szervezeti magatartás, a szociálpszichológia, a szociológia 
területérıl átvett fogalmakat vezet be, s elsısorban a szervezeti piacokon, a szervezetek 
közötti magatartás, kölcsönhatás megértésére irányul, s a hálózati marketing 
koncepciójában teljesedik ki. (Achrol-Kotler 1999., Ford 2003) Az interaktív üzleti 
hálózatok idejében az egyes tranzakciókra épülı elképzelés helyett az 
ügyfélkapcsolatok megértése és az új szervezeti formák létrehozása került elıtérbe 
(stratégiai szövetségek, virtuális szervezetek), melynek eredményeként a tranzakciók 
„befolyásolását” a kapcsolati marketing váltja fel. A business piacokon a különbözı 
interakciós szinteken való kapcsolatmenedzselésnek nagy hagyományai vannak. A 
kapcsolati marketing újdonsága a partnerségi formák minden belsı és külsı célcsoport 
irányába történı kiterjesztése, s a tartós kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának 
gazdasági ösztönzésében, a bizalom-tényezı jelentıségének kiemelésében van. A 
vevıkapcsolatokért való felelısség mindazáltal a teljes vállalati szervezetre kiterjed.  

Az erıforrás/kompetencia-orientált marketing megközelítés, mely az ún. 
„resource-based view”-ból fejlıdött ki, lényege, hogy a vállalkozásnak a versenyben 
érvényesítendı erı és rugalmasság érdekében a belsı feltételeire, kompetenciájára kell 
koncentrálnia. (inside out)  A kompetencia-marketinget éppen ezért sokan igazi 
fordulatnak, igazi paradigmaváltásnak értékelnek, hiszen úgy tőnik, hogy közvetlenül 
nem a piaci igényekbıl, igényekre adott válaszokban értelmezi a marketing lényegét. A 
megközelítés eredete az angolszász mikro-ökonómiai elméletekben található, mely 
szerint átlagon felüli hozadék olyan versenyelınyökbıl származhat, melyek a vállalat 
különös erıforrásainak, képességeinek, erısségeinek az eredményei. (Penrose 1959. 
Chandler 1962.)  

A marketing értelme nem más, mint alkalmazkodás és új kialakítása. A 
jelenleg jellemzı piaci szituációkra tekintettel a sikeres piaci szereplés érdekében 
elengedhetetlen a vevı elvárásainak történı megfelelés, mely nagymértékő 
alkalmazkodás-orientációt kíván. Hosszabb idıtávú összefüggésben ugyanakkor 
megállapítható, hogy a vevı általában nem rendelkezik olyan ismeretekkel, hogy 
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egyértelmően le tudná írni jövıbeni problémáit, szükségleteit, s így nem is nagyon 
lehetséges, nem is nagyon könnyő a marketing azon feladata, hogy ez alapján 
meghatározza a kereslet szükségleti irányait. Elengedhetetlenek ilyen esetekben a pilot-
projektek, a lead userek megtalálása, akikkel való együttmőködés lehetıvé teszi a 
szükséglet-eltolódások, az új szükségleti területek meghatározását. Persze ezt követıen 
nem elkerülhetı, hogy a jövıbeni piaci kínálatra vonatkozó elképzeléseinket, vízióinkat 
folyamatosan összevessük a saját célcsoportjaink megítélésével. Ebben az esetben tehát 
nem az alkalmazkodás, hanem a kreatív kialakítás dominál. A marketing az elmúlt 
idıkben elsısorban a stratégiai üzleti területekre történı koncentrációval volt 
jellemezhetı. A kompetencia-menedzsment révén vált világossá, hogy számos kritikus 
erıforrás kihasználása szükségessé teszi az egyes üzleti területi határokon való átlépést. 
Ilyen tényezı a márkapolitika, de a disztribúciós és logisztika hálózatok, illetve számos 
belsı és külsı szolgáltatás erıforrásai sem az egyes üzleti területekkel függnek össze, 
hanem üzleti területeken átnyúló kontextusok révén alapozzák meg a versenyelınyöket. 
Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy folyamatos megújulás szükséges abban, hogy a 
meglévı erıforrások, kompetenciák felhasználási lehetıségeit még intenzívebb 
portfolió-menedzsmenttel végezzük, s ennek megfelelı beruházási és visszafejlesztési 
döntéseket hozzunk. A marketing ebben a megközelítésben nem más tehát, mint az 
erıforrások és kompetenciák folyamatos fejlesztése, tudatos felhasználása. Az 
állandóan fellépı erıforráshiány, szőkösség leküzdése csak akkor lehetséges, ha 
stratégiai alapon mőködünk együtt a piaci, hálózati partnereinkkel. Ez azt is magába 
foglalja, hogy külsı erıforrásokat céltudatos módon integráljunk a vállalkozásunkba, s 
erısítsük az értékképzést, értékalkotást, mely csak akkor lehetséges, ha a rendelkezésre 
álló erıforrásokkal támogatjuk a folyamatainkat, annak érdekében, hogy minél 
hatékonyabb és a keresletnek megfelelı termékmegoldásokat, vevıorientált 
teljesítménycsomagokat hozzunk létre, melyek aztán az egyes tranzakciós 
folyamatokon belül a mindenkori vevık szükségleti szituációihoz igazodik. Nem 
véletlen, hogy napjainkban újra elıtérbe kerül az innováció marketing, annak 
újrafogalmazása. 

Fontos marketing feladat, hogy nem egyszerően a tranzakciókra 
koncentráljunk, hanem az ott nyerhetı tapasztalatok, szervezeti tanulási folyamatok 
révén a saját értékképzı folyamatainkra figyeljünk, ami alapján megfelelı struktúrák, 
vállalkozáson belüli hatékony folyamatok mőködése jön létre. (Rekettye 1999.) A 
marketing feladata tehát nem egyszerően részt venni a tranzakciós folyamatokban, 
hanem az ott nyerhetı tapasztalatok beépítése a saját értékképzı folyamatba.  

Az erıforrásalapú (Resource Based View) és a piacorientált (Market Based 
View) megközelítés szembeállítása mégsem jogos, hiszen az inside-out típusoknál is 
biztosított a piaci megfelelés, ami például a Parmalad-Hamel (1990) klasszikus 
cikkében is megjelenik, egyrészt a customer value illetve a competitor differentation, 
mint a magkompetenciák két alapjellemzıjének megnevezésekor. Az inside-out és az 
outside-in megközelítések valójában egy érme két oldalát képezik, de azáltal nagyon 
fontos tartalmi egységet is kell, hogy felmutassanak. (Backhaus 2001) 

 
 A marketingelméleti iskolák sokaságának áttekintése után feltehetı a kérdés: 
volt-e, van-e, illetve szükséges-e paradigmaváltás a marketing tudományban?  
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A nemzetközi és a hazai marketing-kutatók között nehezen, vagy talán még ma 
sem jutott nyugvópontra a marketing tudományos jellegére, annak tartalmára vonatkozó 
vita, az alábbi kérdések megválaszolása:  

1. Tudomány-e a marketing? 
2.  Melyek a tudományosságának fıbb jellemzıi? 
3. Van-e annyi marketing-paradigmaváltás, mint amennyit a szakkönyvekben 

olvasunk? 
4. A marketing-menedzsment miként használja a tudományos eredményeket? 

A tudomány kritériumai Hársing(1999) szerint az alábbiak: 
• A tudomány elsıdleges célja, hogy a világról olyan gondolati képet 

nyújtson, amely hozzájárul a világnak önmagából való megértéséhez, s 
az emberi céloknak megfelelı alakításához. 

• A tudomány alapvetı célértéke az igazság, amely a valóságnak 
(legalábbis részlegesen és viszonylagosan) megfelelı és nyelvileg 
koherens módon formulázott ismeretrendszere, s a racionális és 
eredményes cselekvés lehetıségét teremti meg. 

• A tudományos megismerés ugyan magas fokon megbízható, de nem 
tévedhetetlen. 

• A kritikai szemlélet elengedhetetlen a tudományosság szempontjából. 
• A tudományhoz hozzátartozik az igazoltság, egyes esetekben a 

bizonyítottság követelménye. 
• A tudomány objektivitásra törekszik, személytelen, érdekmentes. 
• A tudományos kutatót a tények legtöbbször nem önmagukban, hanem 

mint az általános és mélyen fekvı szabályszerőségek egyedi esetei és 
megnyilvánulásai érdekelnek. Ha a szabályszerőségeket sikerül 
rendszerbe foglalni, akkor elméletrıl beszélünk.(Elméletek 
többnyire axiómákból, definíciókból, levezetési szabályokból, 
tételekbıl, következményekbıl állnak. Ugyanakkor nem minden 
elmélet axiomatikus.) 

• Az illuzórikus, a mindennapi, a mővészeti illetve a mesterségbeli, 
szakjellegő, technikai tudás nem tudomány. 
 

A tudomány felsorolt kritériumait a marketing esetére végiggondolva 
véleményem szerint egyértelmően megállapítható, hogy a marketing, különösen az 
elmúlt három évtizedben tapasztalt szakmai fejlıdése eredményeként megfelel a 
tudományosság kritériumainak, hiszen mind célrendszere, mind objektivitásra törekvı 
módszertana, kritikai szemlélete, az elméletek logikai és a gyakorlat empirikus 
igazoltsága, tételeinek megbízhatósági foka számos elméleti megközelítésben, 
iskolában jelenik meg, s ölti az önálló marketing-tudományos eredmények megjelenési 
formáját.    

A tudományágak, a kutatási területek különbözıségét, az egyes területek 
tudományos önállóságát meghatározó összetevıket (Hársing 1999. és M.Bunge és 
Treatise 19.. 195.o. alapján) az alábbiakban foglalhatjuk össze:  

1. Kutató közösség (kutatási hagyomány, felkészült kutatók) mőködése. – A 
marketing amerikai klasszikusai mellett egyre jelentısebbé váltak az európai, 
francia, német, majd az „északi-iskola” eredményei, s napjainkban az ázsiai, s a 
közép-kelet-európai marketingkutatók is friss, figyelemre méltó eredményekkel 
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jelentkeznek. A magyar marketing tudomány is egyre határozottabb lépésekkel 
haladja meg a nemzetközi adaptációs szakaszt, s kezd a saját kutatási 
eredményekre épülı elméleti szintézisekbe, iskolateremtésbe. 

2. A társadalom bátorítja, tolerálja a kutatási tevékenységet. – A marketing 
tudományos elismertsége, a kutatások iránti igény, piac nemzetközi terepen 
egyre inkább növekvı, egyre közvetlenebbül kell, hogy támogassa az egyre 
bonyolultabb piaci viszonyok által növekvı kockázatú döntéseket. A marketing 
ezen értékei, eredményei hazai elismerésében, a tudatos kereslet növelésében 
számos területen, gazdasági szférában jelentıs szemléleti váltásra, aktívabb 
„marketing-marketingre” van szükség.   

3. Valóságos vagy konceptuális kutatási, tanulmányozott területek, nem 
fikciók kerülnek meghatározásra. A marketing-kutatások valós problémák, 
releváns kutatási területekre, azokon szükséges modell-alkotásra irányulnak.  

4. Általános szemléleti, filozófiai háttér jellemzi. A marketing filozófiai, 
szemléleti alapjai széleskörőek, melyek között a legfontosabbak az alábbiak: 
vevı/ügyfélorientáltság, az információs, a stratégiai aspektus, az 
akcióorientáltság, a szegmentációs aspektus, a koordinációs és a 
társadalomtudatos szemlélet. 

5. Formális háttér (matematikai, logikai háttér) mőködik a kutatók által 
rendszeresen alkalmazottan. A marketing módszertana egyre intenzívebben 
használja a matematikai-statisztikai módszereket, s a hagyományos verbális, 
leíró jellegő megközelítései mellett erısödik a modellalkotó, logikai háttere.  

6. Szakmai mőveltség, más tudományok felhasznált tételei jellemzik. A 
marketingen belül a közgazdaságtudomány tételei mellett a pszichológián, 
szociológián át számos tudomány módszerei, megközelítései jelennek meg, 
melyek szélesítik a marketinget mővelık szakmai mőveltségét.  

7. Felhalmozott szaktudás, a releváns ismeretek együttese jelentıs mértéket 
ér el. A marketing több mint fél évszázadot meghaladó nemzetközi fejlıdése, 
eredményei jelentıs mértékőek, melyek ma már olyan alapot képeznek, melyre 
a nemzeti megközelítések, iskolák épületnek. 

8. Megismerési célok reálisan értelmezhetıek. A marketing gyakorlatból 
táplálkozó, a gyakorlatnak szóló eredményei mögött reális célok, valós 
problémák megfogalmazása, s megoldása jelenik meg. 

9. Olyan módszerek, eljárások jellemzik, amelyeket a problémák 
megoldásánál a tudomány alkalmaz, azaz a marketing alkalmazza a 
tudományos kutatás, bizonyítás, igazolás elismert, szokásos módszereit. 
 
A következı kérdés egy tudomány vizsgálatában, hogy hol tart az a 

fejlıdésben, a definiált fejlıdési lépcsık melyikén dolgozik: 
1. Kezdeti tudás (elméleti és tapasztalati ellenırizetlenség jellemzi) 
2. Elıtudomány (megjelennek a hipotézisek, a megfigyelések, mérések, de 

elméletalkotásra nem került sor) 
3. Tapasztalati szabályszerőségek feltárása (matematikai eredmények 

felhasználása, mérések megbízhatósága nı) 
4. Elırehaladott tudomány (tudományos elméletek alkotása, rendszeres mérések, a 

tapasztalati módszerek kezdenek túllépni az érzékelhetı tulajdonságokon) 
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5. Érett tudomány (egyre általánosabb elmélet, közvetett mérések és kísérletek 
egyre inkább a valóságnak az érzékszervek számára rejtett területein) 
A marketing szakmai eredményei, tudományos iskoláinak, többoldalú 

megközelítései, módszertani kifejlettsége alapján megállapítható, hogy a marketing 
mindenképpen az elırehaladott, s számos vonatkozásában az érett tudomány 
fejlıdési szakaszába lépett.  

Visszatérve a paradigma-váltás kérdéséhez, kezdjük egy definiálással. Egy 
megközelítés, avagy paradigma alatt olyan alapvetı vezérelveket, probléma-megoldási 
mintákat értünk, melyeket a tudományterület képviselıinek széles köre oszt. Az 
uralkodó jellegő fogalmi kereteket, stílusokat Th. Kuhn  alapján nevezzük 
paradigmának. A tudományos elırehaladás nem másról szól, minthogy az uralkodó 
paradigmát megkérdıjelezve új problémamegoldásokat javasoljunk. A paradigma 
fogalmának ilyetén használatát ugyanakkor a gazdálkodástudományok, a marketing 
területén sokan vitatják. A marketingben az elmúlt évtizedekben sok egymással 
konkuráló, avagy egymást kiegészítı kutatási eredmény, elméleti megközelítés jelent 
meg, amelyek közül többet, elsısorban a kidolgozóik alapvetı paradigmaváltásként 
definiáltak. A marketing paradigmaváltásairól a vita több évtizede szinte folyamatosan 
tart. Mielıtt állást foglalnánk e vitában, nézzük meg, hogy mi különbözteti meg a 
normál tudományos kutatású fejlıdést és a paradigmaváltást. 

A tudományos kutatások bizonyos fogalmi keretek (filozófiai háttér, formális 
háttér, szakmai mőveltség, problematika, metodika, célok) és gondolkodási stílusok 
között történnek. 

• Normál tudományos kutatásról (néhányan ún. rejtvényfejtés típusúnak 
nevezik) akkor beszélünk, ha a meglévı fogalmi keretben, paradigmában megy 
végbe, (szignifikáns tények kiválasztása, regisztrálása, összevetése az 
elmélettel) míg a rendkívüli kutatások eredményei után új paradigma születik, 
melyekre további normál kutatások épülnek. 

• Persze létezhetnek paradigma nélküli kutatások, vannak tudományok 
paradigma elıtti állapotban, azaz az elsı három tudományfejlıdési szakasz 
valamelyikében. A marketing – bár megoszlik a hazai kutatók véleménye is – 
megítélésem szerint túl van a paradigma nélküli állapoton. 
 
Könnyő és egyszerő lenne azt mondani, hogy igen, a marketingben 

paradigmaváltások, de az erıforrás-alapú megközelítés révén legalább egy 
paradigmaváltás történt, hiszen annyi minden megváltozott a piac mőködését, a siker 
tényezıit illetıen, hogy ez már nem lehet ugyanaz a marketing. Mégis az a 
meggyızıdésem, hogy nincs tényleges paradigmaváltásra szükség, s nem is történt 
ilyen a marketing alapkoncepciójának kifejtése óta.  
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1930

1960

2000

A marketing tartalmi fókusza Elméleti megközelítés

Hálózat  

Versenytárs 

Környezet 

felhasználó

Kereskedelem 

disztribúció, értékesítés

vállalkozás Klasszikus megközelítések
-Intézmény-orientált
- Termék-orientált 
-Funkció-orientált

Modern megközelítések
-magatartástudományi-

-Döntésorientált 
-Rendszer-orientált
-Szituáció-orientált

Új megközelítések
-Új-institucionalista

-Információ-gazdaságtani
- Folyamatorientált 
-Kapcsolat-orientált

-Társadalomorientált 
-Kompetencia-orientált

-Interaktív/hálózati megközelítés/ 
Szervezetdinamikai 

Marketing-menedzsment

Disztribúció-
orientáltság

+
Termelés-

orientáltság

Felhasználó-
orientáltság

Kreskedelem-
orientáltság

Versenytárs-
orientáltság

környezet
orientáltság

hálózat/
Kooperáció-
orientáltság

Marketingkoncepció 

Közgazdaságtan 

1900
Kereskedelem/exporttan Piactan/piacpolitika

Értékesítési politika

π-marketing  
2. ábra 

Marketing-elméletek és a tartalmi fókusz kapcsolódásai a marketing menedzsmentben 
 

Forrás: saját fejlesztés  Meffert(2000) 20. oldal alapján 
  

A marketing elmúlt évtizedekben történt változásai egy gyakorlatorientált, a 
gyakorlat tapasztalataiból táplálkozó és azt általánosító tudomány fejlıdését, 
fejlıdıképességét bizonyítják. Miként a gazdaság, a társadalom és a technológiai 
fejlıdés átrendezi az üzleti-, verseny-viszonyokat, amikor átalakulnak meghatározó 
folyamatai, a marketing elméleti és gyakorlati mővelıi megkeresik és megtalálják a 
sikeres kezelésük lehetıségeit, gyakorta meg is elızve magát a piaci fejlıdési 
folyamatokat. Nem a marketing lényege, nem koncepciója, nem paradigmája változott, 
hanem a célorientáltság, piacorientált alapvetı elemeire épülıen új „rendezıelvek”, 
logikai és gyakorlati realizálási keretek, módszertani megközelítések, súlypontok 
születnek elméleti és gyakorlati válaszul a verseny és a folyamatosan módosuló 
feltételrendszer kihívásaira.  

A hatékony és hatásos marketing-menedzsment tevékenység használja, ötvözi a 
piac és tudomány fejlıdésének egymást erısítı, fejlesztı vonulatának eredményeit, 
miként annak fı, történeti folyamatát, s szakmai összhangkövetelményeit a 2. ábra is 
érzékelteti.  
 
A MARKETING KISZÉLESEDÉSE: TÁRSADALMI MARKETING 
 

A marketing szakmai, tudományos mélyülésének (marketing-deepening) 
folyamatát áttekintve megállapítható, hogy a vállalkozások terén jól alkalmazkodó, 
sikeres szakmai, tudományos eredmények születtek.   
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Ugyanakkor az elmúlt évtizedekben ezen folyamatok mellett a marketing 
szélesedésének, egyre több, nem piaci területen történı alkalmazásának gyakorlatával is 
találkozhattunk (marketing broadening), melynek meghatározó integráló vonulataként a 
társadalmi marketing jelentıségének növekedése jelenik meg, mely természetesen újra 
felvetheti a paradigmaváltás kérdéseit..  

 A társadalmi marketing az elmúlt években egyik leggyakrabban használt 
szóösszetétel a marketing-elméleti szakirodalomban, hiszen egyre több terület, a 
környezeti, éghajlati katasztrófajelenségek, az egészségügyi és szociális helyzet, a 
közigazgatás mőködési nehézségei új szemlélet és magatartás iránt kiáltanak, s ilyenkor 
a társadalmi felelısség, a társadalmi problémák ügyében felelıs viselkedés, s annak 
ösztönzése, s az erre irányuló társadalmi marketing aspektusai kerülnek konklúzióként 
említésre. 
 

A társadalmi marketing fogalmat elıször Kotler és Zaltman (1973) használta a 
társadalmi, szociális megoldások elfogadtatására irányuló marketing programok 
tervezésére, realizálására. A relatíve szők definiálás a késıbbiekben számos szerzı által 
került kiszélesítésre, s tartalmi mélyítésre.  

A társadalmi marketing napjaink leginkább elfogadott definíciója a következı: 
szervezetek, intézmények marketingstratégiájának és marketingaktivitásainak tervezése, 
szervezése, megvalósítása és kontrollingja, melyek közvetlenül vagy közvetetten 
társadalmi feladatok, problémák megoldására irányulnak. Ugyanakkor mind a mai 
napig megoszlanak a vélemények a társadalmi marketing szakmai megközelítésében. 
Két alapvetı iránnyal találkozhatunk, úgymint az intézményorientált illetve a 
problémaorientált perspektívával, melynek lényegét az alábbiakban foglalhatjuk össze:  

• Intézményorientált perspektíva, amikor a szervezeti sajátosságokból 
indulunk kia marketing kérdések tárgyalásában, így pl.  

– Közszolgáltató intézmények (vasút, posta, közüzemek, közösségi 
közlekedés)  

– Állami ill. államilag ellenırzött (egészségügy., szociális szervezetek)  
– Politikai szervezetek, 
– Kulturális és vallási intézmények, 
– Alapítványok  
E terülteken tapasztalhatjuk, hogy a törvényi szabályozások 
liberalizálásával egyre több közszolgáltatás kerül részben vagy egészében a 
piaci szabályozás, mechanizmusok hatálya alá, erısítve a hagyományos 
marketing feladatokat. 

• Problémaorientált perspektíva esetén a megoldandó feladatokhoz rendelt 
tevékenység (sok szereplı, különbözı tevékenységek stb.) marketingjérıl van 
szó, azaz 

– Városok, térségek fejlesztése, lakóinak jóléte, területi marketing  
– Környezetvédelem problémái,  
– Egészségmegóvás, rehabilitáció kérdései,  
– Munka világának humanizálása, 
– Segélyezés problémái,  
– Szabadidı kérdései, 
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– Bőnözés csökkentése, megelızése, 
– Oktatás és képzés fejlesztése 
– Kisebbségvédelem,  
– Kultúra és értékeinek védelme, fejlesztése. 

 
Az egyre szélesedı tárgyalás, számos kérdéskör mellett ugyanakkor továbbra is 

megoldatlan tudományos és szakmai feladatok sorát veti fel a társadalmi marketing, 
melyek között az alábbiakat emelhetjük ki: 
- továbbra is élnek a nem profitorientált marketing-megközelítésekkel szembeni 
fenntartások, viták, melyek most már elsısorban a marketingtudomány plurális 
szemléletmódjának tartalmáról szólnak, felvetve a marketing értelmezhetıségét ezen 
speciális csere-, tranzakciós viszonyokra, (Kandler 1980, Hill/Rieser 1990, Bruhn-
Tilmes 1999) 
- megoszlanak a vélemények társadalmi marketing kereteirıl, kiterjedésérıl, pl. 
mennyiben fedi le ezen kérdéseket a non-business marketing, hogyan kapcsolódik és 
kapcsolódik-e egyaránt a vállalkozói marketing megnövekedett társadalmi 
felelısségvállalásához (CSR).  

Ugyanakkor mind a nemzetközi, mind a hazai eredmények kapcsán 
megfogalmazható, hogy a legtöbb esetben az empirikus, megalapozó kutatások csak 
parciális kiterjedésőek, részterületekre, részösszefüggésekre épülnek, s a 
megfogalmazott válaszok sem adnak komplex keretet a sokszereplıs, környezeti, 
piaci, társadalmi mechanizmusok marketingkezelésére, amely részben arra is 
visszavezethetı, hogy nincs didaktikusan felépített értelmezése és modellezése a 
társadalmi marketing kereteinek, szőkebb és tágabb megközelítésekkel egyaránt 
találkozunk.  

Az eddigi eredmények, a hiányzó átfogó elemzési terepek és a 
tudományelméleti leképezések módszertani sokszínősége mellett ugyanakkor érett a 
lehetıség arra, hogy összefoglalásra kerüljön a társadalmi marketing szakmai 
modellje, s átfogó hazai empirikus kutatásokkal kialakításra kerüljenek 
marketingelméleti és módszertani keretei, csökkenjen, az e téren érzékelhetı kutatási 
deficit.  

 
Tapasztalataink azt mutatják, hogy a különbözı társadalmi kérdések, 

problémák kezelésében közös és területenként sajátos elemek egyaránt jelen vannak, 
ugyanakkor a társadalmi marketing-megközelítés modelljei összekapcsolhatóak a 
tudományelméleti megközelítések alapján. 
 
 Mit is kell tennie a társadalmi marketingnek? Magatartási, viselkedési módokat, 
formákat a jó érdekében megváltoztatni. (pl. terhes anyák hagyják abba a dohányzást, 
törıdjenek az emberek és szervezetek a katasztrófák megelızésével, használjanak 
kondomot bizonyos szexuális helyzetekben, javítsák a vízminıséget stb.)  
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A társadalmi marketingnek az a célja, hogy konstruktív megoldásokat 
fejlesszen ki a kívánt magatartásváltozás érdekében, tegye világossá a célcsoportoknak, 
hogy az új magatartás haszna nagyobb a magatartásváltozás fáradságánál.194  

 
Az új magatartásmódoknak nagyobb értékkel kell bírnia, mint a korábbinak. 

Például a dohányzás abbahagyása érdekében vagy a kívánt cselekvés hasznát kell 
beláttatni, hogy a tüdıfunkció javul, sportosabb élet stb., vagy pedig a nemkívánatos 
magatartás költségeit növelni pl. adóval.  

 
A társadalmi marketing is a célcsoportok szükségleteinek, igényeinek, 

észleléseinek, elıítéleteinek, értékeinek és korlátainak a megértésén nyugszik, s 
mindezek megértését egy hatékony tervbe formálja, hogy elérje a kívánt magatartási 
eredményeket. 

 
A társadalmi marketing tehát egy folyamat, mely marketing elveket és 

technikákat alkalmaz annak érdekében, hogy olyan értékeket hozzon létre, 
kommunikáljon és közvetítsen, melyekkel egy célcsoport magatartását 
megváltoztathassa, úgy hogy ez a célcsoportnak magának és a társadalomnak 
(egészség, biztonság, környezet, közösségi élet stb.) is javára, hasznára váljon. Persze a 
társadalmi marketing kapcsán is számos félreértés merülhet fel.  

- A társadalmi marketing nem egyenlı a társadalmi célú reklámmal! Ez 
annak csak egy eszköze, de a társadalmi marketing jóval tovább megy az 
egyszerő reklámnál, hiszen egy teljes problémakezelı kampány, program 
kifejlesztését jelenti.  

- A társadalmi marketing nem a manipuláció és értékesítés-ösztönzés 
sajátos eszköze, annak ellenére, hogy számos termék értékesítése is 
kísérheti! 

- A társadalmi marketing nem egyenlı a társadalmi hálózattal, a 
közösségi/társadalmi médiával.  

- A társadalmi marketing nem egyenlı a támogatásokkal, bizonyos javak, 
termékek biztosításával.  

Miben is különbözik a vállalkozói és társadalmi marketing? Az alábbi táblázatban 
tekinthetjük át:  
  

vállalkozói marketing társadalmi marketing 
a marketing folyamat konkrét termék, 
szolgáltatás értékesítését segítı tevékenység 

marketing folyamat a kívánt magatartási, 
viselkedési mód „értékesítése” érdekében  

piaci, pénzügyi, profit célok egyéni és társadalmi haszon, nyereség elérése 
célcsoportok kiválasztása keresleti képesség 
alapján  

a célcsoportokat a kívánatos cselekvésre 
gyakorolt hatásuk alapján,  

a konkurens a másik vállalkozás a konkurens a jelenlegi nemkívánatos 
tevékenység, az azzal kapcsolatos elınyök, 
költségek, esetleg konkurens értékek, 
szervezetek 

 

                                                 
194 A Marketing Intézet 2010-11-ben ezen társadalmi marketing kérdések részletes vizsgálatára 
irányuló - OTKA (K 81718 sz.) támogatású - kutatási programot indított. 
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A társadalmi marketing az esetek többségében nehezebb feladat, mint egy 
kereskedelmi szituáció megoldása, hiszen összetett, sokszereplıs, soktényezıs 
problémakezelést igényel, ahol a marketing több szintjét (állam, mint kormányzat és 
önkormányzatok, szakmai és civil szervezetek, vállalkozások) kell összkengba hozni, 
integrálni.  
 
A különbségek mellett ugyanakkor számos azonosság is jellemzi a két 
marketingterületet.  

- elengedhetetlen az ügyfél-orientáció,  
- a csere-elmélet továbbra is döntı,  
- szükség van piackutatásra,  
- a célcsoportokat itt is szegmentálni kell,  
- a marketing eszközrendszer ismert elemei értelmezhetıek,  
- az eredmények mérhetıek kell, hogy legyenek. 

 
Alan Andreasen (2006.25.o) a Social Marketing in the 21st Century könyvében írja: „A 
társadalmi marketingnél arról van szó, hogy a világot mindenki számára jobbá tegyük, 
nem csak a beruházók vagy az alapítványi elnökök számára.  
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A FOGALOM  
 

Területpolitika, területi politika, regionális politika, térpolitika, térségi politika, 
területfejlesztési politika, területfejlesztés és még sorolhatnánk tovább a 
megnevezéseket, amikkel a hazai szakirodalomban találkozunk a térbeli folyamatokba 
történı tudatos beavatkozások megjelölésére. Rendet tenni nem lehet ezen 
megnevezések között, talán nem is érdemes. Hiszen mindegyik arra fókuszál, hogy 
kifejezze egyrészt a társadalom és a gazdaság térbeli sajátosságait, másrészt pedig azt, 
hogy a térbeliség változása, alakulása, vagy éppen fejlıdése az esetek többségében 
ellentmondásokat takar. Harmadrészt, a modern társadalomban valamilyen módon 
korrigálni kell, lehet a kialakult területi szerkezetet, mivel az gyakran eltér az adott 
közösségek által képviselt elvektıl, céloktól. 

A politika a mi olvasatunkban a jövıt alakítani kívánó cselekvések irányait, 
céljait, fıbb beavatkozási rendszereit jelenti. A fejlesztést már a politika 
megvalósításának technikájaként, eszközeként értelmezzük. A politika irányokat 
határoz meg, jövıbeli kívánatos állapotokat jelöl ki, egyben a mai viszonyok szerint 
értelmezi az azok eléréséhez vezetı utakat, célokat. A fejlesztés viszont a rendszerek 
alakítását, átszabását vagy módosítását, a szabályozási keretek meghatározását, a 
módosítás eszközeinek kijelölését, egyértelmősítését foglalja magába. Szintén a 
fejlesztés fogalmához tartozik a beavatkozások lehetséges tárházának felvázolása, s 
ezzel az intézményi keretek kijelölése, annak mőködési mechanizmusait megtestesítı 
menedzsment technikák ajánlása. 

A politika és a fejlesztés különválasztására azért van szükség, mert a célok és 
jövıbeli irányok sokfélék lehetnek, azokat döntıen meghatározhatja a hatalmon lévık, 
vagy oda törekvık szemlélete, gondolkodásmódja, ideológiája, a térbeli struktúrákról 
alkotott képe és elvárása. Ezzel szemben a fejlesztés, a tényleges beavatkozások 
sorozata és technikája – bár szintén bıséges megoldásokat kínál –, már a területrendszer 
sajátosságaiból fakad. Ezért a fejlesztés szintjeiben (országos, regionális, helyi), 
módszereiben (tervezés, támogatások, szabályozás), idıbeliségében (hosszú távú 
hatások), valamint technikájában (intézményrendszer, menedzsment) jelentıs 
különbségeket tapasztalunk a modern és posztmodern társadalmakban195. 

Végül álljon itt néhány vélemény a területi politika és a területfejlesztés 
viszonyáról, kapcsolatáról a hazai szakirodalom alapján. 

                                                 
195 Modern társadalom alatt a 20. század hatvanas-hetvenes éveitıl kialakult politikai struktúrá-
kat értjük, ahol az állam szerepe a jóléti rendszerek mőködtetésére koncentrálódott, és a klasszi-
kus elemek érvényesültek a területi politikában. Posztmodern társadalmaknak – amelyek a múlt 
század kilencvenes éveiben alakultak ki – pedig azokat az államokat tekintjük, amelyek integrá-
cióra léptek egymással, s ennek következtében térszerkezetük alakításában közös elvek jelentek 
meg és kerültek alkalmazásra (Európai Közösség, majd Unió) (Rechnitzer, 2001). 
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„Azt a politikát és az azt megvalósító mechanizmust, amely a társadalom 
térbeni létének befolyásolásával kíván hozzájárulni a társadalmi újratermelés (termelés 
– elosztás, csere, fogyasztás) hatékonyságának a növeléséhez, területfejlesztésnek 
nevezem. Szőkebb értelemben az elméleti (ideológia) és a cselekvési rendszer, amely a 
térbeli összefüggések ismeretére alapozva törekszik a meglévı térbeli állapoton 
változtatni, vélt vagy valós elınyöket elérni. Tágabb értelemben ide sorolhatjuk a 
megvalósítás eszközeit és a tevékenység objektivizációját is. Ez utóbbi mellett szólhat 
az, hogy ezek hosszabb-rövidebb ideig irreverzibilis változásokat eredményeznek a 
térben. Úgy differencia specifikálja a tudatosság, hogy számol nemcsak a véletlennel és 
a spontán jelenségekkel, de felhasználja a mőködı automatizmusokat is. Azaz tudatos 
tevékenység mibenléte nem jelent állandó és kényszerő beavatkozást” (Faragó 1987. 
7.o.). 

„Nem értek azzal sem egyet, hogy a területfejlesztést a területpolitika 
végrehajtására degradálják. Annál inkább nem, mert ma már képtelenség megmondani, 
hogy hol kezdıdik a végrehajtás és hol van vége a politikának. A kettı között nem 
szekvenciális kapcsolat van, hanem dinamikus kölcsönösség, mindkettı hat a másikra. 
A politika nem egy fix entitás, hanem olyan intenciók együttese, amely alkuk és 
tárgyalások során alakul. Maga a megvalósítás pedig politika és a cselekvés 
interakciójának folyamata” (Faragó, 1994. 25. o.).  

Faragó László egyértelmően állást foglal abban, hogy a területfejlesztésnek, 
mint a térbeli szerkezetek alakításának része a politika, sıt mint látjuk, azt írja, hogy a 
kettı között az átjárás folyamatos, a fejlesztés gyakorlata hat a politikára, s a politika 
elvárásai, igénye visszahatnak a fejlesztés technikájára. Ennek következtében logikus, 
hogy a „területfejlesztés a térhasználat tudatos irányítását jelenti” (25.o), s annak részei 
a területi politika, a szabályozás, a szervezet/intézményrendszer és az eszközök 
alrendszere. Mindebbıl aztán következik: „A területi struktúrák tudatos alakítása során 
követett prioritások (célok) és ezek eléréséhez használatos eszközök és intézmények 
meghatározását, egyeztetését nevezem területpolitikának” (Faragó, 1994. 25.o.). 

A (terület)fejlesztésnek alárendelt politika egyrészt az irányítási szemlélető 
gondolkodásból következik, másrészt abból, hogy a kilencvenes évek elsı felében 
kezdıdött el a területi folyamatok hatásainak felismerése és a beavatkozások 
szabályozási kereteinek meghatározása, azzal kapcsolatos szakmai elemzések és viták. 
A területfejlesztés a térbeli szerkezet alakításának általános és meghatározó 
eszközeként került feltüntetésre azzal, hogy a gazdaság és társadalompolitika egész 
rendszerében találja meg, illetve vívja ki a helyét és a szerepét. Állandó küzdelem volt a 
hagyományos ágazati (szektorális) politikák és az újonnan szervezıdı, döntıen az 
elıbbiek elemeit is tartalmazó új horizontális196 politikák között. Továbbá ezekben az 
években – a 20. század kilencvenes évei – egyre határozottabban formálódik a 
regionális (területi) dimenzió az európai politikában, aminek a kelet-közép-európai 
                                                 
196 Horizontális közpolitika alatt azon társadalmi és gazdasági célokat értjük, amelyek nem köt-
hetı egyetlen tevékenységhez, vagy gazdasági ágazathoz, hanem azok döntıen több hagyomá-
nyos tevékenységbıl erednek, azokból különbözı súllyal célokat, eszközöket vesznek át, s ezek 
kombinációja révén jelenítik meg az új közösségi célokat, vagy tevékenységeket. Példaként em-
líthetjük a kis és középvállalkozás politikát, ami gazdaságpolitikai elemeket, iparpolitikai ténye-
zıket, de foglalkoztatási célokat is megjelenít. Vagy az innovációs politikát, ahol a felsıoktatás 
politika, a tudománypolitika, de a gazdaságpolitika is érintett a létrejöttében, annak különféle 
elemei más és más súllyal, s ennek következtében egyediséggel jelennek meg. 
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országok állami irányítási és intézményi rendszereibe való beépülése egyre sürgetıbbé 
vált. 

A térbeliség felismerését és tudatosítását jelzi a következı meghatározás: „ A 
társadalom spontán (területi) folyamatokat ellenırzı, módosító funkciójának gyakorlása 
keretében kijelölik és létrehozzák a beavatkozások céljait, módszereit, konkrét 
eszközeit, intézményeit; mindezeket együttesen területfejlesztési politika fogalmába 
sőrítve” (Bartke, 1994. 1. o.).  

Itt is együtt jelenik meg a területfejlesztés és a politika, sıt azok 
összekapcsolásával találkozunk. A szerzı a továbbiakban egyértelmővé teszi, hogy a 
politika határozza meg a fejlesztést, s nem fordítva. A fejlesztés az irányítási rendszer 
része, míg a politika adja meg a szerkezet alakításának fıbb irányait, annak 
célrendszereit.  

Ennek következtében „… a regionális politika nem más, mint a regionális 
viszonyok és a társadalom mőködésébıl következı igények közötti összhang 
megteremtésének fı eszköze, pontosabban szólva az ellentmondások tompítására 
irányuló tudatos tevékenységek fı eleme. A regionális politika hosszabb távra elıre 
gondolkodva törekszik a kiegyensúlyozott keret létrehozására, hogy alapul 
szolgálhasson a tervezéshez és egyéb döntésekhez” (Lackó, 1994. 44.o.). 

Pálné Kovács Ilona (1999) a regionális politikát értékválasztásként határozza 
meg, visszavezeti a jóléti állam szociális tartalmú alanyi jogaira, amely az 
életkörülmények területi kiegyenlítésére irányulnak. „ A regionális politika normatív 
alapjait egyrészt az állampolgári alapjogok, az állam szociális funkcióinak 
alkotmányos és egyéb közjogi, másrészt az állami gazdaságszervezı, támogató 
funkciók szervezeti, finanszírozási kereteinek szabályozása jelenti.” (Pálné, 1999, 96.o.).  

Bódinál (2003) már erısen keverednek a politikai célok, a gazdasági értékek és 
a közigazgatási rendszer jellemzıi. İ mindezt politológiai dimenzióba – azon belül is 
érdekérvényesítési rendszerbe –helyezve értelmezi a területi politikát, s nem beszél 
területfejlesztésrıl. 

„A területpolitika az állami (kormányzati) politikának az a része, amely az 
ország térségeinek, területi egységeinek és ezek lakónépességének (gazdasági, 
kulturális, környezetvédelmi, stb.) fejlettségére vonatkozó stratégiai célokat 
tartalmazza. A területpolitika határozza meg a pénzforrások megteremtésének módját és 
felhasználásának ütemezését, súlypontját. A területpolitika az állam (központ) oldaláról 
tekintve a területi és közigazgatási egységek irányítását, kontrollját jelenti. A lokalitás, 
a periféria felıl tekintve pedig érdekérvényesítés és döntésbefolyásolás, amely a 
központi politika szabályozó, elosztó és ellenırzı tevékenységére irányul, és részt vesz 
benne a helyi önkormányzat, más szervezetek és a helyi társadalom aktív csoportjai, 
intézményesült vagy ad hoc lobbyk” (Bódi, 2003. 45.o.). 

Illés Iván (2008) a regionális politikában megkülönböztet nyugat-európai 
közelítést, amikor is „a magánszektor telepítésének és tevékenységének orientálását, 
ösztönzését értik a központi politika által kitőzött térbeli struktúraváltozás érdekében 
(58.o.). Szemben a „közép-kelet-európai országokban a regionális politika 
(területfejlesztés) értelmezési területe általában szélesebb, az önkormányzatok 
fejlesztéseinek finanszírozása és az állami tevékenységek szélesebb köre is 
beletartozik.” (58.o.). A területfejlesztés alatt a szerzı „a település és területrendezést; 
az állam és a vállalatok gazdaságfejlesztı tevékenységének területi orientálása, terelése, 
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szabályozása, más néven regionális politika; a közigazgatási területszervezés és az 
önkormányzatok fejlesztési finanszírozása.” (14.o.) érti.  

Az OECD értelmezése szerint „a területi politika szerepe a területi dimenzió 
kiemelése, explicitté tétele. A területi politika egy olyan átfogó cselekvéssorozat, amit a 
kormányzatok a területrendszer kiegyensúlyozott fejlıdése, a térségek közötti 
különbségek csökkentése, valamint a népesség és a gazdasági tevékenységek 
kiegyensúlyozottabb eloszlásának ösztönzése érdekében foganatosítanak. A területi 
politika nem csupán a területi tervezés, a regionális politika, valamint a város- és 
vidékfejlesztés kombinációja, hanem a központi kormányzat által tett minden olyan 
cselekvést magában foglal, ami az országot alkotó területi egységek (régiók) 
növekedését elısegíti. A területek közötti különbségek, egyenlıtlenségek csökkentésére 
törekszik, különösen a fejlıdési lehetıségek tekintetében” (OECD 2001, 13,  

Nem folytatjuk a sort. A mi olvasatunkban a területi politika egy olyan 
közpolitika, amely az adott ország térbeli szerkezete alakításának hosszútávon 
érvényesülı elveit, irányait, cél- és eszközrendszereit határozza meg. A területfejlesztés 
ezzel szemben a területi politika megvalósításának eszközeit, szabályait, intézményeit 
és menedzsmentjét foglalja magában.  

 
1. táblázat 

A területi politika és a területfejlesztés elhatárolásának szempontjai 
 
Értelmezési dimenziók  Területi politika  Területfejlesztés  
térszerkezet  tudatos, valamilyen elv 

szerinti alakítása 
beavatkozási stratégiák és 
azok megvalósítása 

politikai közelítés ideológia, elvek, majd 
alkuk eredménye 

erıs lobby hatások 

idıtáv hosszú  közép, választási ciklusokra 
koncentrál 

szemléletmód politika célok 
érvényesítése 

eszköz és 
intézményrendszer 
stabilitása 

kapcsolat más 
közpolitikákkal 

horizontális politikák 
együttmőködése, 
komplexitás 

ágazati fejlesztések 
összehangolása, annak 
ösztönzése 

területi szint országok közössége, ország szubnacionális szint, térség, 
település 

részpolitikák megjelenése összehangolása az alkotó 
részpolitikáknak 

törekvés a fejlesztések 
összehangolására 

európai kohéziós  politika   elvek érvényesítése a beavatkozások (a 
támogatások kötöttsége 
miatt) már meghatározott 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A CÉLRENDSZER 
 

A modern demokráciák alapvetı célja a béke, a biztonság, a jólét, a szabadság 
és az igazságosság megteremtése és fenntartása. Ezek az általános és egyben absztrakt 
célok az országok társadalmi rendszerétıl és fejlettségi szintjétıl, valamint a 
területrendszer méretétıl függetlenül léteznek, ám tartalmuk és megvalósításuk mértéke 
e dimenziók mentén már lényeges különbségeket mutathat (Schätzl 1991). A területi 
egyenlıtlenségek és a gazdaságtalan térstruktúrák (pl. kereskedelmet megnehezítı 
hiányos infrastruktúra, szükségtelenül felmerült telephelyi költségek, kihasználatlan 
externáliák) ugyanakkor jelentısen akadályozzák ezeknek a társadalompolitikai 
céloknak az elérését, ami tudatos beavatkozással, a területi politika eszközeivel 
korrigálható (Staudacher 2005). A területi politika feladata, hogy a területrendszer 
tudatos alakításával hozzájáruljon az alapvetı társadalompolitikai célok eléréséhez. 
Ennek érdekében négy területi politikai célkitőzés határozható meg, amelyek közül az 
elsı kettı kimondottan gazdasági jellegő, míg a továbbiak társadalmi és politikai 
jellegőek, vagy gazdaságon kívüliek (Schätzl 1991; Staudacher 2005).  

A növekedési cél a területrendszer bruttó nemzeti termékének maximalizálására 
irányuló törekvést jelent, a termelési tényezık optimális térbeli allokációjával. E cél 
elérése érdekében a növekedésorientált területi politika a nemzetgazdaság 
szempontjából legkedvezıbb, legnagyobb megtérülést biztosító térbeli helyekre 
próbálja irányítani a termelési tényezıket, ahol egyidejőleg a belsı növekedési 
tényezık mobilizálására irányuló állami intézkedéseket is foganatosít. A politika 
sikeréhez elengedhetetlen a köz- és magánberuházások közötti koordináció (Crow 
2001; Schätzl 1991; Staudacher 2005). A növekedésbarát területi politika tehát a mobil 
termelési tényezık régiók közötti eloszlását befolyásolja, elsısorban a nemzetgazdaság 
– és nem az egyes régiók – outputjának maximalizálása érdekében. A növekedési cél 
egyoldalú követése az erıforrásokat a már eredetileg is elınyösebb térbeli helyekre, 
telephelyekre koncentrálja, ezért fennáll a területi egyenlıtlenségek növekedésének, 
kiélezıdésének veszélye (Schätzl 1991; Staudacher 2005). 
A stabilitási cél a területrendszer egyes részterületein bekövetkezı rövid távú 
konjunkturális, és hosszú távú strukturális válságok elkerülésére, hatásainak 
csökkentésére irányul. A stabilitásorientált területi politika feladata az ágazati szerkezet 
és az üzemméret diverzifikációjának támogatása, s ezzel a foglalkoztatás és a 
jövedelmek növekedésének elısegítése, válságtőrı képességének megerısítése. A 
stabilitás ugyanakkor a régiók közötti munkamegosztással, megfelelıen differenciált 
specializációval is elérhetı. A stabilitásorientált regionális politika kiindulópontja a 
területi politika és az ágazati politikák közötti hatékony koordináció megvalósítása 
(Crow 2001; Schätzl 1991; Staudacher 2005). 

A területi politika méltányossági célja a területrendszer minden részterületén a 
megfelelı életfeltételek megteremtését, biztosítását jelenti. Ennek keretében a területi 
politika egyrészt a munkalehetıségekben és a jólétben tapasztalható területi 
különbségek csökkentésére (kiegyenlítési cél), másrészt pedig minden részterület 
javakkal, szolgáltatásokkal és infrastruktúrával való megfelelı ellátására (jóléti, ellátási 
cél) törekszik. A méltányossági célt szem elıtt tartó területi politika feladata tehát a 
telephelyi és regionális szerkezet kialakításával, valamint a mobil termelési tényezık 
áramlásának irányításával a területrendszer részrendszereiben közel egyenértékő (de 
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nem azonos, nem egyforma) életkörülmények, életfeltételek megteremtése (Schätzl 
1991; Staudacher 2005).  

A területi politika környezeti célja a területrendszer egyes részterületein már 
bekövetkezett környezeti károk megszüntetésére, enyhítésére, az aktuális környezeti 
kockázatok elhárítására vagy csökkentésére, valamint a jövıbeli környezeti veszélyek 
megelızésére irányul (Schätzl 1991). A környezet minıségének megóvása már 
nemcsak társadalmi célnak tekinthetı, hanem egyre fontosabb gazdasági tényezıvé is 
válik, számos elmaradottnak tekintett térség éppen a megóvott természeti környezetnek 
köszönhetıen értékelıdik fel, a megváltozott gazdasági és társadalmi igények alapján. 
Környezetileg fenntartható gazdálkodásra kell tehát törekedni, ami egyrészt hosszú 
távon biztosítja a nem megújuló természeti erıforrásokkal való ellátottságot, másrészt 
pedig megköveteli a környezeti szempontok figyelembevételét a növekedés, a stabilitás 
és a méltányosság megvalósításánál (Staudacher 2005).  

A területi politika céljai idıben változtak, s ezek a változások alapvetıen a 
gazdasági és társadalmi rendszerek fejlıdésébıl, az azok elıtt álló új kihívásokból 
következtek. Mindezek mellett azonban voltak és vannak további állandó célok, 
amelyek egyértelmően a térszerkezet folyamatos változásából, annak aránytalan 
fejlıdésébıl adódnak.  

Vannak, akik a területi egyensúly értelmezésébıl vezetik le a területi politika 
kialakulását és ezzel a céljaik meghatározását. A térbeli szerkezet állandóan változó 
rendszer, annak elemei le- és felértékelıdnek, ennek következtében egyes térségek 
veszítenek súlyukból, befolyásukból, más térségek viszont nyernek, megerısödnek. 
Ennek következtében megindul a népességmozgás a fejlıdı térségek felé, míg a 
fejlıdésben stagnáló, vagy leszálló pályára kerülı térségeket az innovatív népesség 
elhagyja, ott munkanélküliség, társadalmi feszültségek, sıt gyakran környezeti 
konfliktusok is keletkeznek. A területi egyensúly tehát megbomlik, s ezt célszerő külsı 
beavatkozásokkal kompenzálni a modern államokban (Bartke, 1994). 
A térbeli egyensúly megbomlásának három tipikus esete volt, amely az ötvenes 
években ösztönözte a területi politika kialakulását, s egyben a térbeli problémák 
kezelési technikáinak kidolgozását.  

Az elsı esethez tudni kell, hogy a második világháború utáni gazdasági fejlıdés 
döntıen a gazdasági centrumokra, a nagyvárosokra koncentrálódott. A fıvárosok, az 
ipari hagyományokkal rendelkezı nagyvárosok nagy intenzitással szívták magukba a 
termelési tényezıket, azok közül is a népességet. A lakosság mobilitása ugrásszerően 
megnıtt, s az így létrejött központok számos feszültség forrásai lettek (lakáshiány, 
infrastruktúra túlterhelése, közlekedési nehézségek, társadalmi szerkezet átalakulása, 
szegregáció megindulása). Példaként említhetjük Párizst és térségét, de hazánkban 
Budapest és kialakuló agglomerációja is hasonló fejlıdést mutat. A területi politika 
célja tehát a népességkoncentráció mérséklése, káros hatásainak csökkentése.  

A másik eset az egyensúlyi zavar az elızı pontból következett. Hiszen egyre 
több térség veszíti el aktív népességét, a korábbi centrumok funkciói leépülnek, egyre 
nagyobb területek gazdasági bázisa omlik össze. Minden országban találhattunk ilyen 
periférikus térségeket, ezeknél a területi politikai cél az egyensúly visszaállítása 
(gazdasági szerkezetváltás segítése), a helyzetbehozás (foglalkoztatási feszültségek 
csökkentése) és az esetek többségében a közlekedési hálózat kiépítése, megújítása, az 
elérhetıség, a megközelíthetıség biztosítása (volt). (Horváth, 1993, 1998) 
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A területi egyensúly megbomlásának harmadik formája a területi válságok 
megjelenése (Enyedi 1996, Rechnitzer 2001). Egy-egy centrum település, vagy 
településcsoport gazdaságában a specializációs szint magas, azaz egy-egy ágazat (ami 
döntıen egy-egy vállalat) határozza meg nemcsak a lokális gazdaságot, hanem egy 
egész településrendszer mőködését. Az adott ágazat (pl. textilipar, kohászat, bányászat, 
hajógyártás, hadiipar) – döntıen világgazdasági – helyzetének megrendülése, 
átrendezıdése következtében elsıként a vezetı ágazatot képviselı gazdasági egység 
omlik össze, majd ennek szerteágazó kapcsolatai alapján a település, településcsoport 
további gazdasági, illetve közszolgáltató elemei. Az összeomlás nemcsak a 
foglalkoztatási helyzetben figyelhetı meg, hanem a különféle települési/térségi 
szolgáltató és ellátó rendszerek mőködésében is, aminek következtében a gazdasági 
válság már egy komplex területi válságba fordul át. A válság kezelése – fıleg akkor, ha 
nagyszámú településre terjed ki, jelentıs népesség tömeget érint, és az ott élık (pl. 
bányászok, hajógyári munkások, kohászok) politikai befolyása meghatározó –, már 
kiemelt területi politikai célként jelenik meg.  

A fenti három területi szerkezeti probléma megoldására jön létre a klasszikus 
területi politika. Klasszikus tekinthetjük, egyrészt mert inspirálta ezen új közpolitika 
megteremtését, elısegítette annak elfogadását, valamint a társadalom- és 
gazdaságpolitikai rendszerbe való beépülését. Az ötvenes, hatvanas években történik 
mindez, ekkorra tehetı a területi politika célrendszerének megfogalmazása (pl. a 
foglalkoztatás, vagy beruházás orientált politika kidolgozása), amelyek aztán magukat a 
beavatkozási módokat (fejlesztés módjait és stratégiáit) is meghatározták. S ezzel – 
másodikként – kialakulnak a területfejlesztés alapvetınek – szintén klasszikusnak – 
nevezhetı eszközei és intézményrendszerei.  

A területi politikai célok újabb csoportja – negyedikként – a hetvenes években 
formálódott. Az olajválság (1972–1975) után a nemzeti erıforrások jobb hasznosítása, 
ezen belül a területi/térségi adottságok feltárása, azok gazdasági aktivizálása nagyobb 
hangsúly kapott a fejlesztésekben. A világgazdasági súlypontok radikális 
átrendezıdése, a gazdasági szerkezet átalakulása, s ezzel együtt a termelés helyeinek 
eltolódása, az új fogyasztási igények megjelenése magával hozta a térbeli adottságok 
átértékelését, s ezzel új fejlıdési pályák kijelölését, amiben a térbeli helyzet és a 
regionális/lokális tényezık szerepe nem volt jelentéktelen. Területi erıforrások, vagy 
területi tıke alatt a területrendszer alkotóit értjük, azaz a gazdasági potenciált, a 
humánerıforrásokat, a társadalmi/kulturális miliıt és a természeti/környezeti 
tényezıket. Ezek – mint jeleztük – nem önmagukban, hanem a kölcsönös 
hatásrendszereikben, szinergiáikban formálják ki a területi erıforrást, a területi tıkét. 

A területi tıke átgondolt feltárása és hadrendbe állítása a területi politika új 
céljai közé került, s ezzel együtt már nem a klasszikus, hanem a posztmodern – a 
modern utáni – politikáról, illetve annak megvalósítását szolgáló eszközökrıl 
beszélhetünk.  

Miért nem lehetett a modern, az uniformizált célokat megjelölni és ilyen 
eszközöket használni a 20. század végén a területi politikában? A válasz éppen az 
erıforrások, a területi tıke sokszínőségében, azok térbeli eltéréseiben, megjelenési 
formáinak bıséges variációjában rejlik (Illés, 2009). Nem alkalmazható már a 
foglalkoztatás ösztönzés, a beruházások telepítése, vagy éppen az elérhetıség 
biztosítása, hanem ezek mellett, s ezekkel szinkronban olyan eszközök szükségesek, 
amelyek segítik az új megoldásokat a gazdaságban (kis és középvállalkozások, 
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hálózatok), a fejlesztésben (innovációk létrehozása), a közösségek szerepének 
újraértelmezése és hasznosítása (helyi gazdaságfejlesztés), vagy éppen a táji, települési 
adottságok értékesítése (település és térségmarketing) terén. Területi egységre szabott, 
mondhatni egyedi célok, célrendszerek megjelenítése vált szükségessé a területi 
politikában, s ennek következtében annak fejlesztési rendszere is megújult, sokkal 
színesebb, komplex lett.  

Az ötödik cél az elızıbıl következik, ez pedig a területi identitás megırzése, 
valamint a környezet minıségének megóvása. Területi identitás alatt azokat a kulturális 
és társadalmi jellemzıket értjük, amelyek egy területi egységben hosszú évek alatt 
kialakultak, az ott élık életmódját befolyásolják, és a helyhez való kötıdésüket 
meghatározzák (Bugovics, 2007). Környezeti adottságok alatt egyrészt a táji, természeti 
értékeket, az azok rendszere által teremtett egységet, illetve ennek olyan módon történı 
hasznosítását értjük, ami nem károsítja azok fennmaradását. Másrészt a települések 
építészeti, településképi és szerkezeti egységei és rendszerei is ide sorolhatók, amelyek 
szintén hosszú idıszak alatt alakult ki, és csak az adott települést vagy térséget 
jellemzik. Az identitás és a környezet új erıforrásként jelent meg a területi politikában a 
kilencvenes évek végén, hiszen a megváltozott életmód, a fogyasztás rendszere, 
valamint a környezet – a természetes életmód – szerepe jelentısen átértékelıdött. Így a 
fejlesztés eszközeiben is számos új, addig nem alkalmazott elem bukkant fel.  

Itt kell megemlíteni, hogy a területi politikai célok között egyre nagyobb teret kap a 
fenntarthatóság, azaz a területrendszer fenntartható fejlıdésének biztosítása (Kocsis A. 
2001). A fejlıdés újszerő értelmezésében már nem a gazdaság folyamatos növekedése – 
s ezzel az erıforrások egyre intenzívebb kihasználása – a meghatározó, hanem éppen 
ellenkezıleg, egy olyan fejlıdési modell kidolgozása és mőködtetése, amiben  

• a holisztikus megközelítés érvényesül, vagyis a tágabb környezet és a globális 
folyamatok figyelembe vétele nélkül nem lehet választ adni a területrendszer 
kihívásaira; 

• az integráció elvét alkalmazzuk, azaz a társadalom, a gazdaság és a környezet 
minden elemét összekapcsoljuk és a fejlıdést a kölcsönös hatások rendszerében 
értelmezzük; 

• a tartamosság elve jelenik meg, ami azt takarja, hogy a fejlıdés ne okozzon 
visszafordíthatatlan folyamatokat, s a jövı generáció megélhetése is biztosított 
legyen; 

• a megelızés és az elıvigyázatosság elve érvényesül, ami azt jelenti, hogy a 
fejlesztési céloknál alaposan tanulmányozni kell a környezeti 
következményeket, mivel nem ismerjük a beavatkozások teljes 
hatásmechanizmusát; 

• az alkalmazkodási formák megırzése során az ember és a környezet, 
településrendszer kapcsolatában természetes, idıtálló és értékmegtartó formák 
alakultak ki; 

• érvényesül a szubszidiaritás elve, vagyis a fejlesztési döntéseket azok hozzák 
meg, akiknek a legnagyobb átlátása és kompetenciája van a területrendszer 
mőködésérıl,  

• s végül megjelenik a nem anyagi értékek elve, azaz a pénzben nem kifejezhetı 
értékek egyre fontosabbak lesznek a fejlıdés szempontjából, így ezeket be kell 
építeni az alkalmazott célokba és megvalósítási eljárásokba.  
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Hatodik célként kell említeni a regionális különbségek csökkentését, a területi 
kohézió feltételeinek megteremtését. Területi kohézió alatt azt értjük, hogy közeledjen 
egymáshoz a különbözı területi egységek fejlettsége, ne legyenek jelentıs eltérések az 
ott élık életkörülményeiben, s a lakosság életminısége – tudatos beavatkozások 
eredményeként –javuljon. Egyértelmően bizonyítható, hogy a területi különbségeket 
csak hosszútávon lehetséges megszőntetni, de az idıdimenzióval új típusú differenciák 
keletkezhetnek a térszerkezetben, ami aztán ismételten beavatkozásokat kíván meg 
(Illés, 2009).  
Kohézió alatt másik közelítésben a helyzetbe hozást, a fejlıdéshez szükséges területi 
feltételek biztosítását értjük, így a térségek elérhetıségét, a gazdasági szerkezet 
megújításának körülményeit, a humánerıforrások alakítását, a közszolgáltatások 
bizonyos körének garantálását. Ezek a területi politikai célok a kilencvenes évektıl 
válnak általánossá és elfogadottá, s egyben a jóléti állam gondoskodását, politikai 
alapelveinek a területi szerkezet alakításában történı érvényesítését is tükrözik. 

A területi politikában a területi különbségek mérséklésével együtt stratégiai 
célként jelenik meg a régióknak a fejlesztésbe való bevonása, a regionális szintő 
fejlesztési intézményrendszer kiépítése, s ezzel együtt a szubnacionális szintek 
felértékelıdése. A régiók – a valamilyen elv alapján összetartozó területi egységek – 
nagyobb szerepet kívántak maguknak kivívni az államok mőködésében. A területi 
politika segítette ezen határozottabb részvétel kialakítását, a különbözı államok más és 
más önállósággal és funkciókkal rendelkezı régióit arra ösztönözte, hogy a térségük 
fejlesztésében határozottabb részvételt követeljenek ki.  

A területi politikának egyik alkotója lett a régiópolitika, amikor a 
szubnacionális szintek fejlesztési célokat határoznak meg a térségükre, s azokat 
érvényesíteni kívánják részben az országos szintő területi politikában, részben pedig a 
területükhöz tartozó helyi és térségi közösségeknél. Értelmezésünk szerint a 
régiópolitika tehát a különbözı fokú önállósággal, ennek megfelelıen eltérı 
eszközökkel és intézményekkel rendelkezı régiók, középszintő területi egységek 
fejlesztési céljainak rendszereként tekintjük, amelyeket a területi egység legitim hatalmi 
szervei és fejlesztı szereplıi alakítanak ki. Regionális fejlesztés alatt már ezen politika 
megvalósítását értjük, ami nemzetközi, nemzeti és térségi eszközökkel, illetve 
intézményekkel egyaránt történhet. 

A területi politika és a régiópolitika nem különül el élesen egymástól, hiszen a 
nemzeti szinten megfogalmazott fejlesztési célok a régiók helyzetét és állapotát is 
tükrözik, miközben a regionális szintnek részben ezen nemzeti célok speciális 
megfogalmazását kell adni, vagyis adaptálni azokat a térségi viszonyokra. Ugyanakkor 
részben érvényesíteni kell a régió fejlesztési céljait a nemzeti jövıképben, illetve 
speciálisan magában a térségi fejlesztésben. A két politika sokszor egymásra épül, sıt 
egymást erısíti (pl. regionális célok határozottabb érvényesítése), céljaikban, 
eszközeikben és intézményeikben összhang és azonosság van. Az önálló régiópolitika, 
azaz egy régió által kitőzött célok és azok széleskörő elfogadottsága egyrészt növeli a 
térségi identitást, másrészt – részben ennek révén is – új fejlesztési erıforrást teremthet 
nemzeti és térségi szinten. 

A gazdasági és társadalmi folyamatok az ezredforduló után alapvetıen 
átrendezıdtek. A globális világrend, a gazdasági kapcsolatok és együttmőködések 
szerteágazó, nemzeti határokon átlépı rendszere, az erıforrások jelentıs átértékelıdése 
(pl. termelési tényezık, tömegtermelés, energia), a vállalati szervezeti rendszer 
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megváltozása, a fogyasztás új tereinek kiépülése és még számos tényezı a területi 
politika új céljainak kialakításához vezetett.  

A területi verseny, „egy olyan folyamat, amely a területi egységek között zajlik 
és célja a régiókban, városokban élık jólétének növelése a regionális, helyi gazdaság 
fejlıdésének elısegítésével, amely fejlıdést bizonyos csoportok a helyi politikákon 
keresztül más térségekkel versenyezve, rivalizálva próbálnak befolyásolni explicit vagy 
gyakran implicit módon” (Lengyel, 2003. 426.o.). 

A verseny az ezredforduló utáni évek fejlesztés ösztönzı dimenziója, ahol a 
globális rendszerek és a lokális struktúrák egymással összekapcsolódnak, viszonyaik új 
megvilágításba kerülnek. A lokális erıforrások, a területi tıke már nem azzal 
értékelıdnek fel, hogy rendelkezésre állnak, hanem azzal, hogy miként épülnek be a 
globális rendszerekbe, miként képesek azoknak valami mást, valami sajátosat adni. A 
célok átrendezıdnek, már nem a hagyományos termelési tényezık feltárása és 
aktivizálása kerül a fókuszba, hanem a területi tıke megújítási képességét ösztönzı és 
elısegítı elemek, egy olyan lokális/regionális miliı és azt érvényesíteni képes eszköz- 
és intézményrendszer, aminek segítségével a területrendszer a versenyben pozícionálni 
tudja magát.  

A területi tıke alkotóelemeinek új kombinációjára van tehát szükség, aminek 
térbeli dimenziója már nem a régió, hanem a város, a nagyváros, ahol egymás mellett, 
egymáshoz kapcsolódva léteznek a fejlesztés potenciális szereplıi, illetve 
haszonélvezıi. A nagyváros kínálta komplex megújítás lehet a versenyképesség egyik 
záloga, s annak kisugárzása indíthat el térségi folyamatokat, oldva egyrészt a 
településhierarchia követelte merev funkció megosztást, másrészt a regionális 
struktúrák által indukált lassuló, vagy uniformizált fejlesztési aktivitást. 

A versenyképesség és a város egymásra épül, egyik a másik nélkül nem képes 
létezni, s ennek következtében a területi politika céljai is megújításra kerülnek. Az új 
évszázad elején már olyan stratégia célok jelennek meg, mint a városhálózat fejlesztése, 
a nagyváros nyújtotta kínálatok bıvítése, a város és környezete kapcsolati rendszerinek 
újragondolása és tervezése, a városi szerkezetek átalakítása vagy rehabilitációja, a 
városi társadalom életfeltételeinek javítása, a kulturális örökségek védelme.  

A területi politika célrendszerei, mint láttuk idıben változnak, azok alakulnak, 
újabb és újabb elemekkel gazdagodnak. A területrendszerek, s ezzel a területi tıkék 
sokfélék, mások és mások, így aztán a területi politikák is különbözıek. A fentebb 
jelzett célrendszerek nem önmagukban és tisztán érvényesülnek, hanem egymásba 
kapcsolódva, egymást átfedve, kiegészítve.  
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AZ ÁLLAMADÓSSÁG RICARDONÁL,  
AVAGY RICARDO A RICARDOI EKVIVALENCIÁRÓL 

 
Dr. Solt Katalin 
egyetemi docens 

Budapesti Gazdasági Fıiskola, Pénzügyi és Számviteli Kar  
Zalaegerszegi Intézet  

 
1974-ben jelent meg Robert J. Barro cikke (Barro [1974]), amelyben 

megfogalmazta a ricardoi ekvivalencia hipotézist. Az írásra egy sor, különbözı 
beállítottságú közgazdász azonnal reagált, és a hipotézis érvényességérıl és valamint 
érvényesülésének feltételeirıl azóta is rendszeresen jelennek meg különbözı 
megközelítéső és mélységő elemzések.  

A hipotézis a kormányzati beavatkozás hatástalanságának egyik közkedvelt 
bizonyítékaként beépült a közgazdasági gondolkodásba, manapság már az emelt szintő 
makroökonómia tankönyvek is nagy terjedelemben foglalkoznak a témával.  

A hipotézist sok szempontból pontosították és bírálták, ökonometriai vizsgálatok 
tárgyává vált, amelynek eredményeként az érvényességét és korlátozott érvényességét 
egyaránt bizonyítva látták.  

A ricardoi ekvivalencia lényege, hogy az adóemelés azonos hatással bír a 
gazdaságra, mint egy azonos összegő kormányzati hitelfelvétel. Az államadósságot 
kamatokkal együtt vissza kell fizetni, amit egy jövıbeli adóemelés fedezhet. Ha 
elfogadjuk a racionális várakozási hipotézist, akkor azt kell feltételeznünk az 
egyénekrıl, hogy elıre számolnak ezzel az adóemeléssel. Ebbıl adódóan a kormányzati 
deficit növekedése nem a fogyasztás, hanem megtakarítás növelésére készteti ıket. Az 
egyének hosszú távú szempontok alapján döntenek a fogyasztás és megtakarítás 
arányáról. A jövıben várható adóemelés ezért ugyanolyan hatású, mint a jelenlegi 
adóemelés, vagyis a kormányzati kiadások növelésével nem lehet növelni az aggregált 
keresletet.  

Az összefüggés érvényesülésének több feltétele van, amelyeket a viták során 
fokozatosan fogalmaztak meg az elemzık. Manapság általában a következı feltételek 
között tartják érvényesnek a hipotézis érvényesülését: 

� A fogyasztók racionálisan és elırelátóan viselkednek, ismerik a tıkepiac 
mőködését, járatosak a jelenérték-számításban stb. 

� A mai generáció kötelességének tartja, hogy gondoskodjon a következı 
generációról, vagyis döntéseit több generáción keresztül optimalizálja. 

� A tıkepiacok tökéletesen mőködnek: vagyis minden megtakarítást el lehet 
helyezni, és minden hitelkereslet kielégítésre talál, illetve az emberek 
ugyanazon kamatláb mellett vehetnek fel hitelt, mint a kormány. Így a 
háztartások képesek a permanens jövedelem alapján meghozni döntéseiket. 

� További feltétel, hogy az adók nem torzítják a gazdaság mőködését, nem 
változtatják meg a preferenciákat, a kamatokat stb. 

� A politikai folyamatok nem befolyásolják a deficit finanszírozását, az 
államadósság futamideje alatt nem változik a kormányzat ezzel kapcsolatos 
magatartása. 
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Írásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy vajon a ricardoi ekvivalencia 
hipotézis valóban Ricardo gondolatait tükrözi-e, vagyis hogyan vélekedett Ricardo a 
kormányzati kiadások finanszírozási módjának hatásáról. 
 
A GAZDASÁG M ŐKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI RICARDONÁL 
 

A klasszikus közgazdaságtan által felvázolt gazdaság tulajdonságai sok 
tekintetben hasonlóak a neoklasszikus/ újklasszikus modellekben szereplı 
feltevésekhez, de van néhány alapvetı különbség, amelyre mindenképpen ki kell térni, 
mert a korai és a mai megközelítések összehasonlításánál ezt feltétlenül figyelembe kell 
venni. 

Nem térek ki olyan alapkérdésekre, mint a tulajdon, vagy az egyéni érdek 
követése, mert a téma szempontjából ezek közvetlenül nem játszanak szerepet. Csak 
azokat a mőködési mechanizmusokat emelem ki, amelyek közvetlenül befolyásolják a 
kormányzati kiadások hatásának megítélését. 

Az egyik alapkérdés az összkereslet és összkínálat kapcsolata. Ricardo minden 
fenntartás nélkül elfogadta a Say-törvényt, sıt azt egyértelmően bizonyítottnak látta. 
Így például Malthus-szal folyatatott vitája során többször és többoldalúan igyekezett a 
törvény érvényességét bizonyítani. Ebbıl a szempontból tehát azonos feltevéssel él, 
mint a neoklasszikus közgazdászok. (Bár természetesen a törvény megfogalmazása, 
vagy érvényesülésének leírása különbözı.) 

Ebbıl következıen Ricardo is azon a véleményen van (lenne), hogy a 
megtakarítás határozza meg a beruházások nagyságát. Lényeges eltérés azonban a 20. 
századi közgazdasági megközelítések és Ricardo között, hogy a megtakarítás 
Ricardonál még döntıen közvetlenül beruházássá válik. A megtakarítás egyetlen 
forrása Ricardonál a profit, vagyis a tıkés vállalkozó jövedelme. Ezért nála nem 
merülnek fel a megtakarítások beruházássá való átalakulásának kérdései, illetve a 
megtakarítási motívum és a beruházási motívum összehangolásának problémája. 
Ricardo álláspontja egyértelmő és egyszerő: a tıkés akkor végez megtakarítást, ha 
beruházni akar, vagyis a megtakarítás célja a beruházás, így a megtakarítás 
automatikusan beruházássá válik. Ha valamilyen értékpapír vásárlására kerül sor, az 
rendszerint kapcsolatban van a termelési tevékenységgel (erre a késıbbiekben fogunk 
példát látni). A megtakarítás egyéb motívumaival csak akkor foglalkozik, amikor nem 
általános összefüggéseket taglal. Vagyis látja a vagyon-megırzés, vagyon-felhalmozás 
céljából végzett befektetést, de ezt nem építi be a gazdaság mőködésének leírásába.  

Fontos kiemelni a téma szempontjából, hogy Ricardo szerint a tıkefelhalmozás a 
gazdasági növekedés egyik döntı forrása. Ezért minden, ami mérsékli a profitot, 
egyben korlátozza a gazdasági növekedést. 

Alapvetı eltérés Ricardo és a napjainkban uralkodó felfogás között a 
munkaérték-elmélet. A téma szempontjából nem az a legfontosabb, hogy mit tekintenek 
az egyensúlyi árakat meghatározó tényezınek, sokkal inkább, az, hogy mi a nemzeti 
jövedelem forrása, milyen tevékenység járul hozzá a nemzetgazdasági teljesítményhez. 
A részletek kifejtésére most nincs mód, ezért csak leszögezem, hogy Ricardo – és vele 
együtt a klasszikus munkaérték-elmélet képviselıi – csak azt a munkát tekinti 
termelınek, amelyik tárgyiasult, vagyis termékben, szolgáltatásban ölt testet. A 
szolgáltatások – még ha piaci árral rendelkeznek is – csak „fogyasztják” a nemzeti 
jövedelmet, nem járulnak hozzá annak gyarapodásához. Ebbıl következıen a 
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kormányzati kiadások döntı többsége ugyancsak a nemtermelı tevékenység körébe 
tartozik, így Ricardo minden kormányzati kiadást a nemzeti jövedelem fogyasztásaként 
értelmezi, és szerinte soha nem járulhat hozzá a teljesítmény növekedéséhez. Ebbıl 
következıen a problémát, nevezetesen az adóból vagy hitelbıl fedezett kormányzati 
kiadást, csak abból a szempontból vizsgálja, hogy milyen idıtávon von el a termelı 
szektorban keletkezett jövedelmet. Ez utóbbi megállapítás kifejtése egyben a tanulmány 
mondanivalója is. 
 
AZ ADÓ ÉS KORMÁNYZATI KIADÁS HATÁSA – RICARDO 
ÉRTELMEZÉSBEN 
 

„Az adó az ország földje és munkája hozadékának az a része, amelyet a 
kormányzat rendelkezésére bocsátanak és végeredményben vagy az ország tıkéjébıl 
vagy a jövedelmébıl fizetnek.” (Ricardo [1991] 98. oldal, kiemelés tılem S.K.) 

Ricardo fımővében hosszasan foglalkozik a különbözı adónemekkel, és 
részletesen elemzi azok hatását az árakra és jövedelmekre. A fenti megállapítás alapjai 
röviden a következık: 

• Ha az adót a munkabérre vetik ki, akkor a bérek emelkedni fognak, mivel a 
(nettó) munkabérnek biztosítania kell ugyanazt a létfenntartási szintet, mint 
korábban. A növekvı munkabér pedig a munkaérték-elmélet logikája szerint 
csökkenti a profitot, vagyis a jövedelmet terheli.  

• Ha az adót a profitra vetik, akkor az közvetlenül csökkenti a profitot. 
• Ha az adót a termékre vetik ki, akkor a tıkés emelni fogja a termék árát, mert 

ha nem tenné, akkor csökkenne profitrátája.197 Ezért az adót a vevıre kell 
hárítani. A fogyasztási cikkek árának növekedése pedig béremeléshez és ezen 
keresztül profitcsökkenéshez vezet. 

• Változatlan termelés esetén az adó vagy a fogyasztást csökkenti, vagy „a 
produktív fogyasztás célját szolgáló alapot [azaz a tıkét] csökkenti.” (Ricardo 
[1991] 98. oldal) 

A fentiekbıl az is egyértelmő, hogy Ricardo szerint minden adó mérsékli a 
tıkefelhalmozás forrását, lassítja a gazdaság bıvülését. 

Az adók felhasználásával Ricardo viszonylag röviden foglalkozik, de gyakran 
hangoztatja véleményét, még ha azt nem is fejti ki részletesen. Szerinte a kormány 
minden (vagy csaknem minden) kiadása improduktív jellegő, nem termelésre, hanem 
fogyasztásra, mégpedig improduktív fogyasztásra fordítja bevételeit. Ebbıl 
következıen nem növelheti a gazdaság termelését, legfeljebb arra ösztönzi a lakosságot, 
hogy saját termelı tevékenységét bıvítse, hogy az adófizetés ellenére meg tudja tartani 
korábbi fogyasztási szintjét. A ricardoi gazdaságban nem is lehet szükség a 

                                                 
197 Ne lepıdjünk meg! Itt arról a munkaérték-elméleten belüli ellentmondásról van szó, amely a 
profitráta kiegyenlítıdésébıl fakad. Emlékeztetıül: Ricardo következetesen hangoztatja, hogy a 
profit nagysága a munkaráfordítás (az érték) és a munkabér különbsége. Ugyanakkor világosan 
látja, hogy a profit arányos a befektetett tıkével. A két összeg nem lehet azonos, de Ricardo 
ezzel csak ritkán törıdik és a két törvényszerőséget egyformán érvényesként kezeli. A probléma 
megoldatlansága miatt bírálja Malthus a munkaérték-elméletet. A megoldásra Marx tett 
kísérletet a termelési ár bevezetésével. 
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kormányzati kereslet növelésére, mert a Say-törvény alapján minden kínálat megteremti 
a maga keresletét, a termelık mindig a lehetı legtöbb terméket állítják elı.  

Miért is szentel ennek ellenére olyan nagy figyelmet Ricardo az adóztatásnak és a 
kormányzati hitelfelvételnek? Egyszerően azért, mert a Napoleoni háborúk tetemes 
kiadással jártak, amelynek finanszírozása során napi politikai döntési kérdés volt: 
adóvak vagy állami kölcsönfelvétellel fedezzék a megnövekedett kiadásokat.  

A probléma tehát hasonló volt, mint a 20. század utolsó harmadában: hogyan 
finanszírozzák a növekvı (megnövekedett) állami kiadásokat? 

 
A KORMÁNY TÖBBLETKIADÁSAINAK FINANSZÍROZÁSI LEHET İSÉGEI 
 

A kormányzati kiadások finanszírozási lehetıségeivel két helyen foglalkozik: 
fı mővében (A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei), valamint egy 
enciklopédia számára írt cikkben, amelyik a korabeli hitelezési rendszert tárgyalja 
(Funding System). A lehetséges hatásokat elsısorban példákon keresztül mutatja be, az 
alábbiakban ezek segítségével rekonstruálom álláspontját.  

Az egyik példa arra is rávilágít, hogyan vélekedett az adónak az árakra 
gyakorolt hatásáról, érdemes ezt az eredeti formában megismerni: 
„Tegyük fel, hogy az állam azonnal elı akar teremteni 1000 fontot és ezt olyan 
gyároson hajtja be, aki azt csak tizenkét hónap múlva tudja a készáruban a fogyasztóra 
hárítani. E késedelem következtében a gyáros kénytelen áruit bizonyos ártöbblettel 
megdrágítani éspedig nem csak az 1000 font adóval, hanem valószínőleg 1100 fonttal, 
amibıl 100 font az elılegzett tıke 1000 font kamata. De a fogyasztónak, kárpótlásul e 
100 font ártöbbletért, az a tényleges haszna van, hogy az adó fizetése, amelyet a 
kincstár azonnal követelt és amelyet végeredményben neki kell teljesíteni, egy 
esztendıvel eltolódott. Ily módon alkalma nyílott arra, hogy a gyárosnak, akinek arra 
szüksége volt, 1000 fontot kölcsönözzön 10 százalék vagy bármely más kamat mellett, 
amelyben meg tudtak egyezni. Az egy év múlva fizetendı 1100 fontnak, ha a kamatláb 
tíz százalék, nincs nagyobb értéke, mint 1000 azonnal fizetett fontnak. Ha a kormány az 
adó beszedését egy esztendıvel elhalasztaná, amíg az áru gyártása befejezıdik, talán 
kénytelen lenne kamatozó kincstárjegyet kibocsátani és annyit fizetne kamat fejében, 
amennyit a fogyasztó az árban megtakarítana, kivéve persze az ár ama részét, amelyet a 
gyáros az adó következtében a saját tényleges nyereségéhez csatolhat. Ha a kincstárjegy 
kamataként a kormány 5 százalékot fizetne, akkor ha nem bocsát ki kincstárjegyet, 50 
font adót takarít meg. Ha a gyáros a tıketöbbletet 5 százalékért venné kölcsön a 
fogyasztót pedig 10 százalékkal terhelné meg, akkor az elılegen ı is 5 százalékot 
nyerne a tıke szokásos profitján túl, úgyhogy a gyáros és a kormány együtt pontosan 
azt az összeget nyerik vagy takarítják meg, amelyet a fogyasztó fizet meg.” (Ricardo 
[1991] 262-3. oldal) 

A Funding System címő írásában részletesebben foglalkozik a témával, és a 
kormányzati kiadások finanszírozásának háromféle formáját hasonlítja össze. Nézeteit 
egy rekonstruált példán keresztül mutatom be.  

Tegyük fel, hogy a kormány valamely háború miatt meghatározott összegő, 
egyszeri kiadásra kényszerül. Az egyszerőség kedvéért legyen ez az összeg 1000£! Az 
átlagos profitráta 10 százalék, a kölcsönkamat pedig szokásosan 5 százalék, és minden 
hitelfelvevı (a kormány és a tıkések is) e kamatláb mellett vehet fel hitelt. A 
finanszírozásra Ricardo háromféle lehetıséget mutat be. Az egyik, hogy a kiadások 
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összegével megnövelik az adókat, egyszeri beavatkozás formájában (például egyszeri 
vagyonadót vetnek ki). A második lehetıség, hogy a kormány kötvényeket bocsát ki, 
amelyek végtelen lejáratúak, és az évente fizetendı járadék (kamat) összege a névérték 
5 százaléka. A harmadik lehetıség, hogy a kormány kölcsönkötvényt bocsát ki, amelyet 
egyenlı részletekben törleszt. 

Ricardo a három lehetıséget ugyanúgy veti egybe, ahogyan a mai közgazdászok 
teszik. Bemutatja, hogy a ma egy összegben kifizetett 1000£, ugyanakkora értéket 
képvisel, mint a végtelen lejáratú 1000 font értékő hitel, vagy a véges lejáratú 
kölcsönkötvény. Ha a kormány járadék-kötvényt bocsát ki, annak éves kamata 100 font, 
amit majd többletadóból fog megfizetni. Vagyis az adó beláthatatlan ideig fog 
növekedni 100 fonttal. Ha kölcsönkötvényt bocsát ki a kormány, akkor annak éves 
kamata szintén 100 font, de törleszteni is kell, amelynek összege a kötvény lejárati 
idejétıl függ.  

Ricardo egyértelmően megállapítja, hogy a lakosságot mindhárom megoldás 
ugyanolyan mértékben terheli, ezért a jövedelemre, a vagyonra, vagy a fogyasztásra 
gyakorolt hatása a háromféle megoldásnak azonos. 

Az árakra gyakorolt hatást a következıképpen mutatja be: 
„Tegyük fel, hogy az állam azonnal elı akar teremteni 1000 fontot és ezt olyan 

gyároson hajtja be, aki azt csak tizenkét hónap múlva tudja a készáruban a fogyasztóra 
hárítani. E késedelem következtében a gyáros kénytelen áruit bizonyos ártöbblettel 
megdrágítani éspedig nem csak az 1000 font adóval, hanem valószínőleg 1100 fonttal, 
amibıl 100 font az elılegzett tıke 1000 font kamata. De a fogyasztónak, kárpótlásul e 
100 font ártöbbletért, az a tényleges haszna van, hogy az adó fizetése, amelyet a 
kincstár azonnal követelt és amelyet végeredményben neki kell teljesíteni, egy 
esztendıvel eltolódott. Ily módon alkalma nyílott arra, hogy a gyárosnak, akinek arra 
szüksége volt, 1000 fontot kölcsönözzön 10 százalék vagy bármely más kamat mellett, 
amelyben meg tudtak egyezni. Az egy év múlva fizetendı 1100 fontnak, ha a kamatláb 
tíz százalék, nincs nagyobb értéke, mint 1000 azonnal fizetett fontnak. Ha a kormány az 
adó beszedését egy esztendıvel elhalasztaná, amíg az áru gyártása befejezıdik, talán 
kénytelen lenne kamatozó kincstárjegyet kibocsátani és annyit fizetne kamat fejében, 
amennyit a fogyasztó az árban megtakarítana, kivéve persze az ár ama részét, amelyet a 
gyáros az adó következtében a saját tényleges nyereségéhez csatolhat. Ha a kincstárjegy 
kamataként a kormány 5 százalékot fizetne, akkor ha nem bocsát ki kincstárjegyet, 50 
font adót takarít meg. Ha a gyáros a tıketöbbletet 5 százalékért venné kölcsön a 
fogyasztót pedig 10 százalékkal terhelné meg, akkor az elılegen ı is 5 százalékot 
nyerne a tıke szokásos profitján túl, úgyhogy a gyáros és a kormány együtt pontosan 
azt az összeget nyerik vagy takarítják meg, amelyet a fogyasztó fizet meg.” (Ricardo 
[1991] 262-3. oldal) 

Egyértelmő, hogy ezek az okfejtések szolgáltattak alapot a ricardoi ekvivalencia 
hipotézisének megfogalmazásához. De nem csak implicit találjuk meg az ekvivalenciát, 
hanem explicit is megfogalmazza azt Ricardo:  

„Ha egy háborús esztendı költségeinek fedezésére húsz millió kölcsönt vesznek 
fel, ezt a húsz milliót az ország produktív tıkéjébıl vonják el. Azt az évi egy milliót 
pedig, amelyet a kölcsön kamatainak a fizetésére adókból teremtenek elı, voltaképpen 
csak átruházzák azokról, akik fizetik, azokra, akik kapják, vagyis az adófizetırıl a 
nemzet hitelezıjére. Az igazi kiadás a húsz millió és nem a kamat, amelyet érte fizetni 
kell. Akár megfizetik a kamatot, akár nem, az ország nem lesz sem gazdagabb, sem 
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szegényebb. a kormány a húsz milliót adó formájában egyszerre is követelhette volna, 
ebben az esetben nem lett volna szükséges, hogy évenként vessen ki egy millió összegő 
adót. Ez azonban semmit sem változtatott volna a mővelet természetén.” (Ricardo 
[1991] 165. oldal, kiemelés tılem S.K.) 

Ha a háromféle megoldás azonos hatással van a gazdaságra, akkor melyiket 
válassza a kormány? – teszi fel a kérdés Ricardo.  

A válaszhoz mérlegeli a lakosság értékrendjét, a kormányzat költségeit, az egyes 
megoldások hatását az egyes társadalmi osztályokra, valamint a politikai 
következményeket is számításba veszi. 

„A gazdaság szempontjából nincs reális különbség a három megoldás között, de 
az emberek, akik az adót fizetik, soha nem vizsgálják ezt, és ezért nem eszerint intézik 
saját ügyeiket.” (Ricardo [1951] 186. oldal) Az emberek többsége nem végez a 
Ricardoéhoz hasonló számításokat, a jövıbeni és tartós terheket rosszabbnak tartják, 
mint az egyszeri kifizetést. Általában úgy vélik, hogy rosszabb adósságot örökségben 
hagyni, mint akár kisebb, de biztos vagyont. Az emberek tehát inkább támogatják az 
egyszeri adófizetést az államadóssággal szemben. 

Az elhúzódó adószedés jelentısen növeli az adóztatás költségeit, hiszen nem 
csak az adóbehajtásról kell gondoskodni, hanem a kölcsönalapok kezelésérıl is. Így a 
kormány szempontjából a legkisebb gondot az egyszeri adókivetés jelenti. 

Az egyszeri adó elsısorban a tıkéseket és földtulajdonosokat sújthatja. „Akik 
alkalmazásban állnak, bérbıl és fizetésbıl élnek, és évente adót fizetnek, nem tudnak 
azonnali pénzben nagy összeget fizetni, ezért nyernek a tıkések és a földtulajdonosok 
kiadásaiból.” (Ricardo [1951] 188. oldal) Vagyis az egyszeri adó a társadalom kisebb 
hányadát terheli. 

Az egyszeri adóval könnyebben meg lehet akadályozni a háború kiterjedését, 
mert csak annyit adót szednek be, ami az éppen aktuális hadmőveletek költségeit 
fedezi. A hitelezés során viszont csaknem korlátlan összegekhez lehet jutni, ami nem 
szab gátat az háborús politikának. 

És végezetül: a gazdaság szempontjából sem teljesen azonos hatású a három 
megoldás: 

„Tegyük fel, hogy egy háború költségei évente 40 millióra rúgnak és hogy az a 
rész, amellyel egy embernek az évi költségekhez hozzá kell járulnia 100 fontot tesz ki. 
Ha az illetıt felszólítják, hogy fizesse ki egyszerre a részesedését, bizonyára azon lesz, 
hogy a 100 fontot a jövedelmébıl takarítsa meg minél elıbb. Kölcsön esetén csak a 100 
font kamatát, azaz évi 5 fontot kell fizetnie, ezért elégségesnek tartja, ha csak ezt az 5 
fontot takarítja meg kiadásaiból és közben abban a tévhitben ringatja magát, hogy 
éppen olyan gazdag, mint volt. Ha az egész nép így gondolkodik és így cselekszik, 
akkor csak a 40 millió kamatát, vagyis 2 milliót fog megtakarítani és így nem csak 
mindazt a kamatot és nyereséget veszíti el, amit a 40 milliónyi tıke hozott volna, ha azt 
produktív módon fektették volna be, hanem a 38 milliót is, amely a megtakarítások és a 
kiadások közötti különbség. Ha azonban mindenki maga kellene, hogy gondoskodjék a 
saját kölcsönérıl, amelybıl az állam sürgıs rendkívüli szükségleteibıl reá esı részt 
egyszerre fizetheti meg, akkor az adózás a háború befejeztével rögtön megszőnne és az 
árak nyomban a természetes színvonalukra esnének vissza. A esetleg meg kell, hogy 
fizesse saját eszközeibıl B-nek a kamatokat azért a pénzért, amit a háború alatt tıle 
kölcsön vett, hogy abból a kiadások ráesı részét kifizethesse, ez azonban már nem 
tartozna a nemzetre.” (Ricardo [1991] 166-7. oldal) 
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Bármilyen szempontot vet is fel, mindegyik alapján arra a következtetésre jut, 
hogy az adóztatás megfelelıbb finanszírozási forma a többletkiadások számára, mint a 
hitel.  

A téma elemzése kapcsán többször kitér a hitelezési lehetıségek elemzésére, a 
hitelpiac és a bankrendszer mőködésének értékelésére. Leszögezi, hogy a hitelezési 
formák, a pénzügyi rendszer sok hiányossággal küszködik, ami többször akadályozza 
az állami pénzügyek intézését. Ebbıl az is kiderül, hogy egy fejlettebb hitelrendszer 
esetén más véleményre jutna, vagy legalábbis más szempontok is felmerülhetnének.  
 
MIT GONDOL RICARDO A RICARDOI EKVIVALENCIÁRÓL? 
 

A bemutatott összefüggések, elemezések alapján nem adhatunk egymondatos 
választ a kérdésre. Maga a probléma is sokrétegő, ezért a hipotézis elfogadásáról sem 
lehet egyértelmő állásfoglalást kialakítani. 

Ricardo töredékes megállapításaiból arra következtetésre juthatunk, hogy a 
kormányzati kiadások kiszorító hatását akkor tartja teljesnek, ha a kormányzati kiadást 
teljes egészében adóból fedezik. A fentiekbıl idézett soraiból arra következtethetünk, 
hogy a hitelfinanszírozás esetén ez a kiszorítás nem teljes, még ha a kormányzati 
kiadások keresletteremtı hatását egészen másképpen értelmezi, mint ahogyan azt 
manapság tesszük. Elképzelhetı, és beleillik a ricardoi rendszerbe, hogy egy 
hitelfinanszírozást – legalábbis a nominális értékek tekintetében – keresletteremtıként 
fogadna el. 

A másik oldalon viszont a reálgazdaságban a hitel és adó finanszírozást azonos 
értékőnek tartja. Ezt azonban csak korlátozottan látja érvényesülni, mert a gazdasági 
szereplık – mai szóhasználattal – nem viselkednek racionálisan és a tıkepiac sem 
mőködik tökéletesen. Ezért végsı soron a két lehetıség nem lesz objektíven azonos 
hatású! Míg tehát a gazdasági logika alapján elfogadja az ekvivalenciát, a gazdaság 
tényleges mőködésére már nem. 
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Nagy Aladár professzort „gyermekkorom” óta ismerem. Középiskolás diákként, 

lenyőgözve hallgattam az elıadását, amelyet Közgázról iskolánkba látogató 
egyetemistaként tartott. Az elıadás témáját már nem tudom felidézni, a hatását annál 
inkább. Ez az elıadás is hozzájárult ahhoz, hogy végül is közgazdász lettem, minden 
bizonnyal Nagy Aladár egyik elsı (habár alkalmi) tanítványaként.  Bár az azóta eltelt 
idıben nem sok lehetıségem volt az elıadásait hallgatni, ritka találkozásaink és 
beszélgetéseink során újra és újra megerısítést nyert kezdeti nagyrabecsülésem.  Ezt 
csak tovább erısítette a minden munkájára és megszólalására jellemzı racionális, 
elegáns kifejtésmód, amely mögött nem volt nehéz felfedezni a komoly szakmai hátteret, 
a széles olvasottságot. Írásom, amellyel tisztelegni szeretnék a születésnapját ünneplı 
Nagy Aladár elıtt, a tehetségrıl és a kompetenciáról szól, olyan témákról, amelyek 
korábban csak a pszichológusoknak adtak munkát, de az utóbbi évtizedben fontos 
közgazdasági kutatási területté nıtték ki magukat. A címében szereplı két szó nemcsak 
Nagy Aladár szakmai habitusára utal, hanem még inkább arra a nemes anyagra, amit 
évtizedes pályafutása során gyúrt, formált és finomított valódi tanítványai százaiban, 
ezreiben. 
_________ 
 

Ha a magyar gazdaságot fenyegetı feszültségekrıl esik szó, az elsık között 
említik a foglalkoztatási nehézségeket. Foglalkoztatási nehézségen kizárólag a munka 
túlkínálatával, a magas munkanélküliséggel összefüggı problémákat értik, holott egyre 
nagyobbak és egyre nehezebben kezelhetık gazdaságunkban a túlkereslet, azaz a 
krónikus munkaerıhiány okozta gondok. A hiány nemcsak a klasszikus 
hiánygazdaságra jellemzı, hanem – Kornai [2010] szellemes kifejezését kölcsön véve – 
a „többletgazdaságra”, azaz a kapitalizmusra is. A munkapiaci hiányszindrómák 
azonban meglehetısen hátrasorolódtak mind a közgazdászok, mind a 
gazdaságpolitikusok problémalistáján. Pedig – amint ezt az alábbi írásban bizonyítani 
igyekszünk – a kielégítetlen túlkereslet nemcsak hogy egyre aggasztóbb méreteket ölt 
Magyarországon is, hanem talán még az országra jellemzı kiugróan alacsony 
foglalkoztatási szintnél és a magas munkanélküliségi rátánál is súlyosabb kérdéseket 
vet fel hosszú távú perspektíváink szempontjából. 
 
FENYEGETİ MUNKAER İHIÁNY A „TÖBBLETGAZDASÁGBAN” 
 

Miközben munkavállalók százezreinek semmi esélyük sincs arra, hogy álláshoz 
jussanak, vállalkozások, vállalatok, intézmények és egész szektorok (például az oktatás, 
az egészségügy) küzdenek a munkaerıhiánnyal, amely – semmi kétség – a jövıben még 
fenyegetıbbé válik. A helyzet drámaiságát fokozza, hogy éppen azokban az emberi 
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erıforrásokat gyarapító és fenntartó szektorokban, területeken mutatkozik elégtelen 
munkakínálat, illetve szélsıséges hiány, amelyek az ország jövıbeli versenyképességét 
determinálják. 

„A szegedi egyetemen tavaly megörökítették az utolsó fizika-kémiai szakos 
hallgató tenyérlenyomatát: ez a szak megszőnt. A 2009-2010-es tanévben a 
mesterképzés elsı évfolyamára, fizikából 4, kémiából 1, környezettanból 0, 
informatikából 10 tanárképzést választó hallgató iratkozott be az egész 
országban (!). Két év múlva legfeljebb 24 természettudományos tanár végez 
Magyarországon, miközben több mint 600-an mennek nyugdíjba.”  (Balla 
[2010])  

A munkaerıhiánnyal küzdı szektorokban még rosszabb a helyzet a relatív, azaz a 
minıségi munkaerıhiányt tekintve. A minıségi hiány azonban még a munkaerı-
túlkínálattal jellemezhetı területeken is általánosnak mondható. Talán nincs is olyan 
gazdasági vagy non-profit szervezet, amely ne szembesülne azzal, hogy kénytelen-
kelletlen betölti ugyan az üres álláshelyeket, de a felvett munkavállalókat csak jobb 
híján foglalkoztatja.  Ez még olyan divatszakmákban is gyakori jelenség, mint a 
jogászé, az informatikusé vagy a közgazdászé. A minıségi munkaerıhiány különösen 
nehezen kezelhetı probléma. A munkaerıhiány problémakörén belül azonban 
leginkább figyelemre méltó a kiemelkedı tehetségek198 iránti kielégítetlen kereslet.  Az 
e területen mutatkozó rés betömése alapvetı lenne mind az egyes vállalatok 
profitkilátásai, mind a növekedés beindítása és a fenntartható fejlıdés szempontjából.  

A tehetséget – közgazdasági nézıpontból – a legtágabban kell értelmezni.  A 
kiemelkedı formatervezıi kvalitásoktól a mőszaki zsenialitáson és a fejszámolási 
virtuozitáson keresztül egészen a jó üzleti „orrig”, mindenfajta különleges képesség 
beletartozik ebbe a fogalomkörbe.  Ebben az írásban azonban – amikor a tehetség 
kifejezést használjuk – nyilvánvalóan csak a gazdaságilag kiaknázható képességekkel 
foglalkozunk. Jellemzı módon a tehetség elıször a tehetségmenedzsment fogalom 
révén bukkant fel a közgazdasági szakmai horizonton. A nagyvállalatok ismerték fel, 
hogy a tehetség középpontba állításával eredményesebbek lehetnek, mint a 
versenytársaik. A részvényeseknek 1972-1992 között a legmagasabb osztalékokat fizetı 
öt  amerikai székhelyő nagyvállalat, (Southwest Airlines Co. 21,775%, Wal-Mart 
Stores, Inc. 19,897%, Tyson Foods, Inc. 18,118%, Circuit City Stores, Inc. 16,410%, 
and Plenum Publishing 15,689%) kizárólag abban különböztette meg magát a 
versenytársaitól, hogy már megszületése pillanatától alkalmazta a 
tehetségmenedzsmentet, amelyet a 70-es években még nem is nevezetek 
tehetségmenedzsmentnek. A fogalmat David Watkins a Softscape vezérigazgatója 
vezette be az üzleti tudományok foglomtárba.199 A tehetségmenedzsment azóta már 
túljutott a „koraszülött koron”. Az üzleti tudományok határain túl, az elméleti 
közgazdászok körében, azonban jóval kevesebb figyelmet keltett a tehetség problémája. 
Inkább a határterülteken mőködık: a jövıkutatók (Gordon[2009]), a gazdaságföldrajz 

                                                 
198 A tehetséget általában a jobb teljesítményre és a minıségre predesztináló természetes ké-
pességként, adottságként definiálják. A legszellemesebb, a leginkább lényegre utaló meghatáro-
zás azonban Osvát Ernı nevéhez főzıdik. „Tehetségnek azt nevezzük, aki többet tud, mint am-
ennyit tanult.”(Osvát [1995] p. 25. ).  
 
199 A fogalom születésérıl lásd Bill Kutik [2008]írását.  
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mővelıi (Asheim–  Coenen–  Vang [2007] Asheim– Hansen[2009]) és a 
gazdaságszociológia (Florida [2002][2006], Thrift [2005],) mővelıi foglalkoznak a 
témával, s mintsem a fıirányok képviselıi.  200 

A tehetségpiacon jelentkezı egyensúlyhiány nem egy-egy országot sújt, hanem 
globális jelenség. A szinte minden országban fennálló munkapiaci egyensúlytalanságtól 
már a világ vezetı hatalmai is szenvednek. A legfrissebb adatok szerint az amerikai 
gazdaságban az összes állás 62 %-a jól fizetett és magas képzettséget igényel.  97 millió 
embere lenne szükség az ilyen álláshelyek betöltésére, ezzel szemben csak 45 millió 
rendelkezik az ehhez szükséges képesítéssel. Csupán a munkahelyek 38 %-a alacsony 
bérő, alacsony képzettséget követelı, és ezek összesen 61 millió embert igényelnek., 
miközben az ilyen jellegő állásokra 100 millió ember kandidál. (Gordon [2009]  p. 38.) 
„A magas munkanélküliség ellenére a globális gazdaság a példanélküli tehetséghiány 
évtizedébe lépett.”-állapították meg a világ vezetı hatalmait tömörítı World Economic 
Forumon (World Economic Forum, 2010.) A vállalatokat és más szervezeteket egyre 
kevésbé elégíti ki a csupán technikai szakértelemmel rendelkezı, képzett munkavállaló. 
A világgazdaság fejlettebb régióiban mindinkább megkövetelik a potenciális jelöltektıl, 
illetve általában a fontosabb posztokon dolgozóktól is, a kreativitást, az intellektuális 
kíváncsiságot és a kritikai szellemet, mert ezek a tulajdonságok azok, amelyek igazán 
elırelendíthetik a céget. Ilyen tulajdonságokkal azonban viszonylag kevesen 
dicsekedhetnek, még kevésbé képzelhetı el ilyen típusú potenciális munkavállaló állás 
után kutatva a munkaerıpiacon.   

Bizonyos ágazatokban így az egészségügyben, az oktatásban, az IT-szektorban és 
az üzleti szolgáltatásokban – függetlenül a földrajzi fekvéstıl – különbözı mértékő, de 
szignifikáns hiány mutatkozik a tehetségekben mindenütt. Megindult tehát a tehetségek 
átszivattyúzása onnan, ahol fellehetık: az egyik társaságtól a másikhoz, az egyik 
országból, gazdasági szektorból a másikba. 

A legnehezebb megfelelı embert találni a betöltetlen álláshelyekre Japánban (itt a 
munkáltatók 76 %-a jelezte, hogy ilyen nehézségekkel küzd), majd a távol-keleti 
országot rendre követi Brazília (64%), Argentína (53%), Szingapúr (53%). (Manpower 
[2010] p. 3.) Nem kevésbé kitettek a tehetségpiac egyensúlytalanságának az európai 
országok, s a probléma különösen az olyan forró területeket sújtja, mint az informatika. 

 
„Igen nagy gondot okozhat az európai országoknak, hogy a következı években 
komoly hiány alakulhat ki megfelelıen képzett informatikai szakemberekbıl. A 
megfelelıen képzett szakemberek hiánya visszafoghatja a kontinens 
gazdaságának növekedését, ronthatja a versenyképességet. Három év múlva 
Európában félmillióval több IT-dolgozóval lesz kevesebb a szükségesnél – idézi a 
Financial Times az IDC piackutató cég jóslatát. 201 

                                                 
200 A tehetség és a közgazdaságtan  (Talent and Economics) szópárra keresve az EBSCO 
Academic Search aadatbázisában mindössze 7 találatot kaptam. Ez bizonyítja, hogy az elméleti 
közgazdászok körében ez abszolút új témának számít. Magyarországon pedig a legjobb tudomá-
som szerint elméleti közgazdász még nem foglakozott a globális tehetséghiány kérdéskörével. 
201 A kutatók 31 európai országot vizsgálva tekintették át a munkaerı-piaci helyzetet, figyelmü-
ket bizonyos szakterületek, a vezeték nélküli hálózatok, az IP-technológiák és az IT-biztonság 
specialistáira koncentrálva. A jelentés elkészítését a Cisco Systems hálózatieszköz-gyártó segí-
tette. 
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A BITKOM német szövetségi információs technológiai, távközlési és új média 
szakmai szervezet, valamint a bonni székhelyő Empirica kutatócsoport az Európa 
digitális jövıje címet viselı felmérése szerint 2015-re mintegy 384 ezer 
információ- és kommunikációtechnológiai szakember fog hiányozni a 
munkaerıpiacról. 2015-re a munkahelyek 90%- követel meg informatikai 
ismereteket, azaz a gazdasági szektorban mindössze 10 százaléknyit tesznek ki 
majd olyan munkavállalók, akiknél nem szükséges informatikai tudás feladataik 
ellátásához. (Experts Warn…[2010]) 
 
A minıségi hiány azonban még ezen a forró területen is jellemzı. Miközben 
például Indiában és japánban rengeteg IT szakértı keres munkát, a 
munkáltatóknak komoly nehézségei vannak az IT állások betöltésével.  Ugyanis 
nem olyan embereket keresnek, akiknek IT oklevelük van és némi tapasztalatuk, 
hanem olyanokat, akiknek üzleti tudásuk is van (Manpower: The Global Talent 
Chrunch [2009]) 

 
A technológiai vállalatok 41 %-a számolt be fokozódó nehézségekrıl abban, 

hogy ha tehetséges mérnököket, illetve szakértıket találjanak, 48 %-uk pedig e 
szakértık megtartásának nehézségeit jelezte. (Talent  Scouting...[2006]) p. 1.) A 
Manpower munkaerı-kölcsönzı és humán erıforrásokkal foglalkozó globális vállalat 
36 ország 35 000 munkáltatója körében végzett felmérése szerint a munkáltatók (31 %-
a) nyilatkozott úgy, hogy – megfelelı tehetségek híján – nehézségei vannak a 
rendelkezésre álló pozíciók betöltésekor. (1. ábra) 

A tehetséghiány már nem szemlélhetjük egyszerően a horizonton feltőnı 
válságként. Olyan válság, amely számos régióban és a legkülönbözıbb szektorokban 
most jelentkezik ugyan, de azzal fenyeget, hogy a jövıben akutabbá és kiterjedtebbé 
válik. A tehetséghiány a világgazdaság növekedését és prosperitását fenyegeti. 
(Confronting the Talent Crunch…[2007] p. 1. )  „A 2008-as globális válság sem 
csökkentette érdemlegesen a kompetencia és a tehetség iránti szomjat, sıt, még jobban 
kiélezte a meg nem felelést a munkaerı-kereslet és kínálat között. Minden elırejelzés 
arra utal, hogy ha a világgazdaság magához tér, és vége lesz a válság okozta 
lejtmenetnek, a jelenlegi rés a munkapiacon csak tovább tágul. A globális gazdaság 
helyreállítási periódusában a vállalatok nem azok iránt támasztanak majd keresletet, 
akik a válság során elvesztették a munkájukat, hanem a képzett, sıt speciális 
kompetenciákkal rendelkezı szakemberek iránt.  A különleges kompetenciák iránti 
igények megint csak felértékelik a tehetséget, hiszen a gyorsan változó munkáltatói 
kereslet nem annyira az adott specifikus kompetenciával rendelkezı munkavállalóra 
alapozhat (ilyen sokszor egyáltalán nincs is, hiszen naponta bukkannak fel új szakmák, 
új eddig nem ismert kompetenciák, sajátos speciális igények), hanem a teachable (azaz 
tanítható) munkaerı iránt. És ki az, aki gyorsan és jól tanul? A kiemelkedı 
képességekkel bíró ember, azaz a tehetség. 
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1. ábra 

Az általuk kínált állások betöltésével kapcsolatos nehézségekrıl beszámoló vállalatok 
aránya 36 országban, 2010 elsı negyedében  

Forrás: Manpower,  Talent Shortage Survey Results, 2010. p.3. 
 
Kritikusnak tekinthetı a tehetség- és kompetenciahiány a feltörekvı piacokon 

is. A Cisco felmérése szerint az IT- szakemberek piacán a kelet-közép-európai országok 
néznek szembe a legégetıbb hiánnyal. A régión belül Csehország és Magyarország 
valamivel jobb helyzetben van a többieknél, de például Oroszországban hatvanezer 
szakember hiányával kellett számolni 2008-ban. Az országlista sereghajtói Törökország 
és Ukrajna, amelyekben három év múlva harmincszázalékos rés fog tátongani a vizsgált 
szektorban a munkaerı-kereslet és -kínálat között. 
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TEHETSÉG-INDEX: A TEHETSÉGVONZÓ KÉPESSÉG MÉRÉSE 
 

A tehetség felértékelıdı szerepét jelzi, hogy újabban már statisztikailag is 
igyekeznek megragadni.  A Heidrick & Struggles tanácsadó cég az Economy 
Intelligence Unittal együtt egy harminc országot átfogó felméréssorozatba kezdett, célul 
tőzve ki az egyes országok tehetséges menedzser és szakember potenciáljának a 
kvantifikálását.  A felmérés eredményét az ún. Talent-indexben összegezték.  A 
felmérés során vizsgálták az általános és a felsıoktatást, a K+F GDP-hez viszonyított 
arányát (GERD), az ország tıkevonzó képességet, a növekedést, a munkaerı-piaci 
mobilitást, az üzleti képzés minıségét, a munkavállalók nyelvtudását. Végül összesen 
44, eltérı súllyal figyelembe vett mutatót alakítottak ki, és ezeket összegezve 
állapították meg az egyes országok helyét a tehetség-index alapján felállított 
rangsorban. Az felmérés szerint jelenleg is az USA a tehetségek forró pontja, elsıségét 
Kína és Anglia fenyegeti. Az USA-val és az Egyesült Királysággal egy sorban kis 
nyitott gazdaságok következnek: Hollandia, Kanada, Svédország. Az országra jellemzı 
tehetségindex és az ország versenyképessége, termelékenysége között szoros korreláció 
van, amint azt a 2. ábrából is kiolvashatjuk: 

 

 
2. ábra 

A tehetség megszerzésének a képessége és a versenyképesség közötti szoros korreláció 
Forrás: Stimulating Economies [2010] p.13 

 
A globális listát regionális vizsgálatok tették konkrétabbá, a közép-európai felmérés 13 
országot, benne Magyarországot vizsgálta.(Lásd az 1. táblázatot) Az index a 2007-es 
adatokból kiindulva azt mutatja meg, hogy 2012-ben az egyes országok várhatóan mit 
tesznek a tehetséges vezetık, szakemberek kineveléséért és megtartásáért.  
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1. táblázat 

A Közép- és kelet-európai országok rangsora a tehetségindex alapján,  
2007 és 2012-ben 

Rangsor 
2012 

Ország Tehetségindex 
rangsorolás 

Rangsorváltozás 

2007 2012 
1 Ausztria 58,4 57,9 0 
2 Oroszország 54,7 53,8 0 
3 Lengyelország 48,3 46,6 1 
4 Magyarország 47,5 46,2 1 
5 Cseh Köztársaság 50,5 45,7 2 
6 Szlovénia 45,2 45,6 1 
7 Bulgária 44,0 43,9 1 
8 Szlovákia 45,7 41,4 2 
9 Ukrajna 40,0 40,3 0 
10 Törökország 34,4 37,7 2 
11 Románia 36,8 37,0 1 
12 Horvátország 36,2 36,6 1 
13 Szerbia 30,9 30,0 0 

Forrás: Investment in talent will soften the downturn`s blow. Businessinfo Cz. 
 

A tehetségért folyó kíméletlen versenyben általában hátrányban vannak a kis 
országok, a gyengébb tudományos és technológiai kapacitásokkal rendelkezı, 
fejletlenebb országok. A világ tehetségkészletének eloszlása ugyanis egyáltalán nem 
követi a közlekedıedények törvényét, a tehetség nem oda áramlik, ahol kevés van 
belıle, hanem éppen ellenkezıleg. Itt elegendı olyan sőrősödési pontokra utalni, mint a 
Szilíciumvölgy vagy az indiai Bangalor. Az egy-egy régióban, országban, iparágban 
sőrősödı tehetségpotenciál mágnesként vonzza szőkebb vagy tágabb környezetébıl a 
tehetségeket. Így amely szervezet, szektor, régió, ország eleve kis eséllyel indul a 
tehetségekért folyó versenyben, az arra van ítélve, hogy az általa kinevelt, vagy még 
meglévı tehetségeit is elveszítse. A tehetségek felhalmozódása mind regionális, mind 
szektorális, mind vállalati, mind egyéni szinten a pozitív visszacsatolás elvén mőködik.  

A következı oldalon, a 3. ábrán látható, hogy a legnagyobb tehetségvonzó 
potenciálja éppen azoknak az országoknak (az Egyesült Államok, Kanada, 
Németország, az Egyesült Királyság) van, amelyek maguk sem szőkölködnek 
tehetségekben, és élen járnak a technológia, az újítások, a K+F és az oktatási rendszer 
területén, de minden másban is, ami a tehetségpotenciált érdemben befolyásolja. Egy-
két kivétel természetesen akad. Ilyennek tekinthetı például Finnország és néhány 
skandináv állam. De az USA abszolút nagyságát tekintve 237-szer, lakosságarányosan 
is 7-8-szor többet profitál a magasan képzett bevándorlók munkájából, mint 
Magyarország. 

A tehetséges emberek becsalogatása azonban minden országnak érdeke, más 
kérdés az, hogy nagyon egyenlıtlenül oszlik meg az országok között az a többlet, 
amellyel a magasan képzett bevándorlók járulnak hozzá az ország gazdasági 
teljesítményéhez. A különbségek oly nagyok, hogy méretarányosan nem is lehet 
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ábrázolni, hiszen az 1,7 billió $, amellyel a magasan képzett bevándorlók növelik az 
amerikai gazdasági teljesítményt, nem férne fel ugyanarra a lapra, amelyen a magyar, 
lengyel stb. 4-8 milliárdos többletet ábrázolják. Így az oszlopok hossza csak a föléjük 
írt számmal együtt érzékelteti valós méreteiben a különbségeket. 

 
 

 
 

3. ábra 
A magasan képzett bevándorlók szignifikáns hozzájárulása a gazdasági teljesítményhez 

 
Forrás: Forrás: Stimulating Economies [2010] p. 11. 

 
Érthetı okokból nagy hátránnyal indulnak a tehetségekért folyó versenyben a 

KKV-k. Az alábbi táblázatban a KKV-k tehetségvonzó és megtartó képességét 
korlátozó tényezıket állítottuk szembe az ezeket ellensúlyozó tényezıkkel. 
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2. táblázat 
KKV-k tehetségvonzó képességét korlátozó tényezık és ellensúlyozásuk lehetıségei 
 
Nincs tudatos tehetséggazdálkodási 
programjuk 
 

Világszínvonalú szolgáltatók 
 igénybevétele HR funkciókra  

Nincs kapcsolatuk a tehetségek 
forrásaival: az egyetemekkel 
 

A stratégiai pozíciók betöltésére 
fókuszálás 

Nincsenek belsı képzési programjaik, nem 
nyújtanak továbbtanulási lehetıségeket, és 
erre nincsenek forrásaik sem 
 

A HR funkció hatékonyságának a mérése 

Nincs lehetıség a foglalkozások, illetve 
pozíciók rotációjára a cégen belül 
 

Külsı tehetségek igénybevétele, 
outsourcing állandó foglalkoztatás helyett  
 
 

Nincsenek a cégen belül karrierutak, 
 elırelépési lehetıségek 

Személyre szabás, a tehetséges 
munkatársak egyéni igényeihez, 
aspirációihoz való alkalmazkodás 
 

„Kisipari módon” toboroznak, nem tudnak 
igénybe venni fejvadászt 
 

A másutt kidolgozott kiválasztási sémák, 
tesztek alkalmazása, szövetségek, KKV-
ket támogató szervezetek tapasztalatainak 
(adatbázisainak) felhasználása 
 

Nem tudnak annyi fizetést és juttatást 
biztosítani, mint a nagyok 
 

Rugalmas és innovatív 
bérezési/ösztönzési sémák kialakítása 

Egy telephelyes voltuk miatt földrajzi 
értelemben vett mobilitást sem 
biztosítanak 
 

Eltolódás a családias jellegőtıl a 
teljesítmény-orientált  vállalkozás felé 
 

Nem képviselnek „márkát” a potenciális 
tehetségek szemében, és rendszerint nem 
is törekszenek a márkás foglalkoztató 
státuszára  
 

Pozitív imázs kialakítása a cégrıl  
(innovatív, gyorsan növekvı, stb.) 

Forrás: Saját összeállítás, amelyhez felhasználtam a GNP-Group anyagát  
(GNP-Group[2010]) 

 
Mindazonáltal nem egyértelmő a KKV-k hátrányos helyzete, mert sok esetben 

éppen a kis garázscégekben találhatók a legtehetségesebb munkavállalók (gyakran 
maguk a tulajdonosok), igaz késıbb kinınek a garázscég státuszból. A hagyományos 
KKV-k azonban nagyon nehezen érvényesülnek a tehetségekért folyó kíméletlen 
versenyben. 
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A TEHETSÉGHIÁNY OKAI 
 

Néhány korai, elszigetelt említésen kívül a 20. század 90-es évei elıtt nem 
beszéltek tehetséghiányról, még kevésbé globális tehetséghiányról. A tehetség 
pszichológusok, genetikusok, pedagógusok kutatási területe volt, a közgazdászok 
nemigen foglalkoztak a tehetséghez kapcsolódó kérdésekkel. Mi az oka, hogy e 
problémakör, és azon belül is a tehetséghiány kérdése mind inkább a közgazdasági 
szakma figyelmének a középpontjába kerül? Az alábbiakban megkísérlem a 
legfontosabbnak vélt okokat összefoglalni. Sietek hozzátenni persze, hogy nem lépünk, 
nem is léphetünk fel a teljesség igényével, mivel igencsak formálódóban lévı, vitatott 
kutatási területrıl, témáról van szó.  Nézetünk szerint az alábbi tényezık magyarázzák a 
globálisan érzékelhetı tehetséghiányt:  
 

o Gyors technikai fejlıdés 
o Elnyúló oktatási idı 
o Alkalmazkodásképtelen, lassan változó oktatás 
o Demográfiai okok(elöregedés) 
o Globális verseny, új tehetség-vámpírok (például Kína, India) belépése a 

piacra.202 
  
GYORS TECHNOLÓGIAI FEJL İDÉS. A tehetségek felgyorsítják a technológiai fejlıdést, 
az új technológiák pedig növelik a tehetségek iránti keresletet, az új tehetségek bevetése 
pedig ismét csak meggyorsítja a technológiai fejlıdést. Közhely, hogy a múlt század 
80-as éveitıl kezdve a technológiai fejlıdés elképesztı mértékben felgyorsult. Az 
információtechnológia, amely korábban egy szők szektorra korlátozódott, folyamatosan 
elterjedt az iparban, és mára már áthatja az egész gazdaságot. A számítási és 
szimulációs költségek radikális csökkenése valamennyi iparágban és területen 
kitágította a kutatási lehetıségeket, és meggyorsította a kutatásokat. Ugyanebben az 
irányban hatott a kutatók közötti kapcsolatokat forradalmasító internet és az erre 
alapozódó hálózatosodás, amely világtrend, és nagyban elımozdítja a kutatások 
felgyorsulását.203 Mindezek következményeként a laboratóriumok eddig soha nem látott 
ütemben ontják az új termékek terveit és az új eljárásokat.  
 
                                                 
202 Az Ogilvy pekingi menedzsere Chris Reiterman szerint egyre több külföldit alkalmaznak, mert 
nem tudnak megfelelı helyi munkaerıre szert tenni. A jó helyi szakemberek olyan ritkák és értéke-
sek, mint a gyémánt (League, 2006) 

203 Példa erre a Humán Genom Projekt, amelynek célja, hogy az emberi kromoszómákon 
levı kb. 100.000 gén pontos helyzetét meghatározzák, és a teljes emberi DNS génszekvenciát is, 
amely kb. háromezer milliárd (!) bázispárból áll. A gének feltérképezése számtalan eddig 
gyógyíthatatlannak hitt betegség kulcsát adja az orvosok kezébe, és az ismert gyógyítási eljárások 
hatékonyságát is nagymértékben növelheti, ha a gyógyszerezést az egyén genetikai tulajdonságaihoz 
szabhatják. Géntérkép készítésére azonban a hagyományos módszerekkel gondolni sem lehetett 
volna. A hálózati kutatások úttörıje a Merck Pharmaceuticals 1995-ben a Washington Egyetem 
Orvosi Karának egy tudományos központjával közösen létrehozta a DNS-szekvenciák nyilvános 
adatbázisát „Azzal, hogy minden kutatónak korlátlan hozzáférést biztosítunk, megnöveljük a 
tudományos felfedezések bekövetkezésének a valószínőségét.” Az ún. open innovation modell, azaz a 
hálózatos formában, együttmőködı kutatók százainak ezreinek hozzájárulásával folyó kutatások 
korábban elképzelhetetlen mértékben gyorsítják a technológiai fejlıdést. 
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OKTATÁSI ID İ. A gyors technológiai fejlıdés azonban kiemelkedı tehetségeket 
igényel, hiszen ık az innovációk, motorjai, az innováció pedig mindinkább a 
versenyképesség meghatározó tényezıjévé lép elı a vállalatok és az országok szintjén 
egyaránt. A tehetségek iránti mind gyorsabban növekvı igényekkel azonban nehezen 
tart lépést az oktatás, részint a hosszú átfutási idı, részint az oktatási szféra 
konzervativizmusa és gyenge alkalmazkodóképessége miatt. Az oktatási rendszer 
inkább a hallgatók és szüleik igényeihez igazodik, semmint a felvevı piaca: a gazdaság 
igényeihez. Sok országban súlyos anomáliák mutatkoznak az oktatás szerkezetében. 
Nemcsak Magyarországon, hanem másutt is jelentısen csökkent, illetve nagyon 
alacsony a természettudományos képzésben részt vevık aránya. Miközben a kínai 
diákok 33 %-a mérnöki tanulmányokat folytat, a németeknek csak 20, az indiaiaknak 
pedig csak 4 %-a vesz részt ilyen jellegő képzésben. (Mc Kinsey Qarterly). Hazánkban 
még kisebb ez az arány. 
 
RUGALMATLAN OKTATÁSI RENDSZER  Világszerte sok a panasz az oktatási rendszerre, 
mert nem alkalmazkodik rugalmasan a jelenlegi gazdaságban tapasztalható 
kihívásokhoz. Kínában például  a végzettek 20%-a azért nem talál munkát, mert a 
tudása, képzettsége nem fele meg a munkáltatók igényeinek.  Miközben túlkínálat van 
master és PhD fokozatot szerzettekbıl, óriási hiány mutatkozik szakképzett 
munkásokból, vagy angolul jól beszélı menedzserekbıl. A 2000-es évek elején Kína 
8,5 millió fiatal  felsı fokú szakemberrel rendelkezett, de ezek közül csak 160,000 felelt 
Ugyanebben meg a multinacionális társaságok igényeinek. Ez nem több, mint az 
Egyesült Királyság vonatkozó adata. Hasonló a helyzet Indiában, ahol az 1200 
egyetemnek csak elenyészı hányada felel meg a nemzetközi standardoknak. 2009-ben 
6,4 millió fiatal kínai szerzett fokozatot, és 2010-ben 2 millióan még mindig állásra 
várnak. Nagy valószínőséggel azok, akik nem megfelelı vagy nem elég színvonalas 
képzésben részesültek. 
 
A régi bizonyosságok megszőntek, a 2020-ban szükséges szakmák, foglalkozások nagy 
része ma még nem létezik, és nehezen jelezhetı elıre. Ezáltal szükségképpen még 
tágabbra nyílik a rés az oktatási rendszer által felkínált „termékek” és a gazdaság 
igényei között. Hiába ontja az egyre nagyobb hallgatótömegeket befogadó felsıoktatás 
a végzetteket, mégis krónikus hiány van a ”képességes”, tehetséges emberekbıl.  A 
hiányt csak fokozza, hogy éppen a technológiára legérzékenyebb területeken jóval 
többen mennek nyugdíjba, mint ahány új munkaerıre számíthatnak. 
 
DEMOGRÁFIA . A globális gazdaság egy demográfiai sokkhoz közeledik, olyan 
méretőhöz, amelyhez foghatóra a középkor óta nem volt példa. A munkaképes korú 
lakosság számos fejlett országban hamarosan csökkeni kezd.  Sok vállalat képtelen 
elegendı munkavállalót találni a hazai piacon, hogy fenntarthassa a növekedését és 
megırizze profitabilitását. Az elırejelzések szerint 2050-re a 60 éven felüliek száma a 
világon, elıször a történelem során meghaladja majd a 15 éven aluliak számát.  
(Stimulating Economies [2010] p. 7.)  Talán nem kell részletezni, hogy milyen 
veszélyekkel jár egy gyorsan változó globális gazdasági környezetben a lakosság 
elöregedése. Az idıs menedzserek, szakértık, kutatók nem biztos, hogy lépést tudnak 
tartani a legújabb trendekkel, és ha elérik a nyugdíjkorhatárt, korántsem magától 
értetıdı, hogy pótolni tudják ıket. 
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GLOBÁLIS VERSENY . Az egyre szőkülı kínálat és a növekvı kereslet között táguló rés 
kiélezi a versenyt. Az agyakért folyó verseny globálissá válik, ami együtt jár a jól 
képzett, tehetséges munkatársak növekvı migrációjával és cirkulációjával különbözı 
országok, szektorok és vállalatok között. A globális tıkeáramlás mellé gyorsított 
ütemben zárkózik fel a legképzettebb és legtehetségesebb munkavállalók és a „szabad 
ügynökök”204 globális áramlása.  A szakemberek és kimővelt emberfık országok 
közötti áramlása persze nem új jelenség, hiszen az már a középkorban is jellemzı volt. 
Az új az, hogy a tehetségek cirkulációja az egész glóbuszt átfogja, és egyre kevésbé 
beszélhetünk egymástól jól elhatárolható nemzeti munkapiacokról, különösen a 
legképzettebbek, legtehetségesebbek vonatkozásban. Ahogyan egy OECD-
tanulmányban megállapítják: „Az emberi erıforrások migrációjának mérete és 
komplexitása a tudomány és a technológia (HRST) területén egyre növekvı.” (OECD 
[2008] p. 1.)   
 
TEHETSÉGVÁMPÍROK ÉS MIGRÁCIÓ  Ennek hátterében az áll, hogy a 21. századra 
jellemzı gyors tudáscserélıdés nem ad módot a tudás formalizálására. A legfontosabb 
tudáselemek sok esetben csak hallgatólagos formában léteznek, vagyis kizárólag 
hordozóik fejében lelhetık fel.  Ahogyan egy korábbi, Négyesi Áronnal írt 
tanulmányunkban megállapítottuk:a nomád munkavállalók „munkahelyrıl munkahelyre 
járva (és tegyük hozzá: országról országra) „összeszedi” a köztudást, s a vállalatba 
kerülve „csizmatalpán” hozza azt. A nomád munkaerı ily módon elınyben van 
vállalathoz kötött társával szemben, hiszen tudását nemcsak formális tanulással, hanem 
tapasztalás útján is bıvíti, mely a tudás felhalmozásának egyik fontos dimenziója.205 A 
hallgatólagos tudás áramlásának egyetlen módja a tudósok, szakértık, magasan 
képezett kreatív munkavállalók áramlása. A globális migrációt erısíti a tudósok és más 
tehetségek azon törekvése is, hogy jobb minıségő infrastruktúrához juthassanak, 
továbbá ahhoz a lehetıséghez, hogy együtt dolgozhassanak a tudományterület 
sztárjaival.  
 
A migráció mérlege bizonyos országokban negatív, másokban pozitív, és ez még akkor 
is a tehetségek hiányához vezethet, ha globálisan elegendı tehetség állna rendelkezésre. 
Errıl azonban szó sincs! Bizonyos tehetségvámpírok (például Kína, India) új 
vonzáspontként lépnek fel a világversenyben, és kétszámjegyő növekedésük 
csillapíthatatlanná teszi a tehetségek iránt étvágyukat.  

                                                 
204 Szabad ügynököknek nevezzük az intellektuális tıketulajdonosokat, akik a hagyományos ér-
telemben vett tıketulajdonosokkal szemben a megfoghatatlan szellemi tıkét birtokolják, több-
nyire a saját személyükben testesítve meg azt. 
205 V. ö. Szabó– Négyesi[2005]  
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A MUNKAPIACI EGYENSÚLYTALANSÁG ÉS KRÓNIKUS 
TEHETSÉGHIÁNY KÖVETKEZMÉNYEI 
 
A kereslet és a kínálat felborulása törvényszerően azzal jár, hogy a kereslet és a kínálat 
képviselıi közötti viszony aszimmetrikussá válik. A tehetséges, keresett szakemberek 
egészen más pozícióban vannak a munkaadókkal, még a nagy társaságokkal szemben 
is, mind a kiszolgáltatott rutintevékenységet végzı kék- vagy fehérgalléros 
munkavállalók. A tehetségek mai és korábbi pozícióját állítja szembe az alábbi táblázat. 
 

3. táblázat 
A tehetségek szerepe az ipari és z információs társadalomban 

 
Ipari társadalom 

 

 
Információs társadalom 

A tehetségek ráutaltak az ıket  
foglalkoztató vállalatokra 
 

A vállalatoknak van szükségük a 
tehetségekre 

A gépek, a tıke és a földrajzi 
 elhelyezkedés a legfontosabb 
 versenyelıny 
 

A tehetséges emberek a versenyelıny fı 
forrásai 

A tehetségeket valamivel jobban fizetik 
az átlagnál 
 

A tehetségeseket összehasonlíthatatlanul 
jobban fizetik az átlagnál 

Hiány van munkahelyekben 
 

Hiány van a tehetségekben 

Az emberek lojálisak és a munkahelyhez 
való kötıdésük hosszú távra szól 
 

Az emberek mobilak és az 
elkötelezettségük  rövid távra szól 

A tehetséges emberek elfogadják azt a 
csomagot, amit a vállalat felajánl 
számukra 
 

A tehetséges emberek sokkal többet 
követelnek a cégtıl, mint korábban 

Forrás: Michaels. Handfield-Jones – Axelrod [2001] p. 6. 
 

A vállalatok tisztában vannak azzal, hogy a versenyben a legnagyobb 
ütıkártyájuk a kreatív, tehetséges munkatárs. Az alkalmazottak produktivitása a 
tudásiparban nagyságrendekkel térhet el egymástól, képességeik, tehetségük 
függvényében. Ahogyan John Chambers, CISCO-vezér fogalmazta meg egy interjúban. 
„Egy világklasszis mérnök többet produkál öt segéderıvel, mint 200 átlagos mérnök.” 
(Michaels – Handfield-Jones – Axelrod [2001] p. 3.) A 4. táblázat pénzügyi 
mutatószámokkal is érzékelteti az alkalmazottak produktivitásában mutatkozó 
különbségeket. 



306 
 

 
4. táblázat 

Az alkalmazottak tudásának értéke206 a vállalat számára  
 

 
 

Vállalat 

Egy 
foglalkoztatottra 
jutó tudástıke207 

Foglalkoztatottak 
éves bruttó fizetése 

( $) 

Alkalmazottak nettó 
értéke a vállalat számára 

($) 

Glaxo Smith Kline 628.707 90.276 538.431 

Wyeth 476.222 63.818 412.404 

Johnson & Johnson 282.723 100.764 181.959 

Astra Zeneca 158.133 82.414 75.719 

Roche 153.463 109.684 43.779 

Novo Nordisk 123.923 83.655 40.268 

Novartis 88.463 85.807 2.656 

Forrás: Strassmann[2006] 
 
 A fenti gyógyszeripari összehasonlításban az alkalmazottak értéktermelı 
képességében, azaz „nettó értékében”, a vállalat számára hajtott haszonban mutatkozó 
mintegy kétszázszoros (!) különbséget jelentıs részben a tudásnak és a tehetségnek kell 
betudni. Új helyzet állt tehát elı az 50-60 évvel ez elıttihez képest. Míg a hagyományos 
iparágakban a tehetséges, jó képességő alkalmazott – legyen szó egy forgácsoló 
szakmunkásról vagy pékrıl – általában legfeljebb maximum másfél-vagy kétszeres 
teljesítménnyel körözhette le a szürke átlagot, ma a tudásiparokban (és lassan minden 
iparág azzá válik) a különbségek – amint a példa is mutatta – százszorosak-
kétszázszorosak, vagy ennél is nagyobbak lehetnek.  

A kreatív, tehetséges munkavállalók mind jobban függetlenednek a 
hagyományos vállalati szervezetektıl, s a többségük önfoglalkoztatóként vagy 

                                                 
206 Azt, hogy „mennyit hoz” a vállalat számára az alkalmazott, Strassman [2006] a tudástıkébıl 
indulva közelíti meg. A tudástıke nagyságát az összes részvény aktuális piaci értéke mínusz a 
névértéke adja meg. A high tech területeken a részvények tızsdei beárazásában, a piaci 
kapitalizációban mutatkozó masszív különbségek ma elsısorban a tudásnak tulajdoníthatók, le-
gyen az vállalatvezetıi kompetencia és talentum, vagy éppen kutatási eredmény. (Itt most elte-
kintünk a részvényárak pillanatnyi ingadozásaitól, de a tudásiparban azok is nagyrészt a tudástı-
két érintı híreknek tudhatók be.) Az ily módon kiszámított tudástıkét elosztva a foglalkoztatot-
tak számával, kvantifikálható, hogy mennyit hoz átlagosan egy-egy alkalmazott a cégnek. Ebbıl 
az értékbıl levonva az alkalmazottak átlagos fizetését, megkapjuk, hogy mennyivel növeli egy 
alkalmazott a vállalat tudástıkéjét, vagyis meghatározhatjuk az alkalmazottak „nettó értékét” a 
vállalat számára. 
207 A tudástıke kifejezés tágabb (szélesebb kitekintéső) értelmezését magyar nyelven lásd példá-
ul Harangozó [2007].  
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mikrovállalatok tulajdonosaként szervezi a munkáját, nem kötelezve le magát tartósan 
egyetlen cégnek sem. 

 
„Ahelyett, hogy hagyjuk magunkat a szervezet által menedzselni, mi 
menedzseljük inkább a szervezet hozzájárulását a karrierünkhöz. Ez az, aminek 
jegyében a szabad ügynökök fellépnek: a hivatásuk iránt lojalitás. A Szilícium-
völgy programozói sokkal erısebben azonosulnak azzal, amit csinálnak, mint a 
munkáltatóikkal, ugyanúgy ahogyan az orvosok vagy az ügyvédek esetében is a 
legfontosabb elkötelezettség a hivatásuk iránti hőség.” (Davis – Meyer [2000] 
p. 152.)  

 
A szerzıpáros szerint a „szabad ügynökök” vagyis a tıkével szemben fellépı 

intellektuális „tıketulajdonosok” növekvı súlya és alkuereje korántsem csak a szőken 
vett informatikai iparra jellemzı, hanem a profi sportra és a szórakoztatóipar számos 
más területére is.  
 

Korábban a szórakoztatóiparban mőködı nagy amerikai filmstúdiók erısen 
hierarchizált, vertikálisan integrált szervezetként mőködtek, amelyben a 
színészeket szigorú szerzıdések kötötték a szórakoztatóipar „cápáihoz”, és a 
mővészek nagyon kevés ellenırzést gyakoroltak a saját munkájuk felett. Most 
ellenben az ún. franchise sztárok diktálnak. A stúdiók manapság 
tulajdonképpen csak „áruterítı-elosztó társaságok”, és a piac legnagyobb 
hatalmú szereplıi az ügynökségek, amelyek a tehetségeket képviselik a 
stúdiókkal szemben. (Davis – Meyer [2000] p. 152.) 

 
 A hagyományos értelemben vett tıketulajdonosok (vagy befektetık) ebben a 
megközelítésben intellektuális holdingokat hoznak létre, amelyek révén a garázsokban 
és kollégiumi szobákban mőködı „szellemi tıkéseket”, szabadúszó feltalálókat, 
kutatókat, ötletembereket, szoftverfejlesztıket finanszíroznak és integrálnak a vállalati 
folyamatokba. Alapvetıen megváltozott tehát a tehetséges munkavállalók és a 
tıketulajdonosok viszonya. Ha talán túlzás is Jonas Ridderstrale és Kjell A. Nordstrom 
[2002] könyvük címével sugallt véleménye, miszerint: „A tehetség  táncoltatja a tıkét”, 
a viszonyuk kétségtelenül alapvetıen megváltozott, amióta az intellektuális tıke lett a 
cégek legfontosabb erıforrása. 
  

Amikor arról beszélünk, hogy nem a tehetségeknek van szükségük a 
vállalatokra, hanem a vállaltoknak a tehetségekre, s a cégeknek kíméletlen harcot kell 
folytatniuk értük, e harc lehetséges céljaként korántsem csak a munkavállalók 
megszerzésére gondolunk. Az ún. feltételes vagy atipikus foglalkoztatottak ugyanolyan 
heves küzdelem tárgyai, mint az állandó foglalkoztatottak. Ez nem csoda, hiszen éppen 
a high tech szektorokban és a legmagasabb képzettséget igénylı területeken jellemzı az 
atipikus foglakoztatás, a cégekhez csak lazán kapcsolódó önfoglalkoztatók, szabad 
ügynökök, önálló mikrovállalkozások nagy aránya.  

Ebben a gazdasági klímában nemcsak arról van szó, hogy képzett munkást 
találjunk, a dolog a kiemelkedı tehetségek megtalálásáról szól: a legjobbak 
között a legjobbakéról. Az  ideiglenes munkaerı stratégiai használata a 
leggyorsabb út a társaságok számára a válság utáni  azonnali visszatérésre – 
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nyilatkozta  Jeff Joares, a Manpower elnök-vezérigazgatója a  Davosban 2010 
januárjában rendezett konferencián208 A rugalmasság a kulcs, mind a 
munkáltatók, mind a munkavállalók esetében. A társaságoknak rugalmas, agilis 
munkavállalókra van szükségük, akik folyamatosan alkalmazkodnak, és fejlesztik 
a képességeiket, hogy találkozzanak a munkáltatók igényeivel és elvárásaival.  
Megfordítva, a munkavállalók ugyanazt a rugalmasságot várják cserébe, hogy 
elırehaladjanak szakmailag, s követhessék a saját maguk által kialakított 
életstílust.  

Fontos emlékeztetni arra, hogy a  
„képzett ideiglenes és kihelyezett (outsourced) foglalkoztatottak, csakúgy, mint a 
konzultánsok és kontraktorok, nagy és elven részét képezik majdnem minden 
vállalat „tehetséggyőjtı csatornájának”. A feltételesen foglalkoztatottak ma a 
globális munkaerı-állomány közel 20 %-át reprezentálják, beleértve a 
legmagasabban képzett és legjobban keresett embereket számos kulcs 
munkavállalói csoportban.” (Manpower [2009] p. 4) 

 
Az emberekben megtestesülı intellektuális tıke209 döntı szerepe a termelésben 

(és általában a gazdaságban), a „tudásiparosok” viszonylag nagy mozgásszabadsága, 
kulcsszerepük a vállalat verseny-képességében érthetıvé tesz néhány – a szak-
rodalomban fellehetı – egyoldalúságot. Azt a koncepciót például, hogy a munkavállaló 
tulajdonképpen nem is munkavállaló, hanem a saját intellektuális tıkéjének a 
tulajdonosa, ugyanolyan tıketulajdonos tehát, mint az ıt foglalkoztatók. Szemléletesen 
jelentkezik ez a nézet a már idézett Davis – Meyer [2000] szerzıpáros könyvében.  

Hasonlóképpen egyoldalúnak véljük Ridderstrale és Nordström [2006] azon 
állítását, hogy az új világban a hatalom átkerül az információt kontrollálók kezébıl a 
tudást ellenırzık kezébe – elıbbieken az információkat féltékenyen ırzı 
monopolvállalatokat, utóbbiakon a tudás birtokosait értve: a tehetséges kutatóktól a 
tehetséges rapénekesekig). Igaza van azonban a szerzıpárosnak abban, hogy a tehetség 
egyfajta monopólium, a tehetségpiac tökéletlen. Arra azonban nem vesztegetnek sok 
szót az intellektuális tıle meghatározó szerepét, és legfontosabb tulajdonná való 
elırelépését boncolgató szerzık, hogy mi lesz azokkal a tehetségekkel, akik 
Namíbiában vagy éppen egy párizsi külvárosi gettóban születnek. Tudományosan 
igazolt tény, hogy a tehetség egyenletesen oszlik el a különbözı társadalmi és 
népcsoportokban. Hol van akkor azok hatalma, akik ki sem bontakoztathatják a 
tehetségüket? Mitıl függ az, hogy kinek a tehetsége kamatozik, és kié nem? 

Figyelemre méltó adat, hogy míg 20 évvel ezelıtt egy  amerikai vezérigazgató 
40-szeresét kereste egy gyári munkás fizetésének, ma 400-szorosát (Ridderstrale 
Nordström [2006]  p.83.).  Vajon azt jelenti ez, hogy 400-szor nagyobb tehetséggel 
állunk szemben, mint a munkások átlagának a képessége? Errıl korántsem lehetünk 
meggyızıdve, még kevésbé arról, hogy a menedzserek az utóbbi két évtizedben 10-szer 
tehetségesebbek lettek, mint korábban voltak.  Pedig most 10-szer többet keresnek! 

                                                 
208'Skills Creation: The Future of Employment' Panel at Davos Showcases Manpower's Re-

search, Insight About Building Post-Crisis Workforce. Davos, 2010. január 27. 
209 Az intellektuálsi tıke jóval tágabb fogalom a humán tıkén kívül magában foglalja kapcsolati 
és szervezeti tıkét is. Lásd errıl részletesen Harangozó [2007] 
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Könyvük más helyén maguk a szerzık elismerik, hogy „Világunkat nemcsak a tehetség, 
hanem a képzettség és a kapcsolatok is feldarabolják.” (p. 83.)  
 
MÁRKAÉPÍTÉS A MUNKAPIACON: A CÉGEK IMÁZSA A POTENCI ÁLIS 
MUNKAVÁLLALÓK KÖRÉBEN 
 

A súlyosbodó tehetség- és kompetenciahiány korában egy új tendencia 
érzékelhetı, amely szintén a tehetség és a tıke megváltozott viszonyára utal. A cégek 
már nemcsak a fogyasztókat akarják megnyerni, hanem a potenciális munkavállalókat 
is, akik a cég versenyképességének legfıbb zálogai. A vállalatok nem csupán az 
árupiacokon törekszenek sajátos márkájuk felépítésére, a márkaépítés mind fontosabb 
lesz a jövıbeli munkavállalók megnyerése szempontjából is. A kétfajta piacon 
természetesen nem azonos módon merül fel a márka jelentısége, hiszen az árukat 
eladni, a tehetséges munkavállalókat pedig „megvenni” akarják. Libby Sartain és Mark 
Schumann HR szakértık a következıképpen fogalmazták meg a munkaadói márka 
lényegét: A márka az, amit a munkáltató ígér, hogy emocionálisan kapcsolódjék a  
munkavállalókhoz, illetve megfordítva: amit ık  szállítanak le, s amit a vállalkozás ígér 
a fogyasztóknak. 
 

A legmodernebb mobiltelefonokról ismert finn Nokia cég a mobiljai dizájnjára 
és használhatóságára építi a fogyasztók felé közvetített önképét, azaz a Nokia-
márkát. A munkaadói márkája elısegíti azt a szokást, hogy a cég új 
felvillanyozó módszereket talál az emberek összekapcsolására, a  potenciális 
munkavállalóitól viszont azt kérdezi: szeretnének- e a mobilforradalom 
szívében dolgozni, és részesévé válni egy dinamikus, nyitott kultúrájú globális 
szervezetnek Ezáltal a társaság világosan kifejezi, hogy olyan embereket akar 
vonzani egy meghatározott készségkészlettel és munkastílussal felruházva, akik 
azonosulnak az értékeivel.  

 
Ha nem is fogadhatjuk el, hogy a hagyományos értelemben vett tıke 

jelentéktelenné válik a következı évtizedekben, és a szellemi tıke tölti be majd azt a 
szerepet, amelyet korábban a pénztıke és a fizikai tıke, az nem vitatható, hogy a 
tudásgazdaságban a tehetség szerepe gyökeresen megváltozik és felértékelıdik. 

Az ORC (egy New York-i székhelyő HR tanácsadó világcég) 2006-os 
felmérése szerint a válaszadók 62 %-a szerint a következı évek legfontosabb feladatai a 
tehetségmenedzsment körébe sorolhatók, a megkérdezett menedzserek 33%-a pedig azt 
gondolja, hogy idejének legnagyobb részét a jövıben ez fogja lekötni. Vajon mekkora 
idıt szánhatnak a magyar gazdaságpolitika alakítói az országos „tehetség-
menedzsmentre”?210 Növekedési bajaink orvosláskor mennyire van a látókörükben ez a 
tényezı? A kérdés kötıi, de a valódi választ  mégis a következı évek adják  csak majd 
meg rá. 
 

                                                 
210 Magyarországon a vállalatoknál sincs minden rendben ezen a területen. A HR szakemberek 
59 százaléka szerint vállalatuk tehetséghiánnyal küzd, ugyanakkor a tudatos tehetségmenedzs-
ment programok kevéssé jellemzıek. (Az adat forrása: Webbusiness, Gazdasági hírek. 2003. 
május 21.) 
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KONKLÚZIÓK 
 

o A szakértık egybehangzó véleménye szerint az ipari forradalom óta nem 
tapasztalt átrendezıdés megy végbe a foglakozások, a munka világában. 
Világszerte letolódást tapasztalhatunk a magasan képzett, tehetséget igénylı 
munkák javára és az egyszerő, tanulatlan munkák rovására. Sürgetı igény van 
az adott technológiai szinten nem foglalkoztatható embertömegek helyzetének 
a megoldására, problémáik átfogó kezelésére innovatív gazdaságpolitikai 
eszközök kimunkálásával. 

o Minden elırejelzés szerint a globális tehetséghiány fokozódik, 
következésképpen mind a vállalatoknak, mind a gazdaságpolitika alakítóinak 
számolniuk kell azzal, hogy egyre erısebb lesz a tehetségek elszivattyúzására 
való törekvés a versenytársak részérıl. Egyre kevésbé kikerülhetı 
kényszerőség tehát a tehetségekkel való ésszerő gazdálkodás, az erıforrások 
koncentrálása a tehetségek kibontakoztatására 

o Minthogy a tehetség-állomány rövid és középtávon globálisan adva van, és igen 
korlátozottan tágítható, a gazdaságpolitika alakítóinak mindent meg kell 
tenniük, hogy az ország tehetségmérlege pozitívumot mutasson. Ennek a 
szolgálatába kell állítani mind a bevándorlás-politikát, mind az oktatáspolitikát 
(elitképzés), mind a tudománypolitikát, mind pedig általában a gazdaság-
fejlesztési terveket. A tehetségmérleg alakulását még a fizetési mérleg vagy a 
költségvetési mérleg alakulásánál is fontosabbnak tekinthetjük a fenntartható 
növekedés szempontjából. 

o A hazai vállalatok nagy részében ismeretlen a tehetségmenedzsment, gyakran 
olyan pazarlóan bánnak a tehetségekkel, mintha szabad jószág volna, nem 
pedig egyike a leginkább korlátozott erıforrásoknak. A vállalatoknak 180 fokos 
fordulattal stratégiájuk középpontjába kell állítaniuk a tehetségmenedzsmentet, 
és a kisvállalatok sem tekinthetnek el ettıl, noha nekik nyilván több erıfeszítést 
kell tenniük, hogy ennek sajátos útjait-módjait megtalálják. 

o A munkavállalóknak és a potenciális munkavállalóknak is van teendıjük. 
Mindent meg kell tenniük azért. hogy fenntartsák foglalkoztathatóságukat, 
tudván, hogy ennek kulcsa elsısorban a tudásuk állandó bıvítése és tehetségük 
kibontakoztatása. 

o Az elmélet mővelıinek, a munkagazdaságtan képviselıinek is fel kellene 
figyelniük a problémára, és kutatásaik fókuszát a munkapiac kínálat oldali 
kérdéseirıl (túlkínálat: munkanélküliség, alacsony foglalkoztatottság) át kell 
helyezniük a munkaerı-túlkereslet kiváltotta kérdésekre, de legalábbis hasonló 
súllyal kellene kezelniük a kétfajta egyensúlyhiányt. 

 
Felhasznált irodalom: 
 
1. Asheim, B. – Coenen, L. – Vang, J. [2007]: Face-to-face, buzz and knowledge 

bases: Socio-spatial implications for learning, innovation and innovation policy. 
Environmentand Planning C 25:655–70. 

2. Asheim, B. –Hansen, H. K.[2009]: Knowledge Bases,Talents, and Contexts: on the 
Usefulness of the Creative Class Approach in Sweden. Economic Geography, 
VoL. 85. No. 4. pp. 425-442. 



311 
 

 
3. Balla István: Kihalnak a fizikatanárok. Figyelınet, 2010. január 8. 

http://www.fn.hu/belfold/20100107/kihalnak_fizikatanarok/ 
4. Davis, S. – Meyer, C. [2000]: Blur: The Speed of Change in the Connected 

Economy. Cap-stone Economy Publishing Ltd.  
5. Experts Warn…[2010]: Experts Warn of ICT Labour Shortage and Loss of 

Competitive Edge in Europe by 2015. március 3.  
http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=280391  

6. Florida, R. [2002]: The rise of the creative class . . . and how it’s transforming 
work, leisure,community, and everyday life. Perseus Books, NewYork. 

7. Florida, R –Tinagli, I. [2004]: Europe in the creative age. Report,Carnegie Mellon 
Software Industry Center, Pittsburgh, Penn. 

8. Gordon, E.  [2009]:The Global Talent Crisis.  Futurist, September-October, pp. 
34-39. www.wfs.org 

9. Grantham C. – Ware, J[2010]: Dirty Little Secret: The War for Talent is Over; and 
Talent Won. Future of Work Agenda (free monthly electronic newsletter published 
by the Work Design Collaborative.) 

10. Harangozó Tamás [2007]: Az intellektuális tıke mérése és ennek lehetséges 
magatartási vonatkozásai Vezetéstudomány, Vol. 38. No. 12. pp. 18-34. 

11. Kornai János [2010]: Többletgazdaság. Tanulmány a piac elméletérıl.   I. rész. 
Közgazdasági Szemle, Vol. 57. évf.  No. 11. pp. 925-957. 

12. GNP Group [2010]: SME- challenge in talent war. 
http://www.gmprecruit.com/pdf/KC/SMEchallenge.pdf 

13. Kutik, B.[2008]: Who First Called It 'Talent Management'?  Human Resource 
Executive online. www.hreonline.com/HRE/story.jsp?storyId=79502486   

14. Kuznetsov, Y (Ed)[2006]:Diaspora networks and the international migration of 
skills: How Countries Can Draw on Their Talent Abroad. World Bank Institute, 
Development Studies, Wahington DC. 

15. Manpower [2008]: Confronting the Talent Crunch: 2008. A Manpower White 
Paper. 

16. Manpower [2009]: The Global Talent Crunch: Why Employer Branding Matters 
Now. Manpower’s Research Center at www.manpower.com/researchcenter 

17. Manpower [2010]: 2010 Talent Shortage Survey Results.  
 us.manpower.com/us/en/multimedia/Global-Shortage-Survey-Results.pdf 
18. Michaels, E. – Handfield-Jones. H.  – Axelrod, B [2001]: The War for Talent. 

Harvard Busieness School Press, Boston. 
19. OECD [2008]: The Global Competition for Talent. Mobility of the Highly Skilled 

Executive Summary. OECD,  Paris. 
20. Osvát Ernı: Az elégedetlenség könyvébıl. Összegyőjtött írások. 

Kiss József Könyvkiadó, Budapest. 
21. Pfeffer, J. [1994]:  Competitive Advantage Through People. Harvard Busieness 

School Press, Boston. 
22. Prahalad, C. K. –Krishnan, M. S. (2008): New Age of Innovation: Driving 

Cocreated Value Through Global Networks. McGraw-Hill, 291 p. 
23. Ridderstrale, J. – Nordstrom, K.A. [2006]: Karaoke kapitalizmus. Akadémiai 

Kiadó, Budapest, 348 p. 



312 
 

24. Ridderstrale, J. – Nordstrom, K. A.[2002]: Funky Business: Talent Makes Capital 
Dance Prentice Hall- Financial Times. An imprim of Pearson Education, London – 
New York – San Francisco. 

25. Stimulating Economies... [2010) Stimulating Economies through Fostering Talent 
Mobility. World Economic Forum in collaboration with Boston Consulting Group, 
Geneva. 

26. Strassmann, P. A. [2006]: How Much is an Employee Worth?The value of your 
workers' knowledge can be a lot greater–or barely more–than their salaries. 
January 14,  

27. Szabó, K. –Négyesi Á[2005]: The Spread of Contingent Work in the Knowledge 
Based Economy.  Human Resource Development, Review, Vol. 4.  No. 1. March, 
2005. pp. 63-85.  

28. Thrift, N. [2005]: Knowing capitalism: Theory, culture and society. Sage 
Publishing, London. 
 

 
 



313 
 

A GAZDASÁGI VÁLSÁGOKRÓL 
 

Szilágyi Dezsıné dr. 
ny. egyetemi docens 

 
Egyetemi tanulmányaink (az 1960-as évek) során több tárgy keretében 

foglalkoztunk a gazdasági válságokkal, különbözı elméleteket ismertünk meg a 
gazdaság ciklikus mőködésérıl, hosszáról, a válság kialakulásának okairól, a válság 
természetérıl és kezelhetıségérıl.  

A válságról tanultak szinte meseszerőnek tőntek, mivel a második világháború 
után sem a fejlett, sem a kevésbé fejlett országokra nem volt jellemzı nagyobb 
gazdasági visszaesés. A fejlett tıkés országok gazdasága viszonylag gyors ütemben 
bıvült, nıtt a foglalkoztatás, javult az életszínvonal. Úgy tőnt, hogy Keynes ((1) 
Keynes, 1965) és követıinek elmélete hatásos, állami szabályozással mintha sikerült 
volna a magántulajdonon alapuló piacgazdaság törvényszerőségeit befolyásolni, a 
kedvezıtlen hatásokat megszüntetni. 

 Az 1929-33-as világgazdasági válságot, mint „érdekességet” tanulmányoztuk. 
Egyetértve Csaba Lászlóval ((2) Csaba L, 2010) – a válságról az összehangolatlan 
állami beavatkozás, a piacellenes megoldások keresése, a bezárkózás, olyan 
intézkedések jutnak eszünkbe, amelyek inkább elmélyítették a válságot, minthogy a 
megszüntetést gyorsították volna. Azt a következtetést lehetett levonni, hogy a 
költségvetési politika hatástalan, a válság magától el- múlik. 

Tanultuk, hogy az 50-es években kisebb gazdasági visszaesés volt az USA-ban, 
de annak hatása Európát nem érte el, illetve nem volt érzékelhetı a tömegek számára. 
Különösen védettnek tekinteték magukat a piac szeszélyeitıl Kelet-európai, 
úgynevezett szocialista országok. Tananyagaink arról szóltak, hogy a szocialista 
gazdasági együttmőködés (KGST), a társadalmi tulajdon és az arra épülı 
tervgazdálkodás biztosítja számunkra a kiegyensúlyozott gazdasági növekedést, ebben a 
rendszerben nem fordulhat elı túltermelés vagy más a makrogazdaságot visszavetı 
zavar 

Az 1970-es évek elején kialakult, nyersanyag és kıolajválság kapcsán 
egyértelmővé vált a világ számára, hogy a korábbi kiegyensúlyozott, válságmentes 
gazdasági növekedésnek vége.  A közgazdászok a válság kialakulásának okait, 
mechanizmusát elemezve új elméleteket próbáltak felállítani. A kialakult válságot 
speciálisnak tekintették, mert a kialakulása elıtt – 1969-70-es évben az USA-ban 
gazdasági visszaesés volt, amely 1971-ben pangással ért véget. 1972-73-ban gyors 
fellendülés következett, ugyanakkor a nemzetközi fizetési rendszerek felbomlottak. A 
tıkés világban olyan strukturális problémák halmozódtak fel, amelyre a közgazdaságtan 
nem tudott választ adni. Nixon elnök 1969-ben a következı módon fogalmazott ((3) 
Ripp G, 1976): 

„A monetáris és költségvetési politika aktív alkalmazása megfékezte azokat az 
erıket, amelyek a gazdaság ingadozásait okozzák.” 

 
A közgazdászok egy csoportja szerint a 60-as évek gyors növekedése éppen a 

monetáris és költségvetési politika egyre kisebb hatását eredményezte. P. Samuelson 
((4) P.A.Samuelson, 1973) megállapítja, hogy a költségvetési és monetáris politika nem 
hatásos az infláció és a munkanélküliség kezelésére, a Philips-görbe - infláció vagy 
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munkanélküliség alternatívája - csıdöt mondott, átfogó jövedelempolitikát tartott volna 
szükségesnek.  

Az 1970-s évek olaj és nyersanyag válsága bebizonyította, hogy a korábban 
hatásosnak vélt gazdaságpolitika csıdöt mondott. Az 1969-ben alkalmazott 
antiinflációs politika, az árak és bérek ellenırzése, a pénz- és hitelpolitikai restrikciók 
eredménye a kibocsátás 5%-os csökkenése, a munkanélküliség megduplázódása, 
miközben az infláció nem csökkent. 1971-ben a termelés stagnálása mellett az infláció 
megkétszerezıdött, „stagfláció” alakult ki. Samuelson megállapított, hogy a teljes 
foglalkoztatottságot, a szabad piacot és a stabil árszínvonalat nem lehet egyszerre 
biztosítani.  

A következıt írja 1974-ben: 
„ Azt mondhatjuk, hogy a társadalom választási dilemma elıtt áll: racionálisan 

magas foglalkoztatás és ezzel együtt járó maximális növekedés és áremelkedés, avagy 
ésszerően stabil árszínvonal, az ezzel járó jelentıs munkanélküliséggel.” 

Keynes elméletében az infláció a kisebbik rossz a munkanélküliséggel 
szemben. Azt feltételezte, hogy az infláció egy kisebb restriktív politikával 
mérsékelhetı. A munkaerı-kínálat rugalmasabb a neoklasszikusok által feltételezettnél. 
Nézete szerint igazi infláció akkor következik be, ha a teljes foglalkoztatás kialakulása 
mellett a pénzkínálat tovább nı, ami a pénzkereslet növekedését eredményezi, a 
termelés változatlansága mellett. 

 Az 1960-as évek végéig a válságok nem nagyon érintették a pénzügyi 
rendszert, nem kérdıjelezıdött meg a monetáris és fiskális politika hatásossága. Az 
azonban világossá vált, hogy a forgalomban lévı pénz mennyisége nem a korábban 
feltételezetteknek megfelelıen reagál a gazdaság ciklikus mőködésére. A forgalomban 
lévı pénz mennyisége a fellendülés idıszakában nı, de visszaesés idején nem csökken. 
Ennek okát a monopóliumok árképzésre gyakorolt hatásaira, a nem produktív szféra 
jelentıs felduzzadására és a spekuláció növekedésére vezeti vissza. 

  Keynesisták véleményével szemben M. Friedman úgy látta, hogy a magas 
munkanélküliséggel meg kell barátkozni, kérdés, hogy inflációval vagy anélkül lesz-e. 
((5) M. Friedman, 1981.) 

Hosszú ideig úgy tőnt, hogy az infláció a rugalmasságot növeli, ezáltal 
stabilizáló tényezı, ehelyett destabilizáló tényezıvé vált. A „kúszó infláció” az állami 
szabályozás meghatározó eszköze volt, a „vágtató infláció” ellenıríz-hetetlen. Az 
infláció válságelhárító tényezıbıl válságteremtı és elmélyítı tényezı lett.  

Perlo ((6) V. Perlo: Az ingatag gazdaság, 1975) véleménye szerint az infláció 
hozzájárul a gazdasági ingadozáshoz, az egyenlıtlen cseréhez, a termelés és a piac 
feszültségeihez. Egyrészt ösztönzi a keresletet, de a spekulációs tevékenységet is. 
Csökken a szabad tıke kínálata, nı a kamatláb, a banki profit növekedése mellett, 
csökken az ipari profit. A pénzromlás önmagát erısítı folyamattá vált. A gazdaság 
mélyén végbemenı változások tükrözıdnek a monetáris folyamatokban. Az árak állami 
szabályozása egy ideig stabilizáló eszköznek tőnt, majd destablizáló faktor lett. „A 
pénzforgalom elszakadt az árutermelés és realizálás szükségleteitıl.” ((7) Ripp, 1976)  

Vágtató infláció következtében csökken a bérek reálértéke, ezért a 
munkavállalók béremelést követelnek, amely a termelékenység növekedését meghaladó 
lehet. A profit megırzése csak a reálbéreket meghaladó infláció mellett lehetséges, 
végül is ár-bér spirál alakul ki. 
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Keynest követı Hansen ((8) A.H. Hansen: Útmutató Keyneshez,1965) úgy 
gondolta, hogy az ár-bér spirált meg lehet fékezni központi elosztással és 
árszabályozással. 

A magas inflációs ráta csökkenti – ellehetetleníti – az állam monetáris és 
költségvetési politikáját. Gazdasági visszaesés idején az állami ösztönzés az infláció 
további növekedését eredményezi. További pénzkibocsátás negatív hatással lesz a 
fizetési mérlegre, a magasabb infláció az import termékek vásárlására, az export 
termékek esetén a külföldi piacok hazai piaccal való helyettesítésére ösztönöz. A 
társadalmilag kívánatos gazdaságpolitikával ellentétes lépések megtételére kényszerül a 
monetáris (valuta leértékelés) és fiskális politika, az állam elveszti az infláció feletti 
befolyását. 

 
A fejlett országok gazdasági szabályozásának zavarai az 1970-es években 

összekapcsolódtak a nemzetközi pénzügyi rendszer felbomlásával. A Bretton-Woods-i 
rendszer helyett létrehozott rendszer megszüntette az USA $ kizárólagosságát, a fix 
árfolyam helyett a valuták árfolyamának liberalizáltabb változtatását tette lehetıvé. A 
Nemzetközi Valuta Alap (IMF) 1974 évi jelentésében írja: 

„….a világgazdaságban….elterjedt az infláció, a megelızıen magas ütemő 
expanzióra visszahatásként lelassult a gazdasági növekedés és a nemzetközi fizetések 
súlyos egyensúlyhiánya gyötrı fájdalmaiban szenvedett.” ((9) U.S. News and World 
Report, 1974. szept. 30) 

 
A Bretton Woods-i rendszer azon a feltételre alapult, hogy a nemzeti és 

nemzetközi érdekek összhangja monetáris eszközökkel biztosítható. A rendszer a dollár 
kulcsvaluta szerepére és arra alapult, hogy a gazdaság ösztönzését segítı inflációs 
politikát hosszú távon stabil valutaárfolyammal biztosítani tudják. 

1970-71-es válság idejére nagymértékő tıkekiáramlás valósult meg, az 
eurodollár-piacon keresztül. Az eurodollár-piaccal olyan hitelrendszer jött létre, amit 
nem tudtak a valutarendszer szabályozási mechanizmusába beépíteni. A 
spontánfolyamatok a nemzeti valuták iránti bizalom megingásához vezettek, feladták a 
szilárd valuta elvét, a valuták lebegtetését vezették be. Az egész rendszer 
mőködıképessége – amelyre a Közös Piac épült – megkérdıjelezıdött. Az eurodollár-
piac, amit korábban még a monetáris rendszer rugalmasságát segítınek véltek 
szörnyeteggé vált, rugalmasság helyére az anarchia lépett. Az 1970-es évek elejére a 
rendszer összeomlott, de a helyére létrehozott intézmény sem tudta a kitőzött célokat 
teljesíteni – a válságnak nem lett vége, a 70-es évek végén újlendületet kapott. 

Galbraith a megoldást a fejlett ipari országok tervezési politikájának 
összehangolásában látta, amelynek magába kell foglalni a tıkemozgás és az „ár-bér 
spirál” fölötti ellenırzést. 1973-ban írja: 

„Amíg ezt a megállapodást nem hozzák létre, egy dolog biztos: a különbözı 
ipari országok tervezési rendszerei, ahogy a közelmúltban, egyik pénzügyi válságból a 
másikba fognak botladozni.” ((10.K Galbraith: 1973) 

A nemzetközi monopóliumok súlya a világgazdaságban az 1970-es évekre 
jelentısen megnıtt. Tinbergennel ellentétben Ripp Géza véleménye szerint a 
nemzetközi monopóliumok nem az általános emberi haladásnak a nemzetközi önzéstıl 
megtisztított eszköze, hanem a profitszerzés legátláthatatlanabb és korábban soha nem 
látott hatalommal rendelkezı szervei. ((11) Ripp, 1976) 
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Az 1973 végén kezdıdı válság nyilvánvalóvá tette a nemzetközi 
monopóliumok szerepét a válság kialakulásában. A „forrópénzek” áramlását a 
multinacionális kooperáico határozza meg, saját tıkéiket úgy mozgatják, irányítják át 
egyik országból a másikba, ami a saját érdekeiknek megfelel, kihasználva azokat az 
elınyöket, amit az eltérı adópolitika, kamatláb szintek és az egyes országok 
valutájának helyzete nyújt. A „forró pénzek” rendszertelen mozgása a valutaspekuláció 
felerısödéséhez vezetett. 

A nemzetközi monopóliumok minıségileg új problémát okoztak, súlyuk és 
szerepük az állami szabályozás hatását csökkenti, vagy hatástalanítja. Olyan gazdasági 
potenciálra tettek szert, amelyet a legfejlettebb ország (USA) gazdasága sem képes 
befolyásolni. Pénzeszközeik meghaladják az egyes országok központi bankjainak 
összes tartalékait, a tömeges spekulációt fokozzák, valutáris válságot idéznek elı. E 
vállalatok keresztezhetik az országok gazdaságpolitikáját, elsısorban is ott, ahol a 
gazdaság gyengül vagy visszaesik, és az infláció fékezésére, a fizetési mérleg 
helyreállítására törekednek.  

A transznacionális vállalatok nagy része az USA-hoz kapcsolható, ezáltal 
expotálják az USA konjunkturális helyzetét. Kolko ((12) J. Kolko: America and the 
Crisis of World Capitalism. 1974)  írja, hogy az amerikai viszonyok egyúttal a világ 
helyzetét is meghatározzák. Barnet és Müller véleménye szerint, ha nem tesznek 
határozott lépéseket a multinacionális vállalatok ellenırzésére, olyan mértékő 
ingatagságot fognak elıidézni, amely a 30-as évek válságához hasonló helyzethez 
vezet. ((13) Ripp, 1976) 

A társaságok óriási tıkét vonnak ki határokon túlra, hogy a magas adókat 
elkerüljék, a termelés áthelyezésével munkanélküliséget hagynak maguk után. Saját 
profitjuk megvédése érdekében szövetséget kötnek egymással, ezáltal csökkentik a 
piaci versenyt és a vásárlók lehetıségit, amit a versenypiacból elérhetnek. 

Az 1970-es években a nyersanyag és az energiaválság összekapcsolódott a 
strukturális és ciklikus válság folyamataival. 1950-tıl a késztermékek árai gyorsabban 
nıttek, mint a nyersanyagoké, az energiaforrások árai 1970-ig stagnáltak. A 70-es évek 
elején fordulat állt be, 73-tól a folyamat felgyorsult, a nyersanyagok árai a 
késztermékek árainak ütemét mintegy kétszeresével meghaladták, majd változatlanul 
magasak maradtak a gazdasági visszaesés idıszakában.  
 A fejlıdı országokban elmélyülı válság következtében konfrontáció alakult ki 
a fejlıdı és fejlett (kitermelı és feldolgozó) országok között a nyersanyag és az olaj 
hasznából való részesedés miatt. A korábban kialkudott árak, a kialakult árolló növelte 
a fejlett és fejlıdı országok között meglévı különbségeket. Az olcsó nyersanyag és olaj 
csökkentette a termelés költségeit a fejlett országokban, ezáltal elkerülhettek bizonyos 
költséges beruházásokat, mindez elısegítette a gyors ütemő fejlıdést. Végül is a fejlett 
országok életszínvonalának gyors növekedését jelentıs részben a fejlıdı országok 
finanszírozták. 
 A fejlett és fejlıdı országok közötti viszony a 70-es évek elejétıl egyre 
nyomasztóbb lett. A fejlett országok egyre jobban támaszkodtak az importra, függıség 
alakult ki az olajexportáló országokkal szemben. A fejlett országokban mőködı 
nagyvállalatok profitszempontjai figyelmen kívül hagyták az erıforrások 
készletállományát. Ezek az ellentmondások vezettek el az energia és olajválsághoz.  A 
válság elsı szakaszában (73-74-ben) a fejlett országok elsı reagálása az import 
visszafogása volt, térdre akarták kényszeríteni az exportáló országokat. A válság 
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újraéledése kapcsán, a 70-es évek végén a fejlett országoknak tudomásul kellett 
venniük a jövedelmek átcsoportosítását. Az elsı reakcióiktól eltérı megoldásokra 
kényszerültek, a belsı fogyasztás csökkentése mellett (korlátozták pl. a 
személygépkocsik forgalmát), ösztönözték a nyersanyag- és energiatakarékos 
technológiák kutatását. 
 A 70-es évek válsága végül elérte a volt szocialista országokat is. A válság elsı 
szakaszában még nem vagy nem olyan ütemben nıttek az árak, mint a 
piacgazdaságokban. A szlogen, hogy „mi nem a tıkés piacról szerezzük be a 
nyersanyagokat és az energiát, ezért itt nem lesz válság”, jól hangzott, eleinte még úgy 
is volt. Sıt néhány reexportáló ország (mi is!) még hasznot is húzott az olcsó 
energiaforrásból.  

A válság második szakasz elérte a volt Szovjetuniót, megdrágult a technológia 
és a kıolajat illetve egyes nyersanyagokat $-ért, világpiaci áron tudta a fejlett 
országokban értékesíteni. Ettıl kezdve a terven felüli import vásárlási lehetıségét 
világpiaci áron biztosította a szocialista országoknak is és megváltozott a KGST 
árképzési elve, késéssel ugyan, de az árak követték a világpiaci árakat. Az 
együttmőködés nevében szereplı segítségnyújtás helyébe egyre inkább  a piaci 
kapcsolat került és elkezdıdött a dezintegrációs folyamat. A szocialista integrációhoz 
tartozó országokban is egyre világosabbá vált, hogy a világgazdasági folyamatok 
hatásai alól nem lehet kivonni a nemzetgazdaságokat. 

Az 1970-es évek világgazdasági válsága kapcsán levonható néhány tanulság: 
• a világgazdaság szerkezeti változásának kivédésére hozott intézkedések 

hatástalanok voltak, stagflációhoz vezettek 
• a keynesi és a monetrista politika elégtelen eszköznek bizonyult 
• következtetésként a kormányok egyetértettek abban, hogy tartózkodnak a 

konjunktúraszabályozástól, a nagy deficittıl, az államadósság 
nagymértékő felhalmozásától 

• az árstabilitást értéknek tekintik a kormányok és a független jegybankkal 
együttmőködve ırködnek felette 

• a gazdaság felpörgetését a magánszektortól várják 
• a környezeti és társadalmi fenntarthatóságon ırködik a kormány. 
• az Európai Unióban a kormányok a fejlesztı állam felfogásától eltérıen 

tartózkodó magatartást tanúsítanak. 
 

Az 1980-as és 1990-es években a reálgazdaságot is érintı nagyobb 
világgazdasági válság nem volt. 1987-ben kirobbant tızsdekrach ráébresztette a 
döntéshozókat, hogy nem lehet a nemzetközi tıkeáramlást figyelmen kívül hagyni és 
zárt gazdaságban gondolkodni a makrogazdaság mutatóinak tervezésekor. 
Bebizonyosodott, hogy a pénzpiac rövid távon hatásos, de hosszabb távon elszakad a 
reálfolyamatoktól, nem képes az egyensúlyt megteremteni, túllendülés alakul ki, 
aminek helyreállítása költséges. A kormányok a kilengések mérséklésére törekszenek, 
igyekeznek megakadályozni a buborékok kialakulását. 

Az Európai Pénzügyi Unio kialakulásának hatására a tagországok gazdasági 
ciklusai, valamint a monetáris és költségvetési politikák közeledtek. Erısödött az 
összetartás, amely csökkenti az ellentétes gazdaságpolitikák következtében kialakuló 
veszélyeket.  
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A pénzügyi kockázatok elterjedésének új,  magánpiaci eszközei jöttek létre, 
amelyek több fejlesztési lehetıséget biztosítottak, de csökkentették a kormányok által 
bevethetı szabályozási eszközöket.  

Az 1997-99-es válsággal a pénzügyi krízis új modellje jött létre. Egymástól 
távol lévı, vétlennek látszó szereplık estek áldozatul, a nemzetgazdaság alapvetı 
mutatói nem játszottak meghatározó szerepet. 

Megváltoztak a pénzpiaci kapcsolatok a 24 órás helyhez nem kötött, forgalmi 
eszközt nem igénylı ügyletekkel. Egy világmérető pénzügyi háló mőködik, mintegy 
viszontbiztosítási rendszer. A rendszer 80-90%-ban biztosítja, hogy egy szereplı 
meggyengülése ne rántsa magával a többit. A pénzpiac újításai azonban e területet még 
válságérzékenyebbé tették. A reálgazdaságban vannak automatizmusok, amelyek 
érzékelhetıvé teszik a túlértékelést, a pénzpiacon nincs, a szereplık veszélyérzete 
megszőnt. ((14) Csaba, 2010) 

A 2007-tıl érzékelhetı pénzügyi válság, majd a 2009-re kialakult 
reálgazdasági válság az USA-ból indult ki, az ottani pénzpolitika és szabályozási 
hibákból. Visszaesés tapasztalható – Kína és India kivételével – minden országban. 
Sajátossága a válságnak, hogy a visszaesés nem haladja meg az egy naptári évet, 2010-
re már növekedést prognosztizálnak, de a munkanélküliség a természetes ráta duplájára 
nıtt. 

A válság az USA ingatlanpiaci megalapozatlan hitelezésébıl indult ki, 
„ingatlan lufi” alakult ki. Az ingatlan tulajdonosok bankok közremőködésével fedezet 
nélküli hiteleket nyújtottak a vásárláshoz, fizetésképtelenség esetén a vásárolt ingatlan 
visszakerült az eladóhoz, ill. a bankokhoz. Ezeket az ingatlanokat már csökkentett áron 
tudták csak értékesíteni, ha lehetett egyáltalán. Az ingatlan piacon egy gyors felfutást 
követıen alakult ki a krach, sok nagyvállalkozás ment csıdbe. Az ingatlanpiacnak a 
kilengéseit állami szabályozással sem lehetett mérsékelni.  

Az ingatlan piaci válság átterjedt a bankszektorra, korábban erıs, stabilnak 
látszó bankok dıltek be. Az egész bankszektorra nem volt jellemzı  a tıkevesztés, a 
veszteséges gazdálkodás, de egyes bankok rosszul spekuláltak. A banki bedılések 
elsısorban a nyugdíjalapokra, a biztosítókra és az építıiparra hatottak. Az államoknak 
pénzügyi támogatást kellett nyújtani a bajba került bankoknak. Pánikreakciók alakultak 
ki, a leánycégek finanszírozását mérsékelték, létszámcsökkenést valósítottak meg. Ezek 
a lépések súlyosbították a visszaesést a reálszférában.  

Az olaj és gázárak 2008-ban tetemesen csökkentek, ami a válság elmélyülését 
mérsékli és nincs inflációs hatása, de Oroszországot negatívan érintette, a gazdasága 
visszaeset. A reexportáló országok gazdaságára (balti államok) ez negatívan hatott. 

A válság kapcsán nem mőködtek az automatikus sabilizátorok, nem csökkentek 
a bérek a közszférában, nem valósultak meg leépítések, nem nyúltak a nyugdíjakhoz, a 
transzferekhez, nem csökkentek az állami beruházások. Európában nem történt változás 
a megtakarításokban sem. Csaba László véleménye szerint a mostani válság más mint  
elızık, de nem teljesen eltérı, ez a fentiekben elmondottakból is kitőnik. ((15) Csaba, 
2010) 

A válság kialakulásának okait Szentes Tamás a nem szimmetrikus egyenlıtlen 
partnerek közötti kölcsönös függések globalizálódásával magyarázza. ((16) Szentes: 
2009)  
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Az aszimmetria megnyilvánul: 
• a tulajdonviszonyokban, a tıke áramlásában; a befogadó és exportáló ország 

függése nem azonos a megszerzett pozíciókban, az erıforrások, a 
technológia feletti rendelkezésben. Fennáll a monopolizálódás veszélye. A 
függést meghatározza a nemzeti és a beruházási tıkeállomány aránya, a 
beruházási tıke földrajzi elhelyezkedése. A monopolizálódás annál kisebb 
minél nagyobb a belföldi tıkefelhalmozási képesség, minél több független 
külföld tıke van jelen. 

• a nemzetközi kereskedelemben és szolgáltatásokban, az országok függısége 
és sebezhetısége eltérı, ez függ az export, import megoszlásától, az 
exportszektor rugalmasságától, az import helyettesíthetıségétıl és a belsı 
piac nagyságától. Kis országokban domináló lehet a partnerországból 
származó termék, szolgáltatás, míg az ı exportterméke a partnerországban 
elenyészı. Srukturális hátrányt mutat az export összetétele, döntıen 
nyersanyagot, alacsony feldolgozottságú termékeket exportálók hátrányban 
vannak  a magas feldolgozottságú termékeket exportálókkal szemben. Az 
aszimmetria következménye lehet a zsarolási kísérlet, nagyobb 
kedvezmények megszerzésének igénye, az árváltozásokkal szembeni 
védtelenség. A pozíció erısítése integrációhoz való tartozással, a partnerek 
számának növelésével lehetséges. 

• adós-hitelezıi, monetáris aszimmetria jól tükrözıdik a partnerországok 
valutáinak helyzetén. A finanszírozásban lévı egyenlıtlenségek a 
kölcsöntıkére, segélyekre való ráutaltságban nyilvánul meg. A hitelezést 
befolyásolj, hogy milyen a külföldi pénzforrás és a hazai tıkeállomány 
aránya; milyen célra fordítják – mennyire járul hozzá az exportszerkezet 
fejlesztéséhez, milyen a földrajzi koncentráltsága a hitelezı kapcsolatoknak. 
A hitellehetıségek annál jobbak minél nagyobb a saját hitelnyújtás, a 
megtakarítás és az adósság-szolgálati képesség. A monetáris aszimmetria a 
valuták hierachikus viszonyában mutatkozik meg. A valuták 
elhelyezkedésében kifejezıdik a nemzetgazdaságok világgazdasági 
pozíciója, az áru és tıkeáramlás, a technológia és munkaerı nemzetközi 
áramlása. A gyengébb országok jobban rászorultak a domináns valutára, 
helyzetük erısen függ a nemzetközi valutapiaci változásoktól. A 
devizapolitikának egy-egy országban kicsik a manıverezési lehetıségei. 

• a technológiai aszimmetria az ismeretek átadásában és átvételében, a 
fejlesztık és átvevık közötti különbségekben nyilvánul meg. Nem mindegy, 
hogy az ország csak vásárló vagy kutató, fejlesztı is. A különbségeket 
tovább növeli az egyirányú kötıdés az átvett technológiához és a domináns 
partner beavatkozási lehetıségei. Az egyirányú kötıdés korlátozza a hazai 
munkaerı innovációs és fejlesztı kísérleteit. A függıség oka lehet a szőkös 
pénzügyi forrás, a társadalom rugalmatlansága a változásokkal szemben és a 
technológiai fejlesztések ösztönzésének gyengesége. Gyengén fejlett 
országokban kicsi az adaptációs képesség is. A technológiai transzfer, az 
együttmőködés, a „technikai segély” elısegítheti a fejlıdést. A technológiai 
függıség aszimmetriájának megszüntetéséhez a termelés strukturájában, az 
oktatásban és a kutatásban egyszerre kell változásoknak végbemenni. 
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• a munkaerı nemzetközi áramlásának aszimmetriája megnyilvánul a 
kibocsátó és befogadó országok közötti különbségekben. A befogadók vagy 
szakképzetlen, ill. betanított munkaerıt, vagy magasan kvalifikált 
értelmiségieket fogadják („brain draint”). A fejlett országokból kvalifikált 
munkaerı kis számban és ideiglenesen kerül át a kevésbé fejlett országokba, 
elsısorban oktatási, tanácsadási, képzési feladatokkal. A kevésbé fejlett 
országokra a külföldön dolgozók kettıs hatással vannak; magasabb 
jövedelmet utalnak haza, ez pozitívan hat a belsı keresletre, de otthon veszi 
igénybe a család az egészségügyi és szociális juttatásokat – gyakran minden 
járulék fizetése nélkül. A kvalifikált munkaerı képzését a belföldön 
dolgozók adójából fedezik, a hasznát viszont külföldön élvezik. Ha néhány 
év külföldi gyakorlat után hazatérnek a magasan képzett emberek, a 
tapasztalatok átadásának haszna lehet belföldön. A függıségi viszonyt a 
kapcsolatok diverzifikálásával lehet enyhíteni. 

• a nemzetközi információáramlásban is aszimmetria mutatkozik. 
Különbségek vannak az információs kultúrában, a módszerekben, a 
technikai fejlettségben. A gazdaság transznacionalizálódásával nı az 
információs szükséglet. A kevésbé fejlett országok nem rendelkeznek 
megfelelı kapacitásokkal, de az információkra szükségük van. Ezért 
információs szolgáltatásokat veszne igénybe, ami növeli a költségeket, 
csökkenti a versenyképességüket, információs manipulációknak lehetnek 
kitéve. Gyakran hitelbe vesznek igénybe szolgáltatásokat, ami a további 
eladósodásukat növeli.  

 
Az aszimmetriák kifejezik a partnerek egyenlıtlenségét; a tulajdon és annak 

hozadékából való részesedésben, a profitok repatriálásában, a gyengén fejlett országok 
nemzetközi kereskedelemre, financiális és monetáris kapcsolatokra való ráutaltságban, 
a technológia ráutaltságban, a munkaerı-áramlásban és az információhoz való 
hozzáférésben. A megoldás a kölcsönös függıség szimmetrikusabbá tételében és nem a 
bezárkózásban lehetséges. 

A gazdasági válságból való mielıbbi kilábalás, a gazdasági kilengések 
mérséklése, további válságok elkerülése érdekében nagyon eltérı vélemények alakultak 
ki az utóbbi években. A közgazdászok és politikusok között is nagy különbségek 
vannak a válság megoldásában – gyakran a világnézetüktıl, irányultságuktól 
függetlenül. 

Egyesek a válságért elsısorban a liberalizált nemzetközi pénzügyi rendszert 
teszik felelıssé, úgy vélik fix árfolyammal jobban ellenırizhetı lenne a tıkeáramlás, 
nem lenne olyan nagy a spekulációs hatás. Figyelmen kívül hagyják, hogy a 
forgalomhoz szükséges pénz mennységét már nem a központi bankok, hanem a 
magánszereplık teremtik, a pénzkereslet nem a forgalomhoz igazodik, nem követi a 
kamatpolitikát, zéró kamatláb mellett buborékok keletkeznek a jövedelmek érdekében. 

Mások az adóparadicsomokat teszik felelıssé, azok megszüntetését tartják 
legfontosabbnak, miközben arra semmi esély nincs ( az EU-ban is létezik). 

További javaslatok pl. a szolgáltató szektor államosítása, a kormányszintő 
szabályozás erısítése, miközben megnıtt az önszervezıdés, a horizontális kapcsolatok 
jelentısége,  de a kormányközi kapcsoltok jelentısége csökkent. 
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Az Európai Unióban sokan a kormányzatokra bíznák a tartós gazdasági fejlıdés 
meghatározó elemeinek a létrehozását. Így ( (17)Csaba, 2010): 

• a munkahelyteremtést kormányzati feladatnak tartják - ezzel szemben a 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a kormányok  csak rövid távon képesek 
hatással lenni a foglalkoztatásra 

• a közbizalom helyreállítását is a kormányoktól várják –ebben jelentıs 
feladataik vannak a kormányoknak 

• az innováció felgyorsítása – a piaci szereplık részvétele és ellenırzése 
nélkül a kormányok nem képesek rá 

• a forráselosztást is a kormányokra bíznák (ázsiai tapasztaltok alapján) – 
ma már piacgazdaságokban nem mőködnek ilyen módszerek, pénzügyi 
közvetítıkkel történik az elosztás, a szőkös erıforrások allokációja piaci 
alapra helyezıdött. 

Mára felerısödött a reformellenesség, miközben a reformokra a gazdaság 
kiegyensúlyozottabb és költséghatékonyabb mőködése szempontjából a szolgáltató és 
termelı szektorban egyaránt szükség van. 

Kérdés milyen módon, hogyan lehetne a fenntartható fejlıdést biztosítani úgy, 
hogy a gazdasági ésszerőség és a társadalmi elfogadottság összhangban legyen. Új 
gazdaságpolitikára lenne szükség az Európai Unióban miközben a válság elméleti 
értelmezése sem történt meg. Megfogalmazódtak különbözı felismerések, amelyek 
kiinduló alapot adhatnak ((18) Csaba, 2010): 

1. A szabályozás erısítése, minıségének javítása – de a szabályozókban 
nincs egyetértés; 
Amerikában úgy vélik a szabályozás csak a közérdeket szolgálhatja 
nem egyes emberek, csoportok helyzetbe hozását, alapelv legye az 
átláthatóság, a közteherviselés, a megfontolt banki magatartás,  a 
hitelezı és adós közötti egyensúly. 
Az Európai Unió tagországai a betéti és más érdekcsoportok 
helyzetének átmeneti rendezésre törekednek, mentıcsomagokban 
gondolkodnak, a visszaesés idején expanzív politikát folytatnának, 
miközben a fellendülés tőnik törékenyebbnek.  
Az EU-ban inkább az államokat kellene szabályozni, az eseti 
rögtönzésektıl, az átláthatóságot, a kiszámíthatóságot, a 
közhasznúságot számon kérni. Jellemzıvé váltak a cégmentések, a 
transzferek, kártalanítások, kezességvállalások, holott a 70-es években 
bebizonyosodott, hogy kártékony. 

2. A konjunkturális és rendszerszerő intézkedések váljanak el. Tudomásul 
kell venni, hogy a piac nem fogja az adósságokat bármilyen szinten 
finanszírozni, a szerkezeti átalakításokat kiigazítási tervekkel kellene 
elvégezni. 

3. Fenntarthatósági politikát kellene Uniós és nemzeti szinten kialakítani. 
Árstabilitásra van szükség az inflációs nyomással szemben, egységes 
európai energetikai piacra lenne szükség a természeti környezet 
védelme érdekében, az államadósságok lassú ütemő csökkentése a 
gazdasági növekedés és a kiegyensúlyozott költségvetési politika 
keretében. 
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4. A csıd kockázata magánjellegő a magántulajdonon alapuló 
piacgazdaságban, nem lehet közérdekké tenni, a kivételeknél  meg kell 
fogalmazni, a társadalom számára is elfogadhatóan láthatóvá tenni a  
közérdeket. Ne keveredjen össze a mikro és makro mérlegelés. 

5. Az átláthatóság, a személyes felelısség, a számonkérhetıség a 
közügyekben, a döntéshozatalban elsıdleges szempont legyen. 

 
A válság bizonyos haszonnal is járt; felélénkült a szakmai érdeklıdés a 

gazdasági növekedés potenciálja iránt. A visegrádi (így hazánk) és a balti országok 
növekedési potenciálját ma már alacsonyabbra teszik. 

A szabályozással, a kereslettel, a tulajdonnal, a piacvédelemmel 
elmondottakkal kapcsolatban felmerül, hogy paradigmaváltásra lenne szükség. A 
közgazdászok egy csoportja (a forrásként említettek is) úgy látják nincs szükség új 
paradigmákra, a régi ismeretekkel is jól jellemezhetı a mostani válság. Ugyanakkor az 
sem képzelhetı el, hogy a keynesi (sem a hagyományos, sem az újkeynesi) 
modellekhez vissza lehetne térni. A megváltozott pénzpiacok és a szereplık 
megváltozott mőködésmódja miatt.((19) Leijonhufvud, 2009) 

A gyakorlat több elemének módosítása szükséges azonban. Módosítani kell a 
válságkezelés módját, költségének megosztását, a költségek mérséklésére törekedni, 
elemezni kell a tapasztalatokat a jelen és a jövı szempontjából.  

Mára világossá vált, hogy a növekvı adósság, a bıvülı állami beavatkozás 
kedvezıtlenül hat a gazdasági növekedés potenciáljára.  

A válság utáni idıkre fel kell készülni, várhatóan még inkább felértékelıdik a 
tudás, a kreativitás, a munkaerı fizikai és szellemi minısége, a munkakultúra, a 
nyelvtudás, a kutatási és fejlesztési kapacitások. Nagyobb szerepet kapnak 
környezetbarát, a környezetet kímélı, kevésbé szennyezı technológiák. Nagyobb 
hangsúlyt kell hogy kapjon a közoktatás, a mővelıdés, a tudományos kutatások és az 
egészségügyi ellátás. 

Céltudatos fejlesztési politikára van szükség, jól átgondolt struktúra 
fejlesztésre, olyan változásokra, ahol a technológiai fejlıdés iránya a környezetkímélı, 
anyag- és  energiatakarékos technológiák jelennek meg. 

A források persze szőkösen állnak rendelkezésre, de azok átcsoportosításával és 
újabb források teremtésével biztosítani lehet. Szükségessé válik a jövedelmek 
átcsoportosítása,  a piacgazdaságból nagyobb hasznot elérık nagyobb mértékben 
járuljanak hozzá a közterhek viseléséhez is. Az államnak önmérsékletet kell tanúsítania 
önmagával szemben, tevékenységével segítse elı, hogy a társadalmi kettészakadás 
mérséklıdjön. 

Számon kell kérni a döntéshozókon a fenntartható fejlıdést biztosító hosszú 
távú és közérdekő intézkedéseket. 
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INNOVATÍV SZERVEZET 
 

Az innovatív szervezetek fogalmával, fıbb összetevıivel több cikkben és 
tanulmányban foglalkoztak az elmúlt 10-15 évben a kutatók és a szerzı is e 
vonatkozásban több kutatási eredményt tett eddig közre (17, 18, 19) 
A témakört izgalmassá és aktuálissá a globalizációs verseny tette, mert a turbulens 
piaci, mőszaki, … stb. változások a cégek adaptációs és kezdeményezı képességének a 
versenyben maradás tekintetében egyre kiélezettebb kérdéssé vált. 
Ennek megfelelıen már az 1990-es évektıl az innovatív szervezet fogalmat a 
változtatási képesség, a gyors alkalmazkodás és kezdeményezés tényezıivel próbálják 
meg azonosítani, illetve tartalommal megtölteni. Áttörést az 1994-95-ös évek abban az 
értelemben hoztak, hogy az innovatív szervezet változását négy dimenzión keresztül 
kezdték el vizsgálni és leírni. 
Világossá vált, hogy a szervezet fogalmat elsısorban a cég, a gazdasági aktor fogalmán 
keresztül van értelme vizsgálni és azon belül kell négy dimenziót értelmezni, 
nevezetesen a változási képességet: 

• a szervezeti struktúra, 
• a szervezet folyamatainak, 
• a szervezet értékrendjeinek 
• és a szervezet határainak 

változási jelenségeivel, tendenciáinak elemzésével írhatjuk le. 
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Struktúrák

Szervezeti szintek 
redukciója

Külsı-belsı 
szolgáltatások

Decentralizáció Integráció

Vezetés 
támogatás

Teljesítmény 
menedzsment

Értékrendek

Szervezeti és 
környezeti kultúra

Személyes etikai 
elemek

Elkötelezettség

Tudás orientáltság

Tudás teremtés

Tudás transzfer

Értékrendek

IT információ 
menedzsment

Folyamat 
menedzsment

Horizontális 
és vertikális 
kapcsolatok 

erısítése

Intenzitás 
növelés

Racionalizálás

Technikai 
fejlesztés

Határok

Outsourcing Virtualizáció

Tevékenységi 
kör szőkítése

Tevékenységi 
kör integrálása

Hálózatok Klaszterek

 
 

1. ábra 
Az innovatív szervezet változási dimenziói 

Forrás: Szintay (2006)  
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Tekintsük át röviden a dimenziók tartalmát. 
 
Változó struktúrák 
 
A szervezetek változásában két fontos irányzat figyelhetı meg: 
• DECENTRALIZÁCIÓ, ami egyrészt a szervezeti szintek redukciója, ami a nagy 

monolitikus szervezetek jogilag, vagy változatlan jogi keretek közötti felbontását, a 
hatékonyabb irányítási lánc és gazdasági, mőködési paraméterek biztosítását célozza 
meg. A divízionális szervezetek, a lean menedzsment, a strukturált mátrixok, az on-
demand szervezetek stb. tartoznak ide. A decentralizáció másrészt külsı és belsı 
szolgáltatások piaci alapon való igénybevételét is jelenti. Az osztott szolgáltatások 
és az erıforrás szolgáltatásként való vásárlás témakörei tartoznak ide. 

• Az INTEGRÁCIÓ az együttes célrendszer és mőködési mód megteremtésének 
eszköze. Ezen belül a vezetés támogató rendszerek közül a kontrolling, a stratégiai 
vezetés, Balanced Scorecard az összetett szervezetek értékesítési, termelési 
összehangolása, irányítási módszerei tartoznak ide. 

 
Változó folyamatok 
 

Az értéklánc és kompetencia elvőség felértékelte a folyamatok tér és idı 
szervezési, illetve feladatorientált megközelítését. A tagolt, szabdalt funkcionálisan 
szétválasztott tevékenységsorok HORIZONTÁLIS és VERTIKÁLIS integrációja 
intenzív módon zajlik, ahol a végpont a vevı, akit koncentráltan és hibátlanul kell 
„kiszolgálni”. 

Az IT  természetesen a hagyományos távolsági és kommunikációs hatások 
átlépését, a reakció idık meggyorsítását lehetıvé tette. 

A folyamat menedzselés átfogó témaköre a BPR, a projekt menedzsment, a 
munkafolyamatok szervezése és irányítása stb. tekintetében új utakat és lehetıségeket 
nyitott.  

Az INTENZITÁS NÖVELÉSE a klasszikus folyamatracionalizálást, 
munkafolyamatok tervezése, ésszerősítése, munkanapfelvételek, munkahelyszervezés, 
folyamatelemzés I/O vizsgálatok CORAPP eljárás stb. segítségével hatékonyabb 
mőködést, tér- és idıkihasználtságot eredményezı beavatkozás. 

A logisztikai irányítás, vagy talán helyesebb volna az ellátási lánc menedzsment 
(SCM) szót használni, a teljes anyagi folyamat materiális és informatikai irányítását, 
integrált megoldását öleli fel. 
 
Változó értékrendek 
 

Az értékrendek, a cégek, a vezetés jövıje tekintetében a tudásalapú társadalom 
egyik fı pillérei. Ez a vonulat a humanizálás, illetve a természeti erıforrások és 
emberibb, racionálisabb életminıség megóvása, megteremtése céljából, annak 
fontosságát felismerı irányzatok eredményeként jött létre. Az már könnyen belátható, 
hogy ennek kiteljesedése az ELKÖTELEZETTSÉG, az értékek konzekvens 
cselekedetekben megnyilvánuló vállalása, illetve a ráció, a gondolkodó, alkotó ember 
szimbiózisa nélkül nem képzelhetı el. 
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A TUDÁS ORIENTÁLTSÁG mint értékrend ma az innováció jelentıségét 
erısíti meg. Külön kell viszont a tudás teremtés (a valódi innováció) és a tudás átadás, 
transzfer bármely formáját vizsgálni, mert a diffúziós folyamatok csak ezzel 
kezelhetık. 
 
Változó határok 
 

A TEVÉKENYSÉGI KÖR SZŐKÍTÉSE a kompetencia alapú cégépítési 
stratégiák terméke. A legfıbb megnyilvánulási területe az erıforrás kihelyezés, de 
késıbb önálló fejezetek keretében majd bemutatjuk, hogy az outsourcing ennél 
lényegesen komplexebb fogalom, mert átvezet a hálózatosodás témakörébe. 

A virtualizálódás az IT olyan új projekt és cégszerő mőködési módja, ami az 
instrumentációs cég, telephely stb. fogalmakat alapvetıen átírja, de megint valamilyen 
hálózatosodási következmények. 

A TEVÉKENYSÉGI KÖR szőkítése a hálózatosodás azon belül is a hálózat és 
klaszter struktúrák világába visz. 

A továbbiakban áttekintjük az INNOVATÍV SZERVEZETEK kutatási 
projektjeit, pozícionálva azokat a változási mezıkön (egy program több mezıt is 
érinthet). Mindezt abból a célból is tesszük, hogy a megbízók milyen mértékben 
követték, vagy követik a változási tendenciákat. 

Természetesen az egyes dimenziók között szoros kapcsolat van. Az egyik ilyen 
jelentıs – további vizsgálódásaink tekintetében meghatározó – témakör az outsourcing. 
Az 1. ábra alapján néhány mezıt kiemelnénk, amelyek mindegyike outsourcing 
beavatkozásokat foglal magába: 
Struktúrák 

– decentralizáció 
– szervezeti szintek redukciója, 
– külsı-belsı szolgáltatások. 

Folyamatok 
– horizontális és vertikális kapcsolatok erısítése 
– folyamat menedzsment, 
– IT menedzsment 
– intenzitás növelés 
– racionalizálás 

Értékrendek 
– elkötelezettség 
– kiválóság 
– tudás orientáltság 
– tudás transzfer 

Határok 
– tevékenység szőkítés 
– outsourcing 
– tevékenységi kör integrálása 
– hálózatok 

Mindezek alapján az outsourcing fıbb elméleti kérdéseivel fogunk a továbbiakban 
foglalkozni. 
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OUTSOURCING 
 
Outsourcing fogalma, típusai 
 

Az outsourcing egyes meghatározásai azt emelik ki, hogy ezek a tevékenységek 
nem kritikusak a vállalat mőködése szempontjából, nem alaptevékenységek, nem 
stratégiai fontosságúak és nem kötıdnek a vállalat alapvetı képességeihez. 
(Williamson, O. E. 1979., 1985.) Az outsourcing a vállalat termelési- vagy értékláncába 
tartozó, de stratégiai célok szempontjából kevéssé meghatározó részegységek, 
alkatrészek termelésének külsıkkel történı elvégeztetését jelenti. (Greaver, 1998., 
Feenstra R. C. – Gordon H. H., 1996) 

Más meghatározások szerint az outsourcing megkülönböztetı jellemzıje az, 
hogy a kihelyezést követıen a kiszervezett tevékenység felett az alvállalkozó teljes 
ellenırzést gyakorol, azaz az alvállalkozó nem egyszerően a kiszervezı utasításai 
alapján hajt végre valamilyen részletesen körülírt tevékenységet, hanem mind a 
végrehajtás módja, mind a végrehajtáshoz biztosított erıforrások, mind pedig a 
tevékenység bármilyen fejlesztése az alvállalkozó hatáskörébe kerül. A 
meghatározásban hangsúlyos, hogy az outsourcing eredményeképp az alvállalkozó 
átveszi az ellenırzést az ügyfélvállalat valamely üzleti területe felett. Ebben a 
megközelítésben megjelenik az output-orientáltság is, a tevékenység végrehajtásának 
eredményei a lényegesek, kevésbé a „hogyan” kérdése.  

A jelenséggel foglalkozó szakirodalom megpróbálja szétválasztani egymástól 
az „egyszerő” szerzıdéses kapcsolatot és az outsourcingot. Az egyszerő (ki)szerzıdés 
folyamatorientált, és az ellenırzésrıl a kiszerzıdı nem mond le. Ha például egy 
építkezés során a fıvállalkozó alvállalkozókkal szerzıdik, akik a megbízótól kapott 
tervek, technológiai leírások, utasítások, ütemtervek szerint járnak el, akkor az nem 
outsourcing. Az outsourcing során a kiszervezı átruházza a szolgáltatásnyújtási 
folyamat ellenırzése feletti jogot, a szerzıdés pedig az elvárt eredményt rögzíti. A 
megvalósítás, a folyamatok kialakítása és vezérlése a szolgáltató feladata, a szervezésbe 
és a konkrét munkavégzésbe az ügyfél nem szól bele. (Barney, J. B. 1997) 

Ezt a meghatározást erısíti Gay és Essinger (2001). Szerintük az outsourcing 
„szolgáltatási szint megállapodás alapján történı szolgáltatásnyújtás irányítása feletti 
felelısség átruházása egy kívülállóra.” Forbath, T. – Brooks, P. (2007) szerint: „a 
szóban forgó funkciók irányítása a szolgáltatást nyújtóhoz kerül. A külsı vállalkozás 
saját területe specialistájaként rendszerint abban a helyzetben van, hogy magasabb 
hozzáadott értéket biztosítson, amelyet a kihelyezı általában nem ér el az otthon tartott, 
nem kulcs- (core) funkció esetén.” Mivel a szolgáltatást nyújtó maga határozza meg, 
hogy a szolgáltatást hogyan, milyen munkafolyamatok keretében nyújtja, semmi sem 
korlátozza abban, hogy a szolgáltatás nyújtásakor a legjobb eljárást (best practice) 
kövesse, így teljesítményjavulást érjen el a belsı szolgáltatóval összehasonlítva. Az 1. 
táblázat az outsourcing értelmezéseket foglalja össze. 
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1. táblázat 
Az outsourcing néhány szakirodalmi meghatározása 

 

Harrigan (1985) 
A szervezetben folyó áru és szolgáltatás-elıállítás érdekében 
szükséges anyagok és szolgáltatások biztosítására irányuló „make 
orbuy” döntések összessége. 

Loh és 
Venkatraman 
(1994) 

A felhasználó szervezet információs technológiai 
infrastruktúrájához kapcsolódó, külsı szolgáltatók által biztosított 
fizikai és/vagy humán erıforrások. 

Quinn és Hilmer 
(1994) 

Tevékenységek kívülrıl történı vásárlása, beleértve a vállalat 
hagyományosan integrált részének tekintett tevékenységeket, azzal 
a feltétellel, hogy nem képezik részét a vállalati 
alapképességeknek. 

Ventura (1995) 
Független vállalatokkal kialakított cserekapcsolatok, amelyekkel 
tartós együttmőködési megállapodás jöhet létre. 

Lei és Hitt (1999) 

Külsı képességekre és készségekre történı támaszkodás, 
meghatározott termelési összetevık elıállítása, és egyéb 
hozzáadott értéket biztosító tevékenységek során (gyakran 
tıkeintenzív). 

Rothery és 
Roberson (1996) 

A folyamat során a vállalat külsı szervezetnek ad megbízást, hogy 
hajtson végre egy korábban házon belül folytatott tevékenységet. 
Ez magában foglalja a tevékenység tervezésének, 
adminisztrációjának és fejlesztésének áthelyezését független 
harmadik félhez. 

Casani et al. (1996) 
Hosszú távú kapcsolat, meghatározott, a cég szempontjából nem 
alapvetı tevékenységek vagy feladatok, idıvel stratégiai partnerré 
váló, szakosodott szakértık által történı fejlesztésére. 

Blumbert (1998) 
Harmadik féllel történı szerzıdéskötési folyamat a megbízó cég 
egyes üzleti folyamatainak kezelésére. 

Greaver (1998) 
Egy szervezet szerzıdéssel helyez át rendszeresen ismétlıdı belsı 
tevékenységeket és döntéshozatalt külsı szolgáltatóhoz. 

Sacristán (1999) 

Együttmőködési megállapodás különbözı típusú cégek között. 
Ennek során az egyik cég valamely technológia specialistája, így 
fizikai és/vagy humán erıforrások bizonyos idıszakban történı 
szolgáltatásával jelentısen hozzájárul a másik cég 
tevékenységéhez, meghatározott cél elérése érdekében. 

Gilley és Rasheed 
(2000) 

Házon belül végrehajtott tevékenység helyettesítése külsı forrásból 
történı vásárlással, jóllehet a vállalatnak rendelkezésére állnak a 
tevékenység belsı fejlesztéséhez szükséges menedzsment- és 
pénzügyi képességek. Tartózkodás a tevékenységek házon belüli 
végrehajtásától. 

Campos (2001) 
Korábban a szervezetben végrehajtott feladat ellátására történı 
szerzıdést jelent külsı szállítóval, de magában foglalhat új 
tevékenységeket is. 

Bailey et al (2002) 
Valamely tevékenység és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások 
részleges vagy teljes átadása külsı menedzsment fennhatósága alá, 
az elvárt eredmény meghatározásával. 



330 
 

Quélin és Duhamel 
(2003) 

A mővelet során egy korábban belsıleg irányított tranzakció külsı 
szállítóhoz kerül át hosszú távú szerzıdés keretében, amely 
magában foglalja a tranzakció vevı irányába történı transzferét is. 

McCarthy és 
Anagnostou (2004) 

Nem csak külsı forrásokból vásárolt termékeket vagy 
szolgáltatásokat tartalmaz, hanem áthelyezi az üzleti funkciókkal 
kapcsolatos felelısséget és gyakran a hozzá kapcsolódó tudást 
(hallgatólagos és kodifikált tudást) is a külsı szervezetbe 

Mol et al. (2005) 
Szolgáltatások bgeszerzése egymástól jogi értelemben független 
entitásoktól. 

Forrás: Espino-Rodriguez és Padrón-Robaina (2006) 
 

Az outsourcing tehát napjainkra alapvetıen a kompetencia alapú cégépítési 
stratégia egyik legfontosabb eszköze. 

Az értékteremtési folyamat kompetenciáinak elsıdleges elemzése alapján a 
tevékenységek jövıbeli sorsát kettı, illetve tovább bontva három kategóriába 
sorolhatjuk: 

– insourcing: a tevékenységet, mint mag (core)-kompetenciát a cégen belül tartani, 
– outsourcing: az eddigi belsı tevékenység kihelyezése és szolgáltatásként 

igénybevétele, 
– co-sourcing: (kiszervezés „fıvállalkozón” keresztül) az outsourcing magasabb 

szintő megoldása, hálózati, beszállítói klaszterbe való szervezés. 
Az outsourcing tehát az az akció, amelynek során egy cég valamely 

tevékenységét, annak egészét vagy részét (tulajdonosi és irányítási szempontból is 
elkülönült) külsı vállalkozóra bízza, ezzel a meglévı ilyen jellegő kapacitását 
megszüntetve, leépítve. Az outsourcing célját tekintve a következı indítékok 
értelmezhetık: 

– értéklánc homogenizálása, 
– tranzakciós költségek alapján a hatékonyság fokozása, 
– belsı erıforrások maximális kihasználása, 
– lényeges kompetenciák hiányának pótlása, 
– divathatás követése, 
– erıforrás-koncentrálás, 
– kompetenciákra koncentrálás stb. 

Mindezek mellett, ma az outsourcing leginkább elfogadott következményeként a 
hálózatosodás folyamatát tekintjük, mert: 

– hosszabb idıre szóló üzleti partnerséget tételez fel, 
– kölcsönösen elınyös gazdasági kapcsolatra, 
– szakmai, bizalmi elvre, elfogadott kulturális, üzleti magatartásra épül. 

Ez a tendencia lemérhetı a cégek fejlesztési tevékenységének áttekintése alapján. 
A vertikális integrációra épülı cégépítési stratégiák 100-120 éven keresztül uralták a 
cégcsoportok növekedési stratégiáját. Ennek lényege a hozzáadott érték 
maximalizációja, és a minél további feldolgozói, beszállítói, technológiai fázisok saját 
érdekcsoportba való kiépítése volt (pl. Ford cégcsoport). 
A kompetenciák értékelése és az alapvetı, magkompetenciákra koncentráló fejlesztési, 
cégépítési stratégiák csak a piaci versenyt meghatározó tevékenységek bemutatására 
koncentrálnak és stratégiai outsourcing (co-sourcing) segítségével hálózatot, klasztert 
építenek. (2. ábra) (Allen-Chandraskerar, 2004) 
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2. ábra 
A cégek fejlıdése a vertikális integrációról a hálózatszerő 

cégépítés felé tolódott el 
Forrás: Allen-Chandraskerar, (2004) 

 
Az alapvetı folyamatok külsı tanácsadókhoz, szoftverházakhoz, vagy más 

szolgáltató központokhoz való kiszervezését jelentı outsourcing mellett a területen új 
kulcsfogalmak kezdenek megjelenni. 

Onshoring. Az onshore (egyes megfogalmazások szerint domestic) 
outsourcing határon belülre történı kiszervezést jelent. A jelzıt akkor használják, ha a 
kihelyezett tevékenység hazai szolgáltató fennhatósága alá kerül. Ebben az esetben egy 
hazai cég szintén hazai céget bíz meg a tevékenység végrehajtásával. Ilyenkor az 
outsourcing elınye kevésbé a költségmegtakarítás (bár az is jelentıs lehet), hanem az 
elıny abból származik, hogy a szolgáltató hozzá tud járulni a vállalat differenciáló 
képességéhez. (Kumar et al. 2007) 

Offshoring. Pontosabb megfogalmazásban offshore outsourcing. A 
szókapcsolat szintén a kihelyezés helyszínét jelöli, amely ebben az esetben külföld, 
általában tengeren túli helyszín. A tengeren túli kihelyezés mögött legtöbbször 
költségcsökkentési szándékok húzódnak meg, az offshore outsourcing során a 
kihelyezı elsısorban a munkabérek különbségeit aknázza ki. (Kumar, S. – Eickhoff, J. 
H. 2005., Farrel, D. 2006., Kumar, S. – Aquino, E.C. 2007) 

A 90-es évek közepéig az offshore outsourcingot elsısorban a gyártási 
tevékenységekkel kapcsolták össze. Az USA cégeinek erıteljes Indiába irányuló IT 
outsourcingjával a figyelem eltolódott az üzleti folyamatok (a „back office” 
tevékenységek), például a call center-ek, könyvelési szolgáltatások, bérszámfejtési 
szolgáltatások, klinikai kutatás stb. offshoringja felé. Az offshore outsourcing 
frekventált célországa a gyártási tevékenységek körében Kína (a kitelepített 
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tevékenységek jellege alapján azonban többnyire globális beszerzésrıl van szó, mint 
outsourcingról), a vállalati támogató szolgáltatások körében pedig India. 

Nearshoring. A nearshore outsourcing a közel-külföldre irányuló kihelyezést 
jelöli. A noarshore kifejezés a vonatkozó szakirodalomban és a gyakorlatban nem 
egységes, egyes esetekben nem földrajzi értelemben használják. A közelség 
megnyilvánulhat abban is, hogy a kiszervezı és a szolgáltató azonos idızónában 
tevékenykedik, közös a munkanyelv, jellemzı lehet a politikai, gazdasági és kulturális 
közelség, egyes esetekben pedig a történelmi közelség (a közös múlt) is. Amennyiben a 
fogalmat a földrajzi értelmezése alapján vizsgáljuk, akkor az Egyesült Államokból 
nézve nearshore helyszín Kanada, Mexikó, a latin-amerikai és a karibi térség. Az 
európai vállalatok szemszögébıl nearshore helyszín Kelet-Európa, Japán számára Kína. 
(Harrison, A. E. – McMillan, M. S. 2006.) 

A fogalmak evolúciója ezzel nem ért véget. Az outsourcinggal foglalkozó 
szakirodalomban számos további, a jelenség különféle sajátosságaira utaló 
megfogalmazást találhatunk. Ilyen például a „bestshoring”  kifejezés, amely arra a 
kiszervezıi törekvésre utal, hogy az egymással versenyzı helyszínek és szolgáltatók 
közül azt válassza, ahol a rendelkezésre álló készségek, és az ár legelınyösebb 
kombinációja érhetı el. Ilyen a „multisourcing”  fogalma, amely összefoglalóan jeleníti 
meg azt a kiszervezési trendet, hogy egyes kiszervezık a kiszervezett szolgáltatás 
nyújtásának biztonsága, a szolgáltatók versenyeztetése (esetleg további okok, például a 
tevékenység földrajzi sajátosságai) következtében több szolgáltatóval szerzıdnek 
ugyanarra a feladatra. A közelmúltban született a „rural sourcing”  fogalma is, amely 
pedig arra a kiszervezési gyakorlatra utal, hogy a magas munkabérő, esetenként 
szakemberhiánnyal küldı városi területekrıl vidéki térségekbe szervezzenek ki egyes, 
távolról is ellátható feladatokat (pl. programozói munkákat, rendszerfelügyeletet stb.). 
(Agerfalk, P. J. – Fitzgerald, B. 2008) 
 
Az outsourcing döntési háttere 
 

Az outsourcing indokai és a szelektálás tekintetében is jelentıs szemléletváltás 
figyelhetı meg. Kezdetben a koncentráció a belsı képességekre, a „miben vagyunk mi 
erısek” kategóriába sorolás alapján történt. Saját erıkre való koncentrálás: 

– folytatni kell azt a tevékenységet azokon a területeken, amelyek mindig is a 
vállalatról alkotott kép részei voltak. 

– Mi magunk végezzük el azt, amihez jól értünk, és amit szívesen csinálunk. 
– Azokat a tényezıket kell priorálnunk, amelyek meghatározzák 

teljesítıképességünket. 
– Minden olyan tényezıt ellenırzésünk alatt kell tartani, ami az innováció és 

versenyképesség tekintetében lehetıséget hordoz. 
Késıbb pont a hálózati versenyképesség megteremtése céljából a külsı, piaci 
tényezıkre való koncentrálás irányába lépett elıre. Értelemszerő, hogy nem elég a belsı 
erısségek vizsgálata, hanem a piac, a potenciális vevıkör értékítélete is fontos. A külsı 
kompetenciákra való koncentrálás: 

– Funkcióorientált erıkoncentráció helyet ügyfélre/vevıre koncentrált 
kompetencia-orientáltság vált meghatározóvá. 
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– A vállalati erıforrások, és azon belüli kompetenciák értéke nem csak a 
teljesítménypotenciáljuktól függ, hanem az ügyfél/vevı által elismert értéktıl, az 
általa támasztott igény kielégítésében betöltött szerep, funkció hasznosságától is. 

A külsı és belsı kompetenciák alapján lehet az outsourcing célok valódi rendszerezését 
megadni (3. ábra). 
 

A kompetenciák belsı megítélése

Belsı erıforrások szelektív 
átrendezése, co-sourcing

� Hálózatosodás, outsourcing;
� Fejlesztés, tanulás, insourcing

Saját erıforrások kihasználása

INSOURCING

A helyzetet feladni

OUTSOURCING

Átértékelés

� Hálózatosodás,  outsourcing;
� hálózatosodás, insourcing

kicsi nagy

kicsi

nagy

A kompetenciák 
külsı (ügyfél/vevı) 

általi megítélése

 
3. ábra 

In- és outsourcing megítélése a kompetenciák belsı 
és külsı megítélése alapján 

Forrás: Allen-Chandraskerar, (2004) 
 

Mindezeket részletesebben vizsgálta Insigna (2000) elsısorban a 
versenyképesség oldaláról. Az általa felállított értékelı tábla (4. ábra) a saját 
képességek a versenytársakhoz mérve, és a potenciálisan nyerhetı versenyelıny 
összevetéséhez állít fel kategóriákat. 

A versenyelıny szempontjából a tevékenységek három fı típusra oszthatók. 
Kulcstevékenységek azok, amelyek hozzájárulása alapvetı a vállalkozás 
versenyképességéhez. „Feltörekvı” tevékenységek azok, amelyekrıl még nem lehet 
egyértelmően eldönteni, hogy a versenyképesség szempontjából elınyt fognak-e a 
jövıben jelenteni. A további tevékenységek sem jelenleg, és valószínőleg a jövıben 
sem fognak hozzájárulni a versenyképességhez. (Ilyenek például az adminisztratív 
tevékenységek: bérszámfejtés, könyvelés stb., illetve az „árucikk” jellegő, népes 
szállítói háttérbıl választható szolgáltatások: takarítás, ırzés-védelem, karbantartás.) 
A mátrix másik dimenziója jelzi a tevékenység elıállításának versenyképességét a 
versenytársakkal összehasonlítva. Itt a belsı elıállítás költséghatékonyságának, az 
elıállított output paramétereinek összehasonlítása történik, megbízható benchmarking 
alapján. 
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5.b Együttmőködés
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3. Házon belül 
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7. Vásárlás
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Egyértelmően

Valószínőleg

Esetleg

Nem valószínő

Egyáltalán nem

Gyenge Közepes _Erıs

A vállalkozás belsı képessége a tevékenység végrehajtásában a 
versenytársakkal összehasonlítva

Potenciálisan 
nyerhetı-e 

versenyelıny a 
tevékenységbıl?

 
4. ábra 

Insigna mátrix 
Forrás: Insigna (2000) 

 
Az Insigna-mátrix részletes javaslatokat tesz a vállalat által követendı 

outsourcing stratégiára. Abban az esetben, ha a vállalkozás egy tevékenységet a 
versenyképesség szempontjából alapvetınek ítél meg, ám ellátására nem rendelkezik 
erıs kompetenciákkal (lásd az 1-el jelölt cellát), akkor arra kell törekednie, hogy a 
képességet megszerezze, azaz elmozduljon a 2-es és 3-as cella irányába. Ehhez akár 
arra is szükség lehet, hogy a vállalat bevásárolja magát egy másik vállalkozásba, így 
jutva hozzá szükséges színvonalú, a versenyképesség szempontjából alapvetı 
képességhez. Ez az a terület, ahová a belsı erıforrásokat és a beruházásokat fordítani 
kell. 

Ha egy tevékenység a jövıben számottevı eséllyel a versenyképesség forrásává 
válik, akkor azt a vállalkozásnak szintén saját felügyelete alatt kell tartania, feltéve, 
hogy kompetenciái erısek a végrehajtásában (6.a). Ha nem, akkor meg kell vizsgálni, 
hogy a vállalkozás hol találhat a szükséges képességekkel rendelkezı potenciális 
partnert (4.a, 5.a). Számítva arra, hogy a tevékenység a jövıbeli versenyképesség egyik 
forrása lesz, nyitva kell hagyni az ajtót a teljes internalizálás elıtt. 

Ha egy tevékenység csak a versenyképesség egyik lehetséges forrását képviseli 
a jövıben, és a vállalat a belsı elıállítás tekintetében gyenge pozíciókkal rendelkezik, 
akkor együttmőködés javasolható másokkal. Az együttmőködés célja az, hogy erısítse 
a vállalkozás pozícióját, egyidejőleg csökkentse a tevékenységnek, mint a 
versenyképesség jövıbeli forrásának lehetıségébıl származó kockázatot (4.b, 5.b). 

Amennyiben egy tevékenység lehetséges jövıbeli szerepe bizonytalan, ám a 
vállalkozás serıs a belsı végrehajtásban, célszerő másokat is bevonni a tevékenység 
fejlesztésébe a befektetések és a ráfordítások megosztásának céljával. Ez azt is jelenti, 
hogy a vállalkozás felismeri, hogy nem szükséges teljes egészében tulajdonnal 
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rendelkeznie a szóban forgó tevékenységben. A kockázatmegosztás lehetıvé teszi, hogy 
a szükséges szinten érintett legyen a tevékenységben, de az erıforrásait megırizze, 
illetve másra, a mátrix magasabb régióiba esı tevékenységekre koncentrálja (5.c, 6.b). 

Azoktól a tevékenységektıl, amelyek valószínőleg a jövıben sem fognak a 
vállalati versenyképesség forrásává válni, valamint a vállalkozás gyenge pozíciókkal 
rendelkezik végrehajtásukban, mielıbb célszerő megszabadulni. Ezzel elkerülhetı a 
vállalati erıforrások további megcsapolása (7, 8.b). Abban az esetben, ha a 
versenyképesség forrásává válásának lehetısége még fennáll, de a belsı elıállítás 
képessége a legjobb esetben is csak közepes, a vállalatnak okos vásárlóként viselkedve 
csökkentenie kell a függıségét a belsı elıállítótól. Ugyanebben a sorban található az a 
szituáció, amikor a belsı elıállítás tekintetében erıs pozíciókkal bír a vállalkozás, ám a 
tevékenység valószínőleg nem válik a kompetitív elıny szolgáltatásként felkínálja 
külsık számára, és ezzel bevételeket generáljon (9.a). A befektetéseket azonban semmi 
esetre sem szabad erre a területre koncentrálni, legfeljebb a szinten tartás lehet a cél. 
Ezek a típusú szituációk vezethetnek spin off jellegő kiszervezésekhez. 

Minden további szituációban a legjobb megoldás a kivonulás. Egyes 
szituációkban esetleg el lehet adni az erıs belsı kompetenciát külsı vállalkozásnak, ám 
ha ez nem lehetséges, akkor is a lehetı leggyorsabban be kell fejezni a belsı 
erıforrásokat felemésztı tevékenységeket. 

A kiszervezési lehetıségeket az 5. ábrában foglaltuk össze. 
 

Saját társaság alapítása 
(spin-off)

Eszközök eladása, 
munkatársak elbocsátása

Közös vállalat 
létrehozása

Munkatársak átadása külsı 
szereplınek, eszközök 

eladása, vagy bérbe adása

 
5. ábra 

Outsourcing kiszervezési lehetıségek (jogi megoldások) 
Forrás: Szintay (2006) 

 
A spin-off vagy spin-out cég létrehozása akkor célszerő, ha egy cégen belül van 

egy terület, ami funkcionálisan annyira elkülönül a többi tevékenységtıl, hogy 
indokolttá válik egy elkülönülı vállalatba kivinni. Fontos elınye ennek a megoldásnak, 
hogy nincs szorosabb kapcsolat a kiadó és a kölcsönzı szervezet között, így pl. kisebb a 
bérfeszültség kialakulásának veszélye. Gyakori ezen cégek beszervezése is, ugyanis a 
kiszervezést sokszor egy-egy jogszabály kényszeríti ki, amint viszont ez megszőnik, 
úgy a visszaolvadás is megtörténik. 

Cullen és Willcock (2003) az Insigna-mátrix hozzáértés (competence) és 
versenyképességi potenciál (advantage) dimenziói mellé bevezet egy harmadikat is, a 
szállítói piac érettségét (6. ábra). Fejlıdı a szállítói piac, ha az érintett szolgáltatást csak 
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néhányan képesek nyújtani, ebben az esetben kihelyezés komoly kockázatokat hordoz. 
A növekvı piacokon már több a szállító, ám az ideális eset az érett piac, ahol sok 
versenyzı szolgáltató közül lehet választani. 

Ha a piac érett, és a vállalat elsısorban történeti okokból vertikálisan integrált, 
célszerő megfontolni a hagyományos outsourcingot, még akkor is, ha a szolgáltatás 
szignifikánsan hozzájárul a vállalati versenyképességhez. Ez lényegesen különbözik az 
elızı modellek megállapításaitól, melyek a versenyképesség szempontjából fontos 
tevékenységek internalizálását javasolják. 

Amennyiben a szállítók piac nem elég érett, az outsourcing kontrollált formáira 
van szükség. Több szállító alkalmazható egyidejőleg, vagy csökkenthetı az outsourcing 
hatóköre (csak bizonyos komponenseket helyeznek ki), közös vállalkozások hozhatók 
létre, illetve ha az adott tevékenység végrehajtásában a vállalkozás kompetenciái 
erısek, a tevékenység házon belül tartható. 

A kontrollált kihelyezés stratégiai outsourcingba „fordul” abban az esetben, ha 
a vállalkozás relatív kompetenciái gyengék, de a tevékenység szignifikánsan hozzájárul 
a vállalati versenyképességhez. Az ilyen típusú kiszervezés akkor jár számottevı 
elınyökkel, ha a szállító felett erıs a kontroll és jól kialakított az ösztönzés. A mindkét 
oldal által osztott közös célok, a haszonmegosztás és a „nyer-nyer” jellegő 
megállapodások vezetnek a stratégiai outsourcing sikeréhez. Az ilyen típusú 
kapcsolatok gyakran közelebb esnek a stratégiai szövetségekhez, mint a 
„hagyományos” – meghatározott díj fejében nyújtott szolgáltatásként jellemezhetı – 
outsourcinghoz (lásd a vállalatközi kapcsolatokból származó versenyelınyök 
elméletét!). 
 

A szervezet relatív hozzáértése

Irányított outsourcing

Gyenge Kiváló

Stratégiai 
outsourcing

Fenntartható

A szállítói 
piac 

érettsége

Fejlıdı

Gyenge KiválóFenntartható

Megtartás

Hagyományos outsourcingÉrett

Növekvı

A szolgáltatás hozzájárulása versenyelınyökhöz

Alacsony (alap) Nagyfokú (kulcsfontosságú)

 
6. ábra 

Továbbfejlesztett Insigna mátrix 
Forrás: Cullen-Willcock 2003 

 
A legtöbb kutató szerint az outsourcing elıtérbe kerülésének oka annak 

felismerése, hogy napjainkban „nem a képességek tulajdonlása számít, hanem inkább 
az, hogy a vállalat képes-e ellenırizni és létrehozni a kritikus képességek többségét.” A 
kérdés ma már nem az, hogy kiszervezzünk-e egy tevékenységet vagy képességet, 
hanem az, hogy az értéklánc egyes tevékenységeit hogyan (honnan) szerezzük be. A 
vállalatoknak értékelniük kell, hogy mely tevékenységekben rendelkeznek megfelelı 
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hatókörrel, illetve melyeket támogatják differenciáló képességek és melyeket nem. A 
tulajdonlás helyett a képességek biztosítására (capability sourcing) kell törekedni, így 
erısíthetı meg a stratégiai pozíció, csökkenthetı a költségszint, áramvonalasítható a 
szervezet és növelhetı a minıség. 

A szerzık által javasolt értékelési modell háromlépéses. Az elsı lépésben az 
üzleti modell/folyamat kerül értékelésre két szempont, az egyediség és a védettség 
alapján (7. ábra). Az üzleti folyamat védettsége azt jelzi, hogy a szóban forgó funkció 
vagy folyamat mennyire a vállalat sajátja, mennyiben tekinthetı „tulajdonának”, míg az 
egyediség az üzleti folyamat elterjedtségét értékeli. A mátrix jobb felsı sarkában 
találjuk azokat a folyamatokat, illetve funkciókat, amelyek nem egyediek, az iparágban 
általánosan elterjedtek és vállalat szempontjából nem védettek. Ezek a tevékenységek, 
illetve funkciók a legesélyesebbek a kihelyezésre. A mátrix bal alsı sarkában található 
funkciók és folyamatok egyedülállóak és védettek, a rájuk épülı profittermelı modell a 
vállalat „tulajdona”, így megtartásuk indokolt (insourcing). 
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7. ábra 

A folyamat vagy funkció védettségének és 
egyediségének párhuzamos értékelése 

 
Forrás: Gottfredson, Puryear és Philips 2005 
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A mátrix közepén található tevékenységek esetében az out- vagy insourcing az 
iparági és a vállalati dinamikától függ, érvek szólhatnak kihelyezésük mellett és ellen 
is, ehhez azonban részletes iparági és vállalati elemzésre van szükség. az elemzés során 
figyelembe kell venni a szabványokat, a szabályozókat és az alternatív termékeket, meg 
kell próbálni prognózist készíteni arra, hogy mi fog történni ezekkel a képességekkel a 
jövıben. 
 
AZ OUTSOURCING ÉS SZERVEZETI EGYENSÚLY 
 

A szervezeti változások értelemszerően a piaci verseny kihívásaira adott 
válaszok, amelyek a struktúra és a mőködési mód újszerő megoldásaiként vizsgálandók. 
Jelen cikk elsısorban a globalizációt már megelızıen is jelentkezı, de annak 
kiteljesülésével általános tendenciaként meghatározóvá vált szervezeti változások 
összefoglalására – természetesen számtalan nagyon fontos részlet mellızésével – 
törekszik. 

Kétségtelen tény, hogy a vállalati méretek (s talán most nem térnénk ki 
részletezı módon a méret pontos értelmezésére) növekedése jelentısen érzékelhetı 
ellentmondást hozott létre: 
• az ún. nagy vállalatok tömegszerősége, piacokon való jelenléte, kedvezı árkínálati 

szintje, magas fokú technológiai specializációja stb. és értelemszerően tıke és 
innovációs ereje a domináns gazdasági aktor pozícióját biztosítja, illetve ennek 
látszatát teremti meg; 

• a közepes, esetleg kis vállalati kategória ezzel szemben az univerzálisabb 
felkészültség, a piaci igényekre való gyors reagálás, alkalmakként innovatívabb 
magatartások felmutatására való képességet mutat. 

Már a globalizációs hatások nyílt megjelenése elıtt is a szervezettervezıket 
erısen foglalkoztatta a kicsi-nagy, illetve nagy-kicsi problémája, amit most 
egyszerősítve tekintsünk azon törekvések integrációjának, hogy hogyan lehet a kicsiket 
a piacon nagynak láttatni, illetve hogyan tudnak a nagyok a kicsik rugalmasságát is 
felmutató módon tevékenykedni. 
Mindezen változtatási szándékok a szervezet egyensúlyának megtartása mellett kell, 
hogy realizálódjanak 8. ábra. 
 

Hatékonyság Koordináció

Ismeret

Motiváció

TanulásAutonómia

Fókusz

Irányítás

 
8. ábra 

Szervezeti egyensúly duáljai 
Forrás: Szintay, (2007) 
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Tekintsük át azokat a mozgató rugókat, amelyek az elızıekben vázolt 
törekvéseket napjainkra döntıen felerısítették, illetve domináns változásokat hoztak 
létre. 
 
Verseny és recesszió: az outsourcing eredetei 
 

A vállalatok rendszerint nem kísérik figyelemmel a tranzakciók költségeinek 
változását, de reagálnak az ilyen változások által a kereskedelemben és piaci 
versenyben kialakult nyomásokra. Amikor Miles és Snow 1986-ban elıször észlelték a 
hálózati szervezetek megjelenését, azt nem a változó IT költségeknek tulajdonították, 
hanem a termék és feldolgozó technológiák terén jelentkezı gyorsuló változásoknak, és 
nemzetközi verseny természetében végbemenı változásoknak. Rosabeth Moss Kanter 
szintén foglalkozott a témával az 1989-ben megjelent könyvében, melynek címe: 
Amikor az óriások táncolni tanulnak. Kanter látta, hogy a nagy vállalatok környezetük 
minden területén egyre gyorsuló változásokkal kerülnek szembe, és a technológia és 
nemzetközi szabályozások olyan változásaival, mely a fiatal, rugalmas cégek számára is 
lehetıvé tették, hogy átfogó módon részt vehessenek a versenyben. Ahhoz, hogy 
felvehessék velük a versenyt a nagy vállalatoknak meg kellett tanulniuk „táncolni”, 
hogy rugalmassá váljanak, és képesek legyenek a „kicsibıl is sokat csinálni”. 
Értéknövelı forrásaikat kritikusan áttekintve sokuk áttért arra, hogy nem fı 
tevékenységeiket szerzıdés útján szerzik be és a gyors változásokra és divatra épülı 
iparágakban már sikeresnek bizonyult hálózati struktúra kialakítására törekedett. A 
hálózat úttörıiként említette Kanter a Benetton divat céget és a Lewis Galoob Toys-t, 
de ugyanígy említhette volna a Nike vagy a Reebok vállalatokat. 

Az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején e növekvı versenybıl adódó 
nehézségeket még a recesszió hatásai is súlyosbították, és a költségek csökkentésének 
minden formája mindennapossá vált. A vállalatok arra kényszerültek, hogy szigorúbban 
ítéljék meg hatékonyságukat és költségeiket, mint korábban bármikor. Az új 
körülmények között növekvı figyelem irányult a szervezeti hatékonyság javítására, 
akár olyan egyszerő intézkedésekkel, mint a leépítés és késleltetés vagy akár olyan 
átfogóbb változtatásokkal, mint a belsı piacok kialakítása vagy az új üzleti folyamatok 
bevezetése. Ezek mellett az outsourcing is kulcs fontosságú költségcsökkentési 
lehetıség maradt. 

Míg a múltban egy osztály vagy egy divízió mőködhetett stratégiai okokból, 
mint a fejlesztés vagy rugalmasság potenciális forrása, vagy történelmi, akár 
szentimentális okokból, mára ez már kemény pénzügyi okokból kizárt: vagyis a 
megtermelt profit és a lekötött tıke határ költsége értelmében. Hasonló a helyzet a 
központi költségek esetében is. Régen senki nem kérdezte, hogy mennyibe kerül egy 
funkció fenntartása vagy esetleg hasonló szolgáltatás olcsóbban is beszerezhetı 
outsourcing útján. A recesszió kezdetétıl a kérdés elkerülhetetlenné vált. Szintén a 
recesszió során világossá váltak az outsourcing elınyei is, mivel olyan hálózati 
vállalatok, mint a Dell és a Sun Microsystem számítástechnikai cégek bebizonyították, 
hogy így sokkal inkább képesek túlélni a kemény költség alapú versenyt. 
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Vezetési divatirányzat és az outsourcing, mint ideológia 
 

Bizonyos értelemben az outsourcing a változó kommunikációs technológiákra 
adott logikus válasznak tekinthetı, mely a hierarchiák és piacok között kialakult költség 
haszon egyensúlyt elmozdítja. Egy másik értelmezés szerint a termék élet-ciklus 
radikális növekedése, a nemzetközi verseny változása és a globális gazdasági válság 
eredményeként kialakult erıs versenynyomásra adott logikus válasznak tekinthetı. 
Létezik egy harmadik kényszer is, mely hozzájárult az outsourcing elterjedéséhez, mely 
azonban sokkal inkább a vezetési divatirányzattal és politikai ideológiával függ össze, 
mint a gazdasági logikával vagy versenytényezıkkel. 

A piaci ideológia leginkább az állami tulajdonban lévı vállalatok 
privatizációjával hozható kapcsolatba. Ugyanilyen fontos azonban, a belsı piacok 
bevezetése és a szolgáltatások outsourcingja a kormányzati egységek és képviseletek 
esetében. Mindezen trendeket alátámasztó ideológia párhuzamos fejlesztéseket támogat 
az állandó kihívásoknak kitett üzleti életben, és az elágazó hierarchiák rendszerérıl az 
egyszerőbb és a piac által vezérelt hálózati struktúrára való áttérését célozza.  

A Nemzetek Munkája c. könyvben Robert Reich amellett érvel, hogy a nagy 
termelı vállalatok terjedésével az újonnan iparosodott országokban az Amerikai 
vállalatok áttértek a mennyiségi alapú vállalkozásokról a magas színvonalú szaktudást 
igénylı termelésre. Az új verseny környezetben a siker alapvetıen a szellemi 
erıforrásokon, és azok telepítésének sebességétıl függ. Az adminisztrációs és 
kiszolgáló szolgáltatások, termelés, üzem- és berendezések fenntartása felesleges 
teherré válnak, lassítva a vállalat mőködését és csökkentve a rugalmasságát. Reich 
szerint az outsourcing és a hálózati szervezetek vagy vállalkozási hálók kifejlıdése nem 
csak kívánatos, de szükséges is volt ahhoz, hogy a nyugati vállalatok életben 
maradjanak és jól mőködjenek. 

Az Ésszerőtlenség Kora c. könyvben Charles Handy szerint az outsourcing nem 
kívánatos és szükséges csak egyszerően tény. A felsorolt okok hasonlóak az elızıleg 
már említettekhez: egyre gyorsuló változások, növekvı verseny és mellette recessziós 
nyomás, javuló IT, elmozdulás a szaktudást igénylı vállalkozások irányába. Az 
eredmény az ún. Lóhere szervezetek kialakulása, mely nevét a háromlevelő lóherérıl 
kapta, aminek egyik levele magát a vállalatot jelenti, a második levél a rugalmas külsı 
munkaerıt képviseli és a harmadik a külsı vevık részére is rendelkezésre álló 
szolgáltatásokat és funkciókat jelenti. Handy célja az volt, hogy megmutassa, hogy az 
emberek hogyan reagálhatnak pozitív és építı módon nyilvánvalóan fenyegetı és 
kényelmetlen változásokra, de ezt olyan hatásosan tette, hogy a szervezeti változások 
olyan pozitív folyamatnak tőntek, amire törekedni érdemes és nem valami amire 
reagálni kell. 
 
Rugalmasság és nagyság 
 

A nem fı funkciók kiiktatása mellett szóló gyakori érv a rugalmasság 
szükségessége. A mai verseny környezet gyors változásait tekintve a vállalatok olyan 
képességeket keresnek, mely gyors változtatást biztosít számukra és inkább szerzıdéses 
kapcsolataik kihasználását kívánják. Könnyebb egy kis szervezet irányát 
megváltoztatni, mint egy nagy szervezetét és könnyebb megváltoztatni a választékra, 
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kiterjedésre vagy feladatra vonatkozó értelmezéseket egy szerzıdésben kiadott 
szolgáltatás esetén, ahol egyszerően a beszerzési igényeket kell megváltoztatni, míg egy 
házon belüli szolgáltatás esetén, ahol figyelembe kell venni foglalkoztatási 
kötelezettségeket, szakszervezeteket és a vezetés ellenállását. 

Ezek nyomós érvek, ameddig alkalmazhatók, de létezik másik oldal is, ugyanis 
a szervezet részeinek leválasztása egy másfajta rugalmasság elvesztését okozhatja, 
nevezetesen arról a rugalmasságról van szó, mely a tudatosságból és felfogásból ered. 
Minél nagyobb figyelem irányul a vállalat fı tevékenységeire, annál kevesebb a 
tudatosság fı tevékenységek mögött folyó eseményekben. A környezet változásai 
valamilyen módon megmutatkoznak, és egy adott funkciót vagy üzletet hamarabb 
érinthetnek, mint más egységeket. Amint ez a funkció a rendszer informális 
rendszeréhez kapcsolódik, a változás tudatossága már a rendszer közvetítésével mehet 
végbe. Amennyiben a változás fenyegetı, egy erıs kultúra választhatja annak 
elkerülését vagy eltanácsolását, de ez történhet átfogó és fı tevékenységeire 
koncentráló szervezetben egyaránt. A legtöbb változásra az átfogó vállalat nagyobb 
határai és hatékonyabb informális kommunikációs és szabályozó rendszerei 
valószínőleg érzékenyebben reagálnak, mint fı tevékenységekre koncentráló társai. 

Egy kapcsolódó kérdés a nagyság. Mint minden költségcsökkentı stratégia, a fı 
tevékenységekig történı leépítés arra a tételre épül, hogy egy szők, jól meghatározott 
szervezet kívánatosabb, mint egy tágabb és kevésbé jól felépített. És ez így is van – 
amíg valami el nem romlik vagy valami különös történik. Ezen a ponton azonban a 
nagyobb szervezet kerül fölénybe. A szervezeti lazaság elnyeli a hatásokat, és a közös 
tudáskészlet megoldást nyújt a problémára. Amint a közös tudás részei leépülnek, 
gyorsan elvesznek, és a szervezet sebezhetıvé válik a múltban kevésbé zavaró 
események által is. 
 
Motiváció és tanulás: a közösség elınyei 
 

Egy másik problémakör azon kapcsolatok megváltozásából adódik, melyek 
akkor történnek, mikor az emberek alkalmazottakból szállítókká vagy tanácsadókká 
válnak, vagy amikor munkájukat nem fı tevékenységként ítélik meg. Ezek a változások 
jóindulatúnak tőnhetnek a felsı vezetés számára, de maguk az alkalmazottak 
fenyegetve érezhetik magukat. Kulturális értelemben ık azt az üzenetet hordozzák, 
hogy az érintett emberek többé nem részei a törzsnek, vagy legalábbis nem annak a 
résznek, amely valójában számít, és ez valamilyen szinten elutasítást okoz. Ez bizonyos 
mértékig ösztönzi ıket, mivel a közösség határain kívül megtalálhatják saját 
szabadságukat és önálló kifejezési módokat. Sokkal inkább azonban valószínőleg az 
ellenkezı hatás érvényesül. 

Egyik áldozat a motiváció. Nincs rá indok, hogy az emberek miért nem találnak 
a vállalaton kívüli terepen olyan és annyi motivációt, mint azon belül, hiszen sokan 
kisebb csoportokban dolgozva és nagyobb autonómiát élvezve több motivációt 
találhatnak. Azonban naivitás lenne ugyanazokat a motivációkat keresni kívül, mint 
amelyek jól mőködnek belül. Egy erıs vállalati kultúra egyik legkiemelkedıbb hatása a 
kultúrához kötıdı hőség kialakulása. A magas szintő anyagi és érzelmi támogatásban 
részesülı alkalmazottakról gondoskodva a vállalat a közösség, és ahhoz való tartozás 
érzését képes kifejleszteni, arra motiválva a dolgozókat, hogy jól szolgálják vállalatuk 
érdekeit. Amint egy funkció kiiktatásra kerül a megmaradt vállalat legjobb esetben egy 
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potenciális vásárlóvá válik, de rosszabb esetben úgy tekintik, mint aki eljátszotta az 
érintett dolgozók bizalmát. Mennyit ér az alkalmazottak hősége, good will és a vállalati 
motiváció, ha összehasonlítjuk a szállítók szkepticizmusával és belsı motivációjával? 
Nehéz ezt megmondani, de biztos, hogy nem elhanyagolható. 

Szorosan kapcsolódik a motivációhoz a biztonság kérdése, és ennek újra kettıs 
éle van. Egyik oldalon áll az az érv, hogy az alkalmazás biztonsága egy hagyományos 
szervezetben lustaságot és eredménytelenséget szül, összehasonlítva a szerzıdéses 
szállítók energiájával és hatékonyságával. De ahogy minden szülı tisztában van vele, a 
bizonytalanság nem mindig motiváló. A bizonytalanság figyelmetlenséget és hibákat 
szül. Még kritikusabban, szervezeti szemszögbıl, meggátolja a kérdezést, kísérletezést 
és tanulást. Egy gyermek csak abban az esetben tesz fel kérdéseket, felfedezéseket és 
tanul, ha bízik tanítójában és mind szociálisan, mind pedig pszichológiailag 
biztonságban érzi magát. A vezetık is csak abban az esetben képesek a változásokra 
reagálni és maguk is megváltozni, ha ahogy Edgar Schein rámutatott, lélektanilag 
biztonságban vannak. A fı funkciókig történı leépítés, az alkalmazási kapcsolatok 
szállítói szerzıdésekkel való felcserélésével és a hagyományos mindent felölelı védı 
ernyı bezárásával, az új vállalatban növekszik az aggodalom szintje és beszőkül a 
tanulás lehetısége. Ugyanakkor a tanulás fogalma nagyon fontos – más aspektusból – 
azon cégek stratégiájának megértéséhez, melyek a szaktudás-igényes szolgáltatások 
csinálni vagy vásárolni döntése elıtt állnak. A döntés majdnem minden esetben egy 
fontos külsı tényezıvel egészül ki. Az igényes ügyfelek kiválthatják a szakértelem 
felhalmozódását és hozzásegíthetnek az új termékek piaci lehetıségeinek 
felkutatásához.  
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GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ER İFORRÁSOKKAL  
A 21. SZÁZAD VÁLTOZÓ VILÁGÁBAN 

 
Dr. Tóthné Dr. Sikora Gizella 

ny. egyetemi docens 
 

 ÖSSZEFOGLALÓ 
 
       Az emberi erıforrásokkal gazdálkodás egy évszázaddal ezelıtt vette kezdetét. 
Több fejlıdési szakaszt követıen a XXI. század elsı éveiben kirajzolódik az a folytatás, 
amellyel a tanulmány foglalkozni kíván. Kérdés, hogy milyen hatással vannak az 
ezredforduló változásai a gazdasági szervezetekre és az emberi erıforrásokra. Milyen új 
kihívásokkal, tendenciákkal kell szembenézni rövid és hosszabb távon a HR 
szakmának. Kutatások és szakértıi jelzések szerint hogyan változnak a HR 
szerepkörök, intézkedések és menedzsment módszerek.  
  
BEVEZETÉS 
 
       Az emberi erıforrással, a munkavállalókkal való hivatalos foglalkozás kezdete 
egy évszázaddal ezelıtt vette kezdetét. Az angolszász Armstrong és a francia Peretti 
periodizálásán keresztül ismertük meg a Personnel Administration – tól (PA) a Human 
Resource Management - ig (HRM)  tartó folyamatot. (Tóthné Sikora, 2004) Újabban 
egyre többen írnak a HRM, az Emberi Erıforrás Menedzsment stratégiai szerepérıl, a 
szervezeti kompetenciákat meghatározó jelentıségérıl, jelezve, hogy a HR is elérkezett 
egy újabb korszakváltáshoz, az Stratégiai Emberi Erıforrás Menedzsmentig.  Egyre 
erıteljesebben körvonalazódnak a XXI. század elsı évtizedében kialakult folyamatok 
és a következı évtizedben várható tendenciák. A 2l. század elsı évei a globalizációs és 
regionális folyamatok felgyorsulását a „gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan” 
koncepció elméletét és gyakorlatát,  az elsı évtized második fele pedig a globális 
pénzügyi és gazdasági válságot hozta magával. A tanulmány azzal a kérdéssel 
foglalkozik, milyen hatással vannak a változások a gazdálkodó szervezetekre, az emberi 
erıforrásokra. Milyen új kihívásokkal, új tendenciákkal kell szembenézni a jövıben a 
HR szakmának, hogyan változnak a HR szerepkörök, menedzsment módszerek, HR 
stratégiák.   
 
GONDOLKOZZ GLOBÁLISAN, CSELEKEDJ LOKÁLISAN 
 
       Az Európai Unióba való belépéssel a regionalitás szerepe felértékelıdött, amely 
azonban nem valósulhat meg világgazdasági kitekintés nélkül. A globális gondolkodás 
egyfajta szemüveg, amelyen keresztül szemlélhetjük a világot, hozhatjuk meg reális és 
megalapozott döntéseinket egyrészt a különbözı fejlettségő kistérségek, megyék és 
régiók fejlesztése, problémáinak megoldása, másrészt a  határ menti régiók, országok 
közötti együttmőködés kidolgozása, vagy éppen a világ nagy régióinak fejlıdési 
tendenciának felismerése érdekében. Továbbá arra is keresni kell a választ, hogy milyen 
rövid és hosszú távú globális és regionális változások játszhatnak szerepet a HR 
szervezetek mőködésében és a HR funkciók gyakorlásában.  
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      Melyek azok a tartósnak ígérkezı változások, melyek már hatással vannak, illetve 
lesznek az emberi erıforrás gazdálkodásra, a HR szakmára és szerepkörökre?  

- Demográfiai folyamatok. Különbözı módon és mértékben érintik az egyes 
földrészeket, világgazdasági régiókat és országokat. Az Európai Unió legtöbb 
országának népessége elöregedıben van, csökken a munkaképes korú népesség 
aránya, az ún. öregedési index erıteljes növekedésnek indult. Megváltozik a 
munkaerı életkor, képzettség szerinti - a mobilitási folyamatok révén -  etnikai 
összetétele is, melynek kezelése új kihívásokat jelent a HR számára. 

- A mőszaki és információs technológia gyors fejlıdése. Az élet minden 
területére, de különösen a munkavégzés körülményeire, tartalmára és 
eredményére gyakorolt hatása szükségessé teszi a vállalati üzleti stratégiák, 
termékstruktúrák, folyamatos változtatását, az ember szerepének 
felértékelıdését. Ezért a jövıben - szakértıi jelzések szerint – a HR szakma, a 
HR menedzsment szerepe, felelıssége, jelentısége is megváltozik. (Majó, 
2007)  

- Az üzleti élet nemzetköziesedése, a globalizáció. A technikai fejlıdés, az 
információ ma már nem ismer országhatárokat, nem véletlen született meg 
földünkre a „globális falu” elnevezés. A folyamat szerves része a versengés és a 
versenyképesség. Versengés a fogyasztókért, a legjobb munkavállalókért, a 
csúcstechnikáért és a tehetségekért. Megváltoztak a munkavállalókkal és a HR-
rel szemben elvárások is.  

       A gazdasági növekedés, a versenyképesség hagyományos forrásai kimerülıben 
vannak, nem elegendık a versenyelıny fenntartásához. Elıtérbe kerülnek az emberi 
erıforrások, a tudás, a képességek, a kompetenciák, magatartás és viselkedésformák és 
menedzselésük. A HR a hosszú távú versenyképesség kulcsfontosságú tényezıjévé 
válik a 2l. században. Már hosszabb ideje bebizonyított közgazdasági összefüggés, 
hogy pozitív kapcsolat van a rendelkezésre álló humán tıke, az emberi erıforrások 
megfelelı kihasználása, menedzselése és a szervezetek teljesítménye között. (Poór, 
2007)  
 
A VÁLLALATOK ÉS A MUNKAVÁLLALÓK VÁLTOZÓ SZÜKSÉGLETE I, 
IGÉNYEI 
 
       A vállalati siker tényezıje az emberi erıforrás, amely bár nehezen 
számszerősíthetı, de mint eszmei vagyonrész egyre nagyobb súlyt képvisel a vállalatok 
tıkepiaci értékében. Az eszmei vagyonrészt a szervezet mint egész, benne a vezetık, az 
alkalmazottak, HR menedzsment képzettsége és képessége, a vállalati márka, az 
ügyfélkapcsolatok, a szervezeti megoldások együttesen alkotják, amelyek akár a 
vállalat piaci értékének kétharmadát is kitehetik. Ezek a képességek alkalmasak arra, 
hogy a változásokat kövessék, hogy technikai fejlıdés és üzleti igényeknek megfelelı 
új képességeket tanuljanak és alkalmazzanak. A tudásalapú gazdaságban a tudásalapú 
alkalmazottak a munkaerıpiac legfontosabb szegmensét, munkaerıpiaci rétegét 
alkotják. A „tudásalapú vándorok” – mint ahogyan Moss Kanter R. (2001) írta  –  
szabadon mozognak a vállalatok között, s a HR legfontosabb feladata ezen tehetségek 
vonzása, megszerzése és megtartása az üzleti célok, változásokkal való lépéstartás 
érdekében.  
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       A tartóssá váló technológiai, üzleti változások, trendek szükségszerően a 
vállalati értékrend megváltozását hozzák magukkal. Egyes értékek értelmüket vesztik, 
új értékek nyernek prioritást. Vegyük például a lojalitást, a céghez főzıdı hosszú 
szolgálati idıt, helyébe a több munkahelyen, több munkakörben és más munkahelyi 
közösségben szerzett tapasztalat lép. Az egyéni munkaerı értékesítési stratégiában a 
céghez kötött elımenetel helyét átveszi a gyakoribb munkahelyváltás. Felértékelıdik az 
alkalmazkodóképesség, a humán tıke rugalmassága, mennyire kockázatvállaló a 
munkában, belülrıl motivált-e, képes-e hatni és megváltoztatni mások szemléletmódját. 
Mindezek a versenyelınyök szempontjából nélkülözhetetlen tulajdonságok. Ezen 
tulajdonságok miatt a felértékelıdött a fiatal cégvezetık szerepe. Ugyanakkor a régi, 
bevált értékeket sem szabad kidobni. A Financial Times szerint eredményes 
kombináció lehet az ifjú cégvezetı és a tapasztalt „öreg” tanácsadó. (Menedzserek 
versenyfutása, 2007) 
       Egyre jobban hódít a valós idejő (real time) gazdaság, a 24 órás vállalat 
mőködtetés, mert a globális piacon nincsenek nappalok és éjszakák, az üzleti, 
technológiai, termelési lánc folyamatos mőködtetéséhez az idıeltolódásokat át kell 
hidalni. Ez a korábbinál nagyobb rugalmasságot, több munkaerıt és másfajta 
gondolkodást igényel. A Piac és Profit on-line ( Menedzserek versenyfutása, 2007) 
idézi Stephen Haeckelt, aki a régi és új gazdaság közötti különbséget a következı 
hasonlattal érzékelteti. A hagyományos gazdaság olyan „mint egy busz, amely elıre 
megszabott menetrend szerint közlekedik, és megáll a kijelölt állomásokon”, a valós 
idejő gazdaság pedig egy olyan taxi, „amely állandó interaktivitásban van 
környezetével, reagál az igényekre, felveszi utasait, és oda viszi ıket, ahová kívánják.” 
Az üzleti szférában érzékelhetı intenzitás megköveteli, hogy az egyének 
versenyképesek legyenek, hogy rendelkezzenek a versenyzéshez szükséges 
motivációkkal, személyiségjegyekkel, miközben ezen folyamatok nem nélkülözhetik az 
együttmőködı magatartásformákat sem. 
 
VÉLEMÉNYEK A HR 2l. SZÁZADI JÖV İJÉRİL  
 
      A nemzetközi szakirodalom és a humán guruk véleménye megoszlik a HR 2l. 
századi jövıjét illetıen. Különbözı kutatások a kérdést három szempontból vizsgálják. 
Röviden összefoglalva a következı álláspontok ismeretesek:  

- Az emberi erıforrás a vállalat sikerének kulcsa. Az elmúlt évtizedek gazdasági 
növekedést célzó versenyét azok nyerték meg, akiknek sikerült a legnagyobb 
tehetségeket kiválasztani, magukhoz vonzani és megtartani a legkedvezıbb 
munkahelyi körülmények megteremtésével, anyagi és erkölcsi motivációk 
sikeres alkalmazásával. A vállalatok teljesítménye szempontjából az emberi 
tényezı meghatározóbb lesz a jövıben, mint valaha.  

- Az emberek vezetése, a HR menedzsment lassan, de biztosan fejlıdik. Az 
emberi erıforrással való gazdálkodás, a munkavállalók fejlesztésének és 
vezetésének a módja, a vállalati kultúra átalakítása, a változások menedzselése, 
az emberek irányítása egyik legfontosabb feladat. A 2l. századi változások 
kezelése és irányítása a HR technikák struktúrájára is hatással van. 
Megváltoznak a prioritások. Egyes manuális technikák feleslegessé válnak, 
miközben egyre nagyobb figyelem irányul az IT technikákra, valamint a 
motivációt és morált befolyásoló elemekre. 
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- Emberi erıforrások, a HR technikák és funkciók szerepe nı, miközben a 
vállalati HR apparátusok, osztályok szerepe csökken. A HR tevékenységek 
összessége ugyanis nem azonos a HR osztállyal. A személyügyi tevékenység 
története is azt mutatja, hogy kezdetben minden emberekkel foglalkozó 
tevékenység a közvetlen, munkahelyi vezetı kezében összpontosult, majd 
késıbb egyre jelentısebb része átkerült a HR apparátus kezébe. Ez a tendencia 
megfordulni látszik, illetve változóban van. A 2l. században folytatódik a 20. 
század utolsó évtizedében elindult folyamat, a HR funkciók többcsatornás 
telepítése, amely a HR szervezeti egységek jelentıségének csökkenését hozza 
magával. ( Losey M.- Ulrich D.- Meisinger S., 2006) 

 
A HR SZAKMA ÁTALAKULÁSA 
 
       Az elızıekbıl is kitőnt, hogy a HR jelentıs versenyelınyhöz juttathatja 
szervezetét a szervezeti adottságok jobb kihasználásával és a munkavállalók 
képességeinek fejlesztésével. A HR szakembereken múlhat a szervezet sikere vagy 
bukása, a rá bízott emberek jóléte, elégedettsége és sorsa. A HR a hétköznapi 
emberekbıl rendkívüli eredményeket képes kihozni a kölcsönös bizalmon alapuló 
munkahelyi légkör kiépítésével, melynek feltétele a különbözı emocionális 
mozgatóerık (mint pl. a bizalom, félelem, méltóság, értelem) hatásának megismerése és 
alkalmazása, az információk megosztása a dolgozókkal, s a partneri viszony kialakítása. 
(Sartain L.,2004) 
       A HR jövıbeni reális céljainak kitőzéséhez és eléréséhez szükséges a változó 
külsı és belsı környezeti tényezık, a HR-rel szembeni kihívások, jövıbeli elvárások 
megismerése. Mike Losey, Sue Meisinger és Dave Ulrich (2006) szerint a jövıben a 
hatékony HR szakemberek számára a következı kompetenciák nélkülözhetetlenek:  

-  Az emberek megértése és irányítása.  
-  Szakmai tudás folyamatos fejlesztése. 
-  Az új HR szerepek mesterfokú elsajátítása. 
-  A szervezeti kultúra feltárása, létrehozása és üzleti körülményekhez igazítása.  
-   Szervezeti változtatások helyett a vállalati képességek fejlesztése. 
-  A HR tudományos megalapozottságának növelése, HR döntéselmélet  
    elfogadása. 
-  Csapatmunka, kölcsönösen együttmőködı vállalkozások hálózatának 
    kialakítása.  
-  A megfelelı üzleti környezet kiépítése, a társadalmi és etikai elvárások 
    koordinátora.  

       A HR szakmai ismereteinek 20. századi fejlıdését, a személyügyi 
tevékenységek egyre komplexebbé válását Monks (1992) modellje, az idıben egymás 
mellett létezı személyügyi tevékenységeket pedig Tyson (1994) elmélete alapján 
ismerhettük meg. Az elért szakmai szint három tudományos áramlat, a tudományos 
vezetés iskolája, a magatartástudományok, valamint a human capital elmélet 
eredményeinek szintetizálására épül. S bár a HR szakma viszonylag új, már van 
történelme. Létezését nem lehet kétségbe vonni, kérdés inkább az, hogy a HR milyen 
formában és alakban fog továbbélni.  
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ÚJ MÓDSZEREK, ÚJ SZEREPEK  A 21. SZÁZAD FORDULÓJÁN  
       
       A 20. század utolsó évtizedeiben alkalmazott hagyományos HR rendszerek és 
módszerek egyre kevésbé alkalmasak a jövı nemzedékei, munkavállalói igényeinek 
kielégítésére, és a 2l. század vállalatai elıtt álló kihívások kezelésére. Marc Effron, 
Robert Gandossy és Marshall Goldsmith (2004)  kutatásai, elemzései és elırejezései 
szerint a következı új módszerekkel gazdagodhat a HR 2l. századi szerepének 
története:  

• Testreszabott egyéni igény felismerésére alapozva a büszkeségépítés válhat az 
egyik leghatékonyabb motiváló erıvé..  

• Gyakorlati vezetıképzés viselkedéstani coaching modell segítségével.  
• A HR programok hatásának, eredményességének és hatékonyságának mérése, a 

befektetés és a fenntartható stratégiai siker elemeinek összekapcsolása a HC 
BRidge keretrendszer támogatásával.  

• A HRM és az üzleti eredmény kettıs teóriája: az érdemi HR tevékenység 
befektetés, ugyanakkor a felszíni HR tevékenység költség, kiadás. 

• Ikarosz-szindróma: kiemelkedı tehetségek kiválasztása és nevelése. 
• Új vezetık sikerének biztosítása: külsı forrásból tehetség kiválasztása, 
      beillesztése és támogatása.  
• Tanulás oktatáson és képzésen keresztül.  
• Tehetségenergia – a mindent átható együttmőködés. 
• Teljes kompenzáció helyett globális átfogó ösztönzésmenedzsment. 

 
       A HR szakmát választókra teljes mértékben igaz, hogy szükségszerően az egész 
életen át tartó tanulás jellemzi pályafutásukat, mert csak magas színvonalon elsajátított 
interdiszciplináris ismeretek birtokában tudják a szervezet és a rájuk bízott emberek 
érdekeit szolgálni .(Gulyás, 2001) A 2l. századi változásokhoz igazodó HR vezetı 
megbízható munkatárs, aki képes a szervezeti és egyéni, munkavállalói érdekek 
összehangolására Ugyanakkor karakán és agilis, fegyelmezett és összehangoltan 
cselekvı. A munkavállalók jogos igényeiért kiáll, partnerként kezeli a szervezet 
valamennyi dolgozóját.  
       A hagyományos HR személyzeti funkciók (munkaerı tervezés, 
munkakörelemzés, értékelés, toborzás, kiválasztás, karriertervezés,  
teljesítményértékelés,  javadalmazás)  gyakorlása már nem elegendı. A változások 
olyan kihívást jelentenek az emberi erıforrásokkal való gazdálkodásban, hogy 
elkerülhetetlen a HR funkciók újragondolása, egyfajta paradigmaváltás. 
         Téma szakértıi szerint a HR területén élenjáró szervezeteknél a HR eredményei 
egyre inkább mérhetıkké, üzleti tevékenységgé válnak. Akciói, eszközei és módszerei a 
következı három tevékenységi kör köré szervezıdnek:  

1. Alapvetı adminisztrációs szolgáltatások és tranzakciók.  
2. Üzleti partnerségi szolgáltatások.  
3. Stratégiai partnerszerep. 

Dave Ulrich (2006) szerint a felsoroltakon kívül a HR új szerepei között fontos 
megemlíteni az „Alkalmazottak szócsöve” és a „Változás menedzsment” funkciókat is. 
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Egy újabb verzió, a magyar HR portálon megjelent cikk szerint: „ A HR-es ügyvéd 
vagy besúgó”. ( Szilágyi, 2010)  
 
A VÁLSÁGKEZELÉS HR ASPEKTUSAI 
 
     A több mint 100 éves gyökerekkel rendelkezı EEM tudománya és a HR 
szakma folyamatos változásban van. Korábban nem ismert problémák, társadalmi 
jelenségek, újabb és újabb bonyolult feladatok teszik próbára a szakemberek megújulási 
képességét. A 2008 ıszén kitört gazdasági válság következményeit nemcsak a 
munkavállalók, de a HR-szakma is megérzi. A HR piacnak is alkalmazkodni kell a 
megváltozott körülményekhez, a csökkenı munkaerı-kereslethez, elıtérbe kerül a 
költséghatékony HR, megnı a HR controlling jelentısége. A munkaerı-közvetítı cégek 
megbízásai csökkentek,  következmény a tevékenység megszüntetése  vagy fúzió a 
tıkeerısebb külföldi HR cégekkel. Toborzás helyett outplacement, coaching, 
kiválasztás helyett létszámstop, kisebb HR költségvetés. . 
       A globális válság hatását vizsgálta az amerikai Hewitt Associates 2009 ıszén a 
világ 40 országában 2018 vállalatnál. A kutatás szerint a megkérdezett vállalatok 
költségcsökkentı intézkedéseinek középpontjában a létszámstop és a 
létszámcsökkentés, fizetések befagyasztása, vezetıi fizetések csökkentése valamint az 
elıléptetések visszafogása áll. Az európai székhelyő multinacionális vállalatok 72 %-a 
a létszámcsökkentést, 70 %-a a termelékenység javítását, 66 %-a a határozott idejő 
foglalkoztatás elıtérbe helyezését szorgalmazta. (Fónay, 2010)   
         Magyarországon 2008-2009-bem három intézmény (PTE Menedzsment és HR 
kutatóközpont, DGS Global Research, Országos Humánpolitikai Egyesület) is vizsgálta 
a vállalatok által alkalmazott válságkezelı HR intézkedéseket. A kutatások által feltárt 
intézkedések három csoportját  azonosította Fónay  Tibor: 

1. Hatékonyságot növelı intézkedések: többek között szervezet átalakítás,  
karrierfejlesztés, munkavállalók minıségi cseréje, kiszervezés, rugalmas 
foglalkoztatási formák és munkaidı rendszerek. 

2. Létszámleépítés nélküli költségcsökkentı intézkedések két csoportja: a 
bérköltséget (túlmunka csökkentése, bérek, jutalmak befagyasztása) és egyéb 
költségeket (céges összejövetelek, fejlesztési, oktatási költségek csökkentése) 
érintı intézkedések.  

3. Létszámcsökkentést eredményezı intézkedések közül a leggyakoribb a 
létszámstop, a létszám leépítés és a korengedményes nyugdíjazás.  

 
Az Országos Humánpolitikai Egyesületnek a HR tevékenységi struktúrákat 

középpontba állító kutatása (Bóday, 2009) szerint a következı években várható 
tendenciák:  

1. Elıtérbe kerülnek olyan jövı-orientált tevékenységek, amelyek közvetlenül 
befolyásolják a cég jövıbeni mőködését, ennek megfelelıen a HR 
tevékenységen belül növekszik a stratégiai jellegő koncepcionális 
tevékenységek súlya. 

2. Csökkennek az extenzív fejlıdésre fordítható források, a létszámnövelés, illetve 
külsı szakértıi tevékenység igénybevétel tekintetében.  

3. A HR tevékenységek összességén belül csökken a rövid távú operatív HR 
tevékenységek aránya, nı a hosszabb távú, a stratégiai jellegő feladatok súlya.    
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KÖVETKEZTETÉSEK  
 
          Bár a bevezetıben jelzett kérdések kutatása várhatóan még sokáig foglalkoztatja 
majd a szakembereket, jelenleg levonható az a következtetés, hogy a vállalati HR 
tevékenység a válság hatására felértékelıdik, jelentısége a jövıben tovább fog nıni,  az 
alkalmazott HR technikák és szerepek bıvülnek, gazdagodnak.  
          A HR osztályok, szervezetek jövıje már nem látszik ilyen egyértelmőnek..  A HR 
osztályok munkája rendkívül összetett, sokszor egymásnak ellentmondó tevékenységek 
összessége, tevékenységüket sok kritika éri. A jövı egyik tendenciája - mely részben a 
jelenben is érvényesül – a személyügyi tevékenységek koncentrálása helyett az emberi 
erıforrással való gazdálkodási feladatok szétterítése. Az IT rohamos fejlıdése lehetıvé 
teszi a személyügyi tevékenységek egy részének automatizálását. Vannak feladatok, 
amelyek átirányíthatók a vállalaton belül a közvetlen vezetıkre, vagy a pénzügyi, jogi, 
IT osztályokra. Sıt, tendencia a teljes HR részleg kiszervezése, szolgáltató vállalattá 
átalakítása. A HR szervezetek létszáma várhatóan csökken, részben profitcentrumként, 
részben stratégia partnerként, változásmenedzselıként fognak mőködni. 
         Ugyanakkor a szőkülı természeti, pénzügyi források következtében  az emberi 
erıforrás és azzal való gazdálkodás jelentısége nı, s lehetséges, hogy az  eddigiektıl 
lényegesen eltérı, számos új  konfigurációja alakulhat ki a gazdasági, munkaerı-piaci 
és demográfiai helyzettıl, a tudásgazdaság, az információs technológia fejlıdésétıl, a 
szervezeti mérettıl, tevékenységi körtıl,  ágazati sajátosságok változásától függıen. 
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ELİKÉP 
 

Tucatnyi gazdaságpolitikai tárgyú könyvet írtam és/vagy szerkesztettem. A 
legutóbbiról, a szerkesztésemben, és társszerzıségemben, a TYPOTEX Kiadó 
gondozásában 2009-ben megjelent, „Gazdaságpolitika a globalizált világban” címet 
viselı kötetrıl szeretnék írni. Pontosabban annak/ennek apropóján. Szó lesz persze a 
könyv elıéletérıl, hátterérıl és jelen-jövıjérıl is, ez talán természetes. 

Hiába vagyok négy évtizede felsıoktató, mindezt nem tehetném meg, ha nem 
lenne ezen ragyogó alkalom. 

Nagy Aladár professzor hét évtizede hihetı, hetven éve azonban aligha. A 
hatvan közeliség talán hihetı lenne. Hatalmas felhalmozott tudása és önfegyelme 
mögött már évek óta arzenálnyi bespájzolt humort és iróniát sejtek, amibıl csak ritkán, 
de rendkívüli pontossággal vet be szúrásnyi adagokat, és figyeli, jegyzi a hatást. Erre 
alapozok. Talán érdekli a következı gondolatmenet. 

Ugyanezt remélem jelen kötet olvasóitól is, akiket arra kérek, ne hiányolják a 
ma már kötelezı lábjegyzet és hivatkozás áradatokat, ne várják a szerzı sodró 
önbizonygatásait, ez itt nem olyan írás. Azoknak a kollégáimnak pedig, akik nem 
ismernek, és idáig jutottak az olvasásban, üzenem: reklámról szó sincs. Egyrészt 
minden könyvnek megvan a maga sorsa. Másrészt a könyv éli a maga életét. A miénk 
fogy. Ez a szerzık szívének öröm, zsebüknek közömbös. 
 
A SZERZİKRİL 
 

Talán a tartalomjegyzék jó kiindulópontot ad. 
Elıszó helyett (V.J.), A gazdaságpolitika szerepe a modern gazdaságokban 

(V.J.), A gazdaságpolitika vége (?): Magyarország esete (V.J.), A különbözı 
közgazdasági irányzatok a gazdaságpolitika hatékonyságáról (Oroszi Sándor), Az állam 
gazdasági szerepvállalásának indokai és korlátai. Közpénzügyek és közösségi döntések 
elmélete (Németh András Olivér), A pénzügyi kormányzás intézményrendszere (Pál 
Tamás), A gazdasági rend formamódosulásai (Németh György), Ahonnét nincs 
visszatérés? /Magyarország/ (Csillag István), A magyar gazdasági válság háttere, a kiút 
lehetıségei (Lóránt Károly), Az Európai Unió gazdaságpolitikájának néhány aspektusa 
(Madár István), Elıszó az országtanulmányokhoz. Mit nevezünk reformnak 
(Munkaközösség), Németország (Dombi Ákos), Franciaország (V.J.), Olaszország 
(Dombi Ákos), Amerikai Egyesült Államok (Bokor László), Egyesült Királyság (Bokor 
László), Új-Zéland (Bokor László), Oroszország (Dombi Ákos), Japán (V.J.), Dél-
Korea (György László), Indonézia (György László), Szingapúr (György László), Kína 
(György László). 

Négyen – Bokor László, Dombi Ákos, György László, és Németh András 
Olivér – fiatal versenyzık, a húszas éveik végén, fokozatszerzés elıtt. Nevüket már 



353 
 

most érdemes megjegyezni. Korlátok között, de kompromisszumok nélkül faragják 
jövıjüket. 

A negyvenes éveik felé tartó Madár István és Pál Tamás nemcsak oktatókként 
ismertek közgazdász berkekben. Elıbbi ismert gazdasági újságíró, utóbbi jelentıs 
bankszektorbeli tapasztalatokkal bíró szakember. 

Németh György szociológus közgazdász. Kevesen voltak termelékenyebbek az 
elmúlt húsz évben, mint ı. Felkészültsége, és kérlelhetetlen vitaszelleme egyaránt 
sokkoló lehet ellenlábasainak. Különösen az egészségüggyel, a nyugdíjrendszerrel, és 
az adózással kapcsolatos írásai jelentenek nehezen megkerülhetı vonatkoztatási 
pontokat. 

Oroszi Sándor elméleti téren az egyik legjobban felkészült oktató-kutató 
Magyarországon, makroökonómiában, mikroökonómiában, elmélettörténetben, 
munkagazdaságtanban egyaránt otthon van. 

Csillag István mind az elméleti, mind a gyakorlati terepen otthonosan mozgó, 
széles humán alapmőveltséggel, és jogi diplomával is rendelkezı, méltán ismert 
közgazdász, fıként a liberális sajtó rendszeres publicistája, miniszteri múlttal. 

Lóránt Károly az egykori Tervhivatal semmit nem felejtı, és mindent 
dokumentáló munkatársa, sok éven át a dánok Brüsszelben székelı EU tanácsadója, 
fıként a konzervatív sajtó gyakori esszéírója és publicistája. 
 
A „F İCSAPÁSRÓL” 
 

A futballcsapatnyi szerzı általános, és szakmai ideológiai háttere enyhén szólva 
meglehetısen változatos. Teljesen értelmetlen lett volna valamiféle álkísérletet mímelni 
egységes alaptételek elfogadása érdekében. Az volt a kiinduló feltételezés, hogy az 
egyes elméleti fejezetek és az országtanulmányok egyaránt lehetıséget adnak arra, hogy 
egyrészt minden lényeges eszmei irányzat megjelenhessen, másrészt pedig az egyes 
országok dilemmáinak bemutatása ne legyen gyökér nélküli, a szükséges 
gazdaságtörténeti, filozófiai hátteret a szerzık vázolhassák. 

Magyarország esetében azonban semmit sem bízhattam a véletlenre. Annak 
érdekében, hogy a két egymástól teljesen különbözı alapértékeken nyugvó, négy 
évtizedet átfogó gazdaságpolitikai analízis egyenlı súllyal szerepelhessen, felkértem 
Csillag Istvánt és Lóránt Károlyt – tudtak egymásról, illetve a „másik” felkérésérıl –, 
írjanak „ikerfejezetet” hazánk gazdaságpolitikai dilemmáiról. 

Megtették. Egyszerre nagy meglepetés, meg nem is, hogy mindketten a bajok 
közös gyökét a múlt század hetvenes évei világválságára adott rossz magyar 
gazdaságpolitikai döntéseire vezetik vissza. Mővi kifejezéssel élve: ez egyaránt anti-
kirekesztı, és pro-toleráns. 

Nyilván egy hipotetikus közgazdász MSc hallgató tanulmányai során majd 
eldönti: melyik megközelítést tartja meggyızıbbnek – a vizsgán nyilván nincs olyan 
kérdés: melyik a „jobb”? Döntése azonban önmaga által konstruált, és nem sodró 
tévedhetetlenséget sugalló, így többé-kevésbé ráerıszakolt lesz. Egy hipotetikus BSc 
mérnök hallgató pedig – félévente háromszázan jelentkeznek a gazdaságpolitika 
kurzusra nagy örömömre –, a stúdium során ráérez(het) a szerinte igazira. 

Öröm, hogy a szerzık azonosulni tudtak a szerkesztıi alapállással. 
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EMOCIONÁLIS FELVEZETÉS 
 

A szerzık, szerkesztık sokszor kényszert éreznek – nemegyszer én is – arra, 
hogy az elıszóban tömör absztraktját adják munkájuknak, számos célt ismertetve, több 
következtetést vázlatosan elıre vetítve. A bemutatott esetben más megoldást 
választottam, mégpedig a következıt: 
 
’EL İSZÓ HELYETT 
 
„A fehér szín milyen lehet? 
mint sima síkos ablaküvegen 
ha végighúzom kezemet…. 
S a fekete? 
mint tompa csönd közel és messze, 
se éneke, se üteme.” 
                       (Weöres Sándor: A vak /Részlet/) 
 
 
Fekete, fehér igen, nem… 
                         (Mondóka részlet) 
 
 
Ezt még a vak is látja 
                          (Népi mondás) 
 
 
„…az összeesküvés-elmélet, mint vád hangoztatása…azoknak az uralmi csportoknak az 
eszköztárához tartozik, akik az alkotmányjogi- formális struktúrák alatti informális 
gazdasági-szellemi csoportosulások hatalma révén át tudják formálni a felszíni 
intézmények mőködését , ám az ezt feltáró elemzéseket ezzel a váddal diszkreditálni 
tudják.” 
                           (Pokol Béla /Kees van der Pijl nyomán/) 
 
 
A globalizáció olyan, alapvetıen hatalmi-gazdasági természető folyamat, amelynek 
során a világgazdaság legerısebbé váló szereplıi a legjelentısebb nemzetközi 
intézményeken keresztül, az adott és általuk is formált jogi keretek között, saját 
érdekeik alapján egységesítik és általános érvényővé teszik a gazdasági és  politikai 
játékszabályokat 
                            (Veress József) 
 
 
„Semmi sem lehet politikailag elfogadható, ami morálisan elfogadhatatlan” 
                              (! vs ?)’ 
 
Ennyi. Talán eklektikusnak tőnik, de remélem nem az. Egyértelmően idealista lelki 
szemeim elıtt megjelennek a hallgatók, akik túl a kurzuson, és a csaknem félezer 
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oldalas könyv tanulmányozása után visszalapoznak ide/oda, és döntenek az utolsó 
felvetésrıl (! vs?). Megérthetik: tényleg nem minden fehér és fekete – a 
gazdaságpolitikában sem, sıt definiálni is nehéz, mi a fehér, mi a fekete, pedig olyan 
egyszerőnek látszik. 
A két „legfogósabb” és leginkább érték-átitatott fogalom a globalizáció, és az 
összeesküvés elmélet. Ezekrıl bıvebben. 
 
GLOBALIZÁCIÓ ÉS ÖSSZESKÜVÉS-ELMÉLET 
 

A globalizációs definícióm közel tízéves. Abban az idıben keletkezett, amikor 
a globalizáció-definíciókról  is könyveket írtak – nálunk is – jórészt azt bizonygatva, 
hogy a globalizációban nincs semmi különös, legfeljebb némi evolúciószerő 
mennyiségi változás. Ahhoz már évtizedekkel ezelıtt hozzászoktam, hogy a marketing 
történészei a sumérokig vezetik vissza tudományukat. Azzal viszont nem tudtam 
megbarátkozni, hogy a globalizáció már a középkorban is létezett. A 2007-2008-ban 
kezdıdött pénzügyi és gazdasági válság kiteljesedésekor egymástól függetlenül két 
illetékes közgazdászunk is felhívott – nem akármilyen nevek – minden bevezetés nélkül 
fejtegették, hogy talán nekem volt igazam a definitív megközelítésben. Csak az maradt 
titokban: miért maradt visszhang nélkül az általam képviselt megközelítés. 

Azóta már félig meddig polgárjogot nyert, hogy a globalizációval kapcsolatos 
gazdaságpolitikai nézetek legalább három típusba sorolhatók. A mainstream felfogása 
mellett Dahrendorf és Korten, valamint követıik is alaposan elemezték napjaink 
meghatározó jelenségét. Magyarországon is találunk érdemi nézeteket mindhárom 
csoportból. Sıt! Számos közgazdasági, gazdaságpolitikai alapkérdésünkre adott, adható 
válaszok legtöbbször a fenti csoportosítással hasonulva jelennek meg. Csak egyetlen 
példa a magyarországi 1995-ös, Bokros Lajos nevéhez kötött stabilizációs program, 
aminek tízéves jubileumára kijegecesedve jelent meg mindhárom vélemény. A 
monetarista-liberális, a mainstreamet követı közgazdászaink (például Csillag István) a 
programot szükségesnek, és hibátlannak tartják. A dahrendorfi megközelítéshez 
közeliek (például Lóránt Károly) szükségesnek tartották a stabilizációt. Viszont nem 
értettek egyet azzal, hogy a restrikció során felszabaduló erıforrások – az elızetes 
célokkal ellentétesen – nem a hazai reálgazdaságba lettek visszaforgatva, hanem az 
államadósság csökkentésére. A korteni felfogáshoz közelebb állók (például Bogár 
László) szükségtelennek és hibásnak ítélték az intézkedéseket, mert szerintük a program 
során erıteljes jövedelem-átszivattyúzás valósult meg a lakosság kárára, illetve a globál 
szereplık javára. Hasonló kérdés lehet a Reich által szuperkapitalizmusnak definiált 
jelenség, és még sok minden más is. 

Az összeesküvés-elmélet még kényesebb probléma. Bevallom, sokat kutattam a 
citált definíció után, de a keresés nem volt hiábavaló. Az összeesküvés-elméletnek mint 
ellentmondást nem tőrı vádnak helye lehet – ízlés kérdése – az ezoterikus, vagy az ún. 
parajelenségek szférájában, de a társadalmi szférát illetıen csínján kellene bánni a 
sokszor gıgös címkézéssel. Az ebben utazóknak a következı ténysort ajánlom. 

1988-ban, éppen amerikai kutatófélévem idején az USA Legfelsıbb Bírósága 
egyhangú döntést hozott, miszerint a gazdálkodó szervezetek közvetlenül NEM 
támogathatják a politikai pártokat. Barack Obama egészségügyi biztosítási reformterve 
nehezen, de átment az illetékes „házakon”. Véglegesítése 2010 ıszén, tehát „lapzártám” 
után esedékes. Enyhén szólva még Semmi sem dılt el. Az online TV-k egyik centrális 
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honlapján (http://wwitv.com/portal.htm) több mint egy éve az egyik kis ablakban 
Obama látható – mőtıorvosi ruházatban. A honlapra érkezıket a következı kérdések 
várják. „Ön szerint Obama szocialista? Szavazzon most!” „Obama ingyen 
egészségügyet akar. Egyetért vele? Szavazzon most!” A befektetık szabad 
ezermilliárdjai a fejlett világban a reálgazdaságok színterében ma már fıleg az oktatás, 
a nyugdíj, és különösen az egészségügy területén találhatnak helyet. A tétek óriásiak. 
2010 tavaszán az USA Legfelsıbb Bírósága 5:4 arányban korlátlanul zöld utat adott a 
vállalkozások pártfinanszírozásának. A legnagyobb pártfinanszírozók az 
egészségügyben érdekelt globál cégek, és a bankszektor. (Az utóbbinál különös 
egyediség, ha tetszik, paradoxon, hogy az állam most magát a bankszektort regulázza, 
ugyanakkor a pártok onnan várják a második legnagyobb súlyú támogatást. A 
Legfelsıbb Bíróság döntését megismerve Obama elnök hirtelen nyilatkozatban súlyos 
aggodalmát fejezte ki. Megítélése szerint a döntés következményeként az erıs 
lobbierıvel bíró külföldi érdekcsoportok szignifikáns hatással lehetnek az Amerikai 
Egyesült Államok belpolitikájára. (Vajon mire gondolt?) Az USA elnöke összeesküvés-
elméletet gyárt? Tényleg volt globalizáció a középkorban? 
 
TUDOMÁNYDEFINIÁLÓ ER İK 
 

A közgazdaságtudomány önmarcangoló, és ennek hatásait az elméleti 
gazdaságpolitika is magán viseli. Miután a pán-közgazdasági tudományágak közül nem 
egy kétségbe vonta tudomány voltunkat, ahogy ez már szokás, elıször a saját köreinken 
belül végeztük el a „tisztítást”. Azonnal nyílttá vált a matematikai és a nem matematikai 
közgazdaságtan közötti ellentét, ami ma is akut. Ebben a folyamatban a magam igen 
apró nyomvonala meglehetısen sajátos volt. Pályafutásom elsı éveiben a vállalati 
jövedelemszabályozás matematikai elemzésével foglalkoztam. Egy idı után rájöttem, 
hogy mire az akkori Pénzügyi Szemlében megjelenik az adott tanulmány, addig 
megváltozik a szabályozórendszer is. Ennek ellenére harminc év óta amellett érvelek, 
hogy a közgazdaságtan akkor talál vissza önmagához, ha a két irány közös hangot tud 
találni. (Csak odavetıleg: immár nemcsak a két oldalon múlik, ugyanis a globál erık 
különösebb erıfeszítések nélkül képesek manipulálni a fısodrok szignifikáns 
letéteményeseit.) 

Hol tart ma ez a vita? Sehol, illetve ott, hogy csak a matematikai 
közgazdaságtant tekintik az azzal foglalkozók közgazdaságtudománynak. 
A mi kontinensünkön a gazdaságpolitikával foglalkozó könyvek közül „szerzıileg” 
kiemelkedik egyfelıl Nicola Acocella, másfelıl Frey és Kirchgässner. Az utóbbi 
szerzıpárosból Bruno. S. Frey a következıképpen jellemzi a helyzetet (2005): 

• Economics has become increasingly formal, 
• Self-defined problems, 
• No contribution to economic policy is intended, 
• Autistic science, 
• Math. – the only way to be a member of the guild, 
• Economists in the government? Rather not. 

 
Természetesen nem kommentálva a citáltakat, még egy vonulatra szeretném 

felhívni a figyelmet. 2009 ıszén, a gazdasági és pénzügyi világválság kiteljesedésekor a 
Wall Street Journal már magabiztos elemzéssel vezette olvasói kezét: „…A mostani 
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átalakulás is jelentısnek ígérkezik, de a neoklasszikus alapmodelleknek nincs 
tudományosan kidolgozott alternatívája, így jó eséllyel elsısorban a hangsúlyok 
eltolódásával kell számolni…” 

A kommentálás itt is elmarad. Szerencsére az a megközelítés, amelyet a 
könyvünkben alkalmaztunk, és a „fıcsapásról” szóló részben vázoltam, segíthet a 
hallgatóknak e meglehetısen súlyos kérdések kezelése során. 
 
EURÓPA, ÁZSIA 
 

Egy szerzı, egy szerkesztı sokszor retteg attól, hogy a kiadott kötet úgymond 
idejekorán elavul az események sodrásában. Így van ez a gazdaságpolitikai munkák 
esetében is, különösen akkor, ha nagy hangsúlyt kapnak az ország- illetve térségi 
elemzések is. Nos Európa a mi régiónk, az ázsiai régió egyre nagyobb kihívást jelent 
számunkra (is). Különös helyzetet foglal el ebbıl a szempontból Oroszország. Nemcsak 
azért, mert mindkét kontinens része, hanem azért is, mert igen aktív szerepet játszik a 
BRIC munkájában is. E szervezet, melynek tagjai Brazília, Oroszország, India és Kína 
– roppant távlatokkal bír. 2010 tavaszán – határozattal - közös valuta megteremtését is 
elıirányozták. A BRIC mind demográfiai, mind piaci és politikai szempontból egyre 
megkerülhetetlenebb.  

Az ázsiai országok gazdaságpolitikájával foglalkozó fejezetek többéves 
munkák eredményei. A megalapozott gazdaságpolitika-történet háttér még évekig jó 
alapokat adhat az egyetemi ifjúság számára. 

Szenvtelenül, de nem örömmel kell megállapítanom, hogy az Unióval 
foglalkozó fejezet alig „kopik”, az általunk jelzett problémák csak felerısödtek. A 
válság az eurót is krízisbe kergette, nem kizárólag a tagország szintő súlyos gondok 
miatt. 

Tananyagunk szerves része az ikerdeficit, és annak értelmezései. Már évek óta 
felhívjuk a figyelmet arra, amit elıször Milton Friedman említett az euró korlátaival 
kapcsolatban. Politikai unió híján, nagy fejlettségbeli különbségek esetén, az integráció 
„gyengéinél” felhalmozódott fizetési mérleg gondok óriási problémákat okozhatnak. 
(Ismét odavetıleg: íme egy – nem egyedüli - eset, ahol tisztán látszik, hogy nem mindig 
az államháztartási hiány okozza a fizetési mérleg hiányát, van amikor az ok-okozat 
felcserélıdik.) 
 
UTÓSZÓ HELYETT 
 

Ha a könyvünk most jelenne meg, mit írnék az „Elıszó helyett” helyett? 
Helyette semmit. Írnék viszont egy másik „Elıszó helyett”-et is. Körülbelül a 
következıt. 

Kaptunk, kapunk még egy lehetıséget 40+20 év után. Erısen valószínő, hogy 
többet nem kapunk. 

Milyen lesz, milyen legyen a következı tíz év? Ahányan vagyunk, annyi 
elképzelés, óhaj, vízió. Még a determinációk béklyójában is. 

Milyen ne legyen? E kérdéssel – talán – már könnyebben rendezhetı, kevesebb 
elembıl álló válaszhalmazt kapnánk, de még mindig eléggé amorf lenne a halmaz. 

Közelítsünk másképp. Fogjuk fel utazásként az elıttünk álló tíz évet, és tegyük 
fel a kérdést: mit ne vigyünk magunkkal, mit hagyjunk magunk mögött? Adnék egy 
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minden bizonnyal szubjektív, és éppen ezért vitatható elsı változatot, amit felnıttkorom 
negyven éve állított elı bennem, tehát – ezért is – vállalnom kell. 

Ne vigyük magunkkal azok véleményét, akik jó idızítéssel, kellı teatralitással, 
rendre megfellebbezhetetlenül állítják: nincs más alternatíva, mint amit ık ajánlanak, 
sokszor kifutófiúkként, vagy lányokként. (Szinte kivétel nélkül: van.) Emlékezzünk az 
egészségügy hadszínterére. Nem vitás, hogy a nálunk mőködı modell súlyos hibákkal 
mőködött. A világban négy-öt kijegecesedett egészségügyi modellt alkalmaznak. Ha 
tehát a mienket gyökeresen változtatni kellett, akkor elıször azt illett volna bizonyítani, 
hogy az erıltetetten javasolt változat a legjobb, az összes többi szóba jöhetı közül. Erre 
persze nem került sor. A többit már tudjuk: a kormánykörnyezetet varázsolni képes 
lobbista – és a képünkbe röhögı – szereplık virágzása, a közkórházak túlélési ösztönnel 
tarkított vergıdése. 

Hagyjuk magunk mögött – egyszer s mindenkorra – azokat a modellezett 
rendszerességgel megjelenı, nem nálunk élı nagy nevek által fémjelzett véleményeket, 
amelyek rólunk, magyar állampolgárokról általánosságban mondják – rajongóik szerint 
– tudományosan a leegyszerősített tutit: szélsıségesek, antiszemiták, a nyugatra nem 
érdemesek vagyunk. Nem akarok a homályos célozgatás egyébként valamennyire jogos 
vádjával szembesülni, de a közelmúltban elhunyt nagyokat kegyeletszerőségbıl nem 
említem, közelebbrıl például egy Charles Gáti – Paul Lendvai ívre gondolok. İk és 
mások a saját szemüvegükön keresztül akarják velünk feldolgoztatni a múltat, 
pontosabban a legtöbbünk által meg nem is élt régmúltat. Mindennapi jelenségeinkbıl 
kiszemezgetik, és felnagyítják a nekik tetszıket, pontosabban nem tetszıket, azt leöntik 
a haladóvilágeztnemtőri sokszor maguk keverte szósszal, és tálalják. A mögöttünk álló 
40+20 év feldolgozása önmagában igen nehéz, ez éppen elég lenne, de még itt is a 
szennyvízként ránk ömlı kommunikációs áradat félrevezetettjei vagyunk. A 
problémáinkat magunknak kell megoldanunk, az adósságunkat is magunk fizetjük. 

Egyébként fel kell adnunk személyzeti politikai gyakorlatunkat is. Rengeteg 
állampolgártársunk volt és van kulcspozíciókban, saját életükön belül rugalmasan 
módosítva értékportfóliójukat. 

Szakítanunk kell mind a bigott eszmekiszolgálással, mind pedig a nárcisztikus 
bálványimádással. Az elıbbi negyven évig volt sajátunk, azalatt gazdaságpolitikailag a 
növekedés oltárán feláldoztuk az egyensúlyt, azaz negligáltuk a legfontosabb 
makrogazdasági paraméterek viszonylagos kiegyensúlyozottságának fontosságát, és a 
tartósan életképes gazdasági szerkezet kialakítására való törekvést. Az utóbbi az elmúlt 
húsz évben dominálta gazdaságfilozófiánkat: a közgazdaságelméleti fısodor 
(mainstream) tanításainak abszolutizálásával akarták – minimális kivétellel – az aktuális 
kormányerık fejlett országgá alakíttatni Magyarországot. Ez a módszer még egyetlen 
hasonló helyzető ország esetében sem volt sikeres. 

Az elıttünk álló úton nem lesz szükségünk azon nézetekre sem, amelyek az 
ország gazdasági és politikai szuverenitásának csökkenı trendjét természetes 
belenyugvással megváltoztathatatlannak hirdetik. Senki nem hiszi, hogy a mai 
globalizált világban egy ilyen kicsi, eladósodott, nyitott, és Unió-tag ország diktálhatja 
a feltételeket, de az önként feltartott, és permanensen fenntartott kéz sehova sem vezet. 
Egy pénzügyminiszter és egy vezetı gazdaságkutató ne szajkózza kánonban, hogy a 
(külföldi) befektetık elvárásait kell a gazdaságpolitika fókuszába állítani. A 
gazdaságpolitikával is foglalkozó kutatóintézeti igazgató pedig ne a – szerinte – 
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szélsıségesek szerepét analizálja rémvíziókat konstruálva, erre nem/sem lesz szükség a 
következıkben. 

Elfelejthetjük azok nézeteit, akik a piacban csak jót, az államban csak rosszat 
látnak, miközben ık maguk is – ha nem is mindegyikük tevılegesen – hozzájárultak 
ahhoz, hogy a piac sok esetben „piac”, az állam pedig – a háttérbıl lobbistákkal 
irányíttató, nem is olyan nehezen azonosítható parancsnokoknak köszönhetıen – 
marionettfigura a korrupció egyre bujább közegében. A piac legyen piac, az állam 
pedig állam, még akkor is, ha errıl a kevésbé fiataloknak a krumplileves jut az eszébe. 

A virtuális szégyenkönyvbe bejegyezve, de mint lehetséges módszert hátra kell 
hagynunk az EU-s pénzek kanalizálásának eddigi gyakorlatát. A reálgazdasági stratégia 
teljes hiányával operáló kormányzati szervek folytatva a Nemzeti Fejlesztési Terv 
idıszakának gyakorlatát, az Új Magyarország Fejlesztési Tervben 2010-ig közel száz 
(100) prioritás mellett több mint ezer (1000) pályázati felhívás látott napvilágot. A 
források nem kis része olyan célokat valósított meg, amit „alappénzbıl”, azaz a 
költségvetési szintekbıl kellett volna finanszírozni, vagy a projekteket el kellett volna 
halasztani. Az elaprózottság, és a mindenáron való pénzhez juttatás egyértelmően 
pártpolitikai érdekek érvényesülését segíti, éppen ez (volt) a cél. Ez az, amikor a túlélı 
politikai osztály a versenyhez nem szokott vállalkozói körrel, és a demokráciát csak 
szóban szeretı önkormányzati letéteményesekkel alkot szimbiózist. 

Végül hátra kell hagynunk a tabuktól való félelmünket, a nagyobb erıtérbıl 
felénk fújt szentenciák megváltoztathatatlanságának vélelmét. A stratégiaalkotás után 
mihamarabb le kell ülni a globál szereplıkkel, az EU-val, és a világ vezetı hatalmaival, 
világosan artikulálva az ország érdekeit. Meg kell gyızni a tárgyalópartnereket: 
Magyarország minél elıbb a saját lábára kíván állni. 

Halkan jegyzem meg: a fentiekhez egyetlen fillér adófizetıi pénzre sincs 
szükség. 
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AZ ALAPVET İ KÉPESSÉG ÉS VIZSGÁLATI LEEHT İSÉGEI 
 

Veresné dr. Somosi Mariann 
dékánhelyettes, egyetemi docens, intézetigazgató, ,  

Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet  
 

A szervezetfejlesztés fogalma jelentıs átalakuláson megy keresztül 
napjainkban, amelyben komoly szerepe van annak a ténynek, hogy a vállalatok 
szervezet-alakítással szembeni elvárásai megnövekedtek. A hangsúly egyre inkább az 
olyan változtatások megvalósítása felé tolódik, amelyek a stratégiai célok elérését 
támogató, legnagyobb hozzáadott értéket képesek biztosítani egy tolerálható idıtartam 
alatt. Napjainkban már nem elegendı néhány kultúrafejlesztési csoportmunka, még ha 
az pozitív életérzéseket is jelenít meg, vagy egy-két akut belsı konfliktus kezelése. A 
figyelem áthelyezıdik a pénzügyi szempontból is kimutatható eredményességre, 
gyorsaságra. Az élenjáró hazai és nemzetközi vállalatok rendelkeznek olyan megfelelı 
részletezettséggel kidolgozott stratégiával, amelynek célhierarchiájában egyaránt 
megjelennek a pénzügyi eredményességre a belsı szervezettségi színvonalra, a 
munkavállalói kompetenciákra, a vevıi elégedettségre fókuszáló elemek. Ennek 
megalapozásához a vállalatok rendszeresen értékelik, egyrészt saját addigi 
teljesítményüket, másrészt benchmarking vizsgálatokon keresztül mérik önmagukat 
versenytársaik teljesítményéhez figyelembe véve a piaci környezetet. Ezen 
vizsgálatokra adandó válaszok célkitőzései fontos, hogy ne csak szervezeti szinten 
létezzenek, hanem útmutatást adjanak a munkatársak számára a követelmények 
tisztázásához és az egyéni hozzájárulások megtervezhetıségéhez. 

A legsikeresebben mőködı vállalatok irányítási tevékenysége a folyamatok, a 
szervezeti struktúra, a támogató rendszerek és a munkavállalók összehangolt 
mőködésének eredménye, amely a vállalat szervezeti képességeiben jelenik meg. 

A szervezeti képesség, az erıforrások, az alapvetı képesség, és a kompetencia 
kapcsolatát szemlélteti az 1. ábra. 

A továbbiakban a kompetencia az erıforrások és a képességek néhány releváns 
jellemzıjét foglalom össze. 
 
A SZERVEZET KOMPETENCIA ALAPÚ MEGKÖZELÍTÉSE 
 

Általánosságban a szervezetnek azon képességét értjük kompetencia alatt, 
amely lehetıvé teszi kitőzött céljainak elérését (Vilmányi, 2004). A szervezet 
funkcionális kompetenciája képességként definiálható, ami ebben azt értelemben a 
szervezeti tudást és e tudás alkalmazásának képességét foglalja magába. 
A szervezeti kompetencia egyéni és kollektív képességek, szaktudás, és kapacitások 
összessége, melynek szakirodalmi megközelítése változatos képet mutat. (Awuah, 
2001). 

A stratégiai menedzsment megközelítésében a szervezeti tanulás célja a vállalat 
jövıbeli mőködését megalapozó kompetenciák elsajátítása. A szervezeti kompetenciák 
centrális szerepét – kulcskompetenciának nevezve – elıször Prahalad és Hamel (1994) 
definiálták, mint szakismeretbıl és technológiákból kialakuló speciális szaktudást, 
mellyel a szervezetek vevık által elismert értéket hoznak létre. A kompetenciák 
segítségével a szervezet megkülönböztetheti magát versenytársaitól, kiterjesztheti 
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tevékenységét új termékekre, piacokra. Hangsúlyozták, hogy e kompetenciák a 
vállalatban jelenlévı ismeretek kombinációjaként jönnek létre, s az egyénekben (a 
szervezet tagjaiban) testesülnek meg. Jellemzıjük, hogy fejlesztésük beruházást 
igényel, használatuk hiányában pedig eltőnnek. 
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KOMPETENCIA A vevıi értékdimenzió és a vevı elvárásainak megfelelı termék és 
szolgáltatáscsomagot létrehozó szervezeti képességek összefüggı csoportja, 
amely összetett és rendszerszerő.

ALAPVETİ KÉPESSÉG, amelyek a szervezet lényegét, 
identitását jelentik, amit erıforrásai csoportjainak 
együttmőködése által megtenni képes.

KÉPESSÉGEK, olyan 
koordinációs minták, rutinok, 
amelyek segítenek az erıforrások 
hatékony felhasználásában; 
valamint tudás, ismeret, amely 
kijelöli az erıforrások egyes 
csoportjai közötti interakciókat, 
azok koordinációját, 
együttmőködését.

ERİFORRÁSOK, a 
vállalat értékteremtı 
folyamatainak tágan 
értelmezhetı inputjai.

VERSENYKÉPESSÉG

TECHNOLÓGIA
a fizikai 

rendszerek és 
eszközök 
összessége

EMBERI TÉNYEZİ
a technológia 

mőködtetıje, a 
képességek és a tudás 

megtestesítıje

SZERVEZET
a mőködtetett 
menedzsment 

rendszerek formális 
szervezeti felépítés

SZERVEZETI 
KULTÚRA
a szervezet 
informális 

megjelenése

 
 

1. ábra 
Az alapvetı képesség struktúrája és kapcsolata a kompetenciával 

 
Drejer és Riis (1999) a kompetenciák négy alapvetı elemét különböztetik meg: 

technológia, emberi tényezı, szervezet és szervezeti kultúra. 
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A kompetenciák struktúrájának vizsgálatakor három, egymásra hierarchikusan épülı 
kompetenciaszint azonosítható (Banerjee, 2003) alapján. 
A 2. ábrán bemutatott modell jól szemlélteti, hogy míg az elsı szintő (egyszerő) 
kompetenciák egyértelmően jól tanulhatóak, a magasabb szintő kompetenciák másolása 
összetettségükbıl eredıen nem lehetséges. A magasabb szintő kompetenciák más 
szervezettıl való megtanulása a szervezetek közötti kapcsolatok kezelésének 
kompetenciáit, mint a szervezetközi tanulás kezelésére képes infrastrukturális 
háttérkövetelményt követeli meg. 
A vállalati kompetenciák belsı erıforrások és képességek vizsgálatával megállapítható, 
hogy a vállalati rendszer elemei és azok kapcsolatai milyen hatást gyakorolnak a 
vállalat versenyképességére. A belsı tényezık értékelése elvégezhetı a megfogalmazott 
stratégiai célokhoz és a versenytársak lehetıségeihez és képességeihez viszonyítva. 
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2. ábra 

A vállalati kompetenciák struktúrája 
 

Az üzleti stratégia domináns elmélete szerint (Porter) a vállalatoknak 
stratégiáikat mindenekelıtt a környezet követelményeihez kell igazítaniuk. Ezen 
elmélet szerint átlag feletti teljesítményt az képes realizálni, aki a versenytársainál 
nagyobb összhangot teremt a környezettel, s minél inkább képes a reaktív, preaktív 
adaptációra. Az 1980-as években megjelent felfogás szerint az értékteremtı stratégiák 
elsıdleges alapját a szervezetek erıforrásai és képességei jelentik. Így az erıforrás-
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alapú vállalatelmélet talaján mára kialakulóban van a stratégia erıforrás, illetve 
képesség alapú értelmezése. Ez azt vallja, hogy a szervezetek eltérı erıforrás és 
képesség mennyiségekkel rendelkeznek, amelyek szervezetek közötti mobilitása 
korlátozott, viszont stratégiai idıhorizontú alkalmazásuk a versenytársakkal szembeni 
elınyökhöz vezetı alapvetı képességekké fejleszthetık. Így elmondható, hogy ebben a 
megközelítésben az alapvetı képességek determinálják azt, hogy egy vállalatnak az 
átlag feletti teljesítmény eléréséhez milyen stratégiát kell követnie.  

E két felfogás egymást kizáró alternatívaként értelmezhetı a szakirodalomban, 
megítélésem szerint egymást kiegészítı megközelítések, amelyek alkalmazhatósága 
mindenképen függ a versenyhelyzettıl és a szervezet méretétıl, ugyanakkor mindkettı 
befogadó a tekintetben, hogy a szervezetek erıforrásai és képességei jelentik az 
értékteremtés és a stratégiai versenyelıny formálás alapját. Egy vállalat alapvetı 
képességeinek feltárásához logikus elıször a vállalat rendelkezésre álló erıforrásait 
számba venni. 
 
AZ ERİFORRÁSOK ELEMZÉSE 
 

Az erıforrások a vállalat értékteremtı folyamatainak inputjai. Az erıforrások 
egy szokásos besorolása szerint értelmezhetünk tárgyi, emberi és szervezeti tıkét. 
(Antal-Mokos –Balaton- Drótos- Tari, 1997)  

Nagyon fontos, hogy az egyes erıforrások önmagukban még nem 
eredményeznek stratégiai versenyelınyt. Akkor válhatnak stratégiailag meghatározó 
erıforrásokká, ha az érték elıállítási folyamat elemeinek összehangolt rendszerébe 
illesztve mőködtetik azokat. A versenyelınyök többnyire az erıforrások összehangolt 
csoportja okán, s nem az egyes erıforrások miatt alakulnak ki. 

A kompetenciák, erıforrások, képességek fejlesztése bonyolult feladat, 
melynek a tétje is jelentıs. A vezetıknek egyrészt végre kell hajtaniuk ezek megfelelı 
azonosítását, ami már önmagában sem magától értetıdı, hiszen a vállalat összetett, 
bonyolult rendszere számos módon bontható fel, s ezek alkotó elemei is sokféleképpen 
értelmezhetık. 

Másrészt az azonosításon túl a stratégiai vezetés feladata ezek fejlesztése, 
védelmük a versenytársakkal szemben, s hatékony alkalmazásuk az értékteremtés 
folyamatában. 
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1. táblázat 
Az erıforrások csoportosítása 

 
ANYAGI ER İFORRÁSOK NEM ANYAGI ER İFORRÁSOK 
PÉNZÜGYI ER İFORRÁSOK 
a vállalat hitelképessége; a vállalat belsı 
forrásképzı képessége 

TECHNOLÓGIAI ER İFORRÁSOK 
technológiai szabadalmak, védjegyek, 
szerzıi jogok, kereskedelmi titkok, és 
ezek sikeres alkalmazásának ismerete TÁRGYI ER İFORRÁSOK 

üzem/berendezés telepítés, elrendezés; 
alapanyagokhoz való hozzáférés INNOVÁCIÓS ERİFORRÁSOK 

kutatási infrastruktúra, mőszaki és 
tudományos személyzet EMBERI ER İFORRÁSOK 

a munkatársak képzettsége, tapasztalata, 
döntéshozatali képessége; alkalmazkodó 
képessége, elkötelezettsége … HÍRNÉV  

hírnév a fogyasztók, a szállítók, a 
munkaerı- és pénzügyi input szolgáltatók 
körében 

SZERVEZETI ER İFORRÁSOK 
szervezeti hierarchia, koordinációs 
eszközök, tervezési és controlling rendszer 

(Antal-Mokos – Balaton – Drótos – Tari, 2007) 
 

Mint ahogy az 1. táblázatból is kitőnik, az erıforrások tágan értelmezhetık, egy 
részük kézzelfogható, míg más részük immateriális. A csoportosítás összeállításánál az 
elsıdleges szempont az erıforrás jellege volt, nem pedig az erıforrást nyújtó eszköz. 
Az anyagi erıforrások könnyebben megismerhetık, jobban számszerősíthetık, 
értékelhetık. 

Viszont a nem anyagi erıforrások kevésbé láthatóak és megérthetıek, ezért a 
versenytárs számára is problematikusabb az „utánzásuk”. A vezetés feladata tehát a 
szervezeti erıforrások azonosítása és csoportosítása, valamint ezen erıforrások 
állapotának felmérése a versenytársakkal való összehasonlításban. Ennek 
szisztematikus végrehajtása teszi lehetıvé a képességek felmérését. 

A képességek a funkcionális területektıl kiindulva vállalti együttmőködés felé 
haladva egyre összetettebbé válnak, egyre inkább szociális jelleget öltve, egyre inkább 
megfoghatatlanok. A képességek egymásra épülnek, a kevésbé összetett részképességek 
hozzák létre azt az alapvetı képességet, amely a vállalatot képes megkülönböztetni 
versenytársaitól, s amely a vállalat versenyképességéhez is vezet. (Gelei. 2004)  

Számos vállalat még ma sem látja világosan hogyan tudna a leghatásosabban 
elınyre szert tenni a globális versenyben. Míg korábban a felsı szintő vezetıket annak 
alapján ítélték meg, hogy mennyire képesek átstrukturálni, rendbe hozni és karcsúsítani 
vállalatukat, napjainkban annak alapján ítélik meg ıket, hogy mennyire képesek 
meghatározni, fejleszteni és kiaknázni azokat a kompetenciákat, alapvetı képességeket, 
amelyek a növekedést lehetıvé teszik. 

Rövid távon a vállalat versenyképessége a jelenlegi termékek ár/teljesítmény 
jellemzıitıl függ. A globális verseny „túlélıi” azonban egyre inkább közelednek 
egymáshoz a hasonló termékköltség és a magas minıségi jellemzık szempontjából. 
Ezeket ma már tekinthetjük a versenyben maradás alapkövetelményeinek, ám egyre 
kevésbé számítanak a versenyelıny forrásának. Hosszú távon a vállalatok 
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versenyképessége abból adódik, hogy alacsonyabb költséggel és a versenytársaknál 
gyorsabban építik ki az alapvetı képességeket, amelyek korábban, elıre nem látott 
termékeket eredményeznek. Az elıny igazi forrása abban keresendı, hogy a vezetés 
folytonossá tudja-e tenni a vállalatot átfogó technológiákat, készségeket olyan tartós 
képességekben, amelyek az egyes üzletágak számára lehetıvé teszik, hogy gyorsan 
alkalmazkodjanak a változó lehetıségekhez. Tehát az alapvetı képességek a szervezet 
azon kollektív tanulásának a kifejezıdései, amelyek fıleg arra vonatkoznak, hogyan 
kell koordinálni a különbözı termelési/szolgáltatási készségeket és irányítani a sokféle 
technológiai irányzatot. Az alapvetı képesség ugyanakkor kommunikáció, részvétel és 
mély elkötelezettség a szervezeti határokat átszelı mőködés iránt. Ez a szervezet 
számos szintjére és munkakörére kiterjed. Azoknak a képességeknek, amelyek együtt 
az alapvetı kompetencia részét képezik, olyan személyek körül kell csoportosulniuk, 
akik észreveszik azt, hogy szakértelmük másokéval új és érdekes módon ötvözhetı. Az 
alapvetı képesség nem kopik el a használattól, hanem csak bıvül az alkalmazás és 
terjedés során. A képességeket is kell azonban táplálni és védeni, hiszen a tudás 
megkopik, ha nem használják. A képességek jelentik azt a „ragasztót”, amely a 
meglévı üzletágakat egymáshoz tapasztja. Ez az a hajtóerı, amely új üzletágak 
kifejlesztését segíti elı, s a diverzifikáció irányait és az új piacokra való belépést is erre 
lehet alapozni. 
Az alapvetı képesség beazonosításának szempontjai 

• Egy alapvetı képesség potenciális hozzáférést nyújt a legváltozatosabb 
piacokon, 

• Egy alapvetı képességnek jelentıs mértékben hozzá kell járulni a fogyasztónak 
a végtermék által nyújtott hasznosságról alkotott megítéléshez, 

• Egy alapvetı képességnek a versenytársak számára nehezen utánozhatónak kell 
lennie. 
Azok a vállalatok, amelyek saját és versenytársaik versenyképességét 

elsısorban a végtermékek ár/teljesítmény viszonylatában ítélik meg, az alapvetı 
képességek kialakításáért, fejlesztéséért túl kevés erıfeszítést tesznek. Az elsajátított 
képességeket, amelyekbıl a versenyképes termékek következı generációja megszületik, 
nem lehet a szervezeten kívüli forrásokból vagy az eredeti berendezés szállítójától 
„bérelni”. Mivel az alapvetı képességek egy évtized vagy még hosszabb idı alatti 
folyamatos tökéletesítés és bıvítés folyamatában épülnek ki, az a vállalat, amelyik 
elmulasztja az alapvetı képességekbe való befektetést, rendkívül nehéznek fogja találni, 
hogy egy újonnan felbukkanó piacra belépjen, hacsak nem elégszik meg azzal, hogy 
termékelosztási funkciót töltsön be. 

A meghatározott alapvetı képességek és a végtermékek közötti kapcsolatot az 
alapvetı termékek képezik, amelyek egy vagy több alapvetı képesség tárgyi 
megtestesülései. Az alapvetı termékek olyan alkatrészek vagy részegységek, amelyek 
ténylegesen hozzájárulnak a végtermék értékéhez. 

Amennyiben egy vállalat helytáll az alapvetı képességek kiépítésének 
versenyében, akkor képes lekörözni riválisait az új üzletágak fejlesztése terén, aminek 
következtében valószínőleg lehagyja versenytársait mind a termékjellemzık 
tökéletesítésében, mind az ár/teljesítmény arányt illetıen.  
 

Számos vállalat esetében a „SÜE optikán” keresztül nézı vezetés azt jelenti, 
hogy a csúcsvezetés számára a globális verseny egyetlen síkja a versenyképes termék 
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polcokra kerülése még ma. Így az alapvetı képességek szétforgácsolódása 
elkerülhetetlenül bekövetkezik, ha a diverzifikált vállalat információs rendszerei, 
kommunikációs pályái, karrier útjai, vezetıi jutalmazási rendszere, stratégiai fejlesztési 
folyamatai nem lépnek túl a SÜE határokon. Prahalad-Hamel,1993) 

Az alapvetı képességek után az ennek részét képezı szervezeti képesség 
néhány elemét és jellemzıjét mutatom be. A szervezeti képesség nem más, mint a 
különbözı szervezet-specifikus eszközök mőködtetése, mely során az erıforrásokat 
integrált csoportokba szervezzük, és ezáltal lehetıvé tesszük a definiált tevékenységek 
megvalósítását. A szervezeti képesség és részképesség azon tevékenységhalmazok, 
melyek megfelelı minıségben/színvonalon történı elvégzése az adott kompetencia 
esetében szükséges. Míg a szervezeti képesség a szervezet egy-egy átfogóbb, de 
összetartozónak tekintett tevékenységterületét jelöli, addig a részképesség a 
tevékenységi kör építıköveit, tevékenységcsoportjait nevezi meg. A szervezeti 
képesség és részképesség fogalmak függetlenek az elvégzendı feladat jellegétıl, 
tartalmától.  

Az értékalapú szervezetfejlesztés új megközelítése egy olyan hatékonyan 
mőködı vállalatirányítási rendszer megtervezését, felépítését és bevezetését tőzi ki 
célul, amely a szervezeti képességek kifejlesztésére, erısítésére fókuszál. Ez magába 
foglalja a vállalati folyamatok mentén kialakított legfontosabb belsı szabályok és 
elıírások kidolgozását és folyamatos fejlesztését, a hatás- és felelısség megosztást, a 
szervezeti egységekkel szembeni elvárásokat és alapvetı ellenırzési pontok 
mőködtetését, a mőködés fontosabb technikai feltételeinek megteremtését, az emberi 
erıforrás tudásának és képességeinek fejlesztését s stratégiai célok szolgálatába 
állítását, amiben kiemelt szerepe van a kompetencia fejlesztésnek, a teljesítmény-
menedzselési rendszernek és a tudásmegosztó technikáknak. 
 

FOLYAMATOK
szabályozásuk és 

fejlesztésük

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
strukturális jellemzık 

meghatározása

MENEDZSMENT, MUNKATÁRSAK
az emberi erıforrás tudásának és 

képességének fejlesztése és a stratégiai 
célok szolgálatába állítása

TÁMOGATÓ RENDSZEREK
a mőködés legfontosabb 
technikai feltételeinek 

megteremtése

SZERVEZETI KÉPESSÉGEK

 
3. ábra 

A szervezeti képesség alkotóelemei 
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Mindezek alapján érzékelhetı, hogy milyen összetett feladat a fenti 
elvárásoknak megfelelı szervezet kialakítása. A legtöbb vezetı képes érzékelni azt, 
amikor az általa irányított szervezet nem jól mőködik, de kevesen tudják azt, hogyan 
javítsanak a helyzeten. Egy átfogó átszervezés túlzottan megfélemlítı hatást vált ki. 
Egyrészt mérhetetlenül komplikált, elınyök és hátrányok folyamatos 
összeegyeztetésével, megalkuvásokkal és a különbözı változatok kialakításának 
végtelen sorával jár. Másrészt megosztó hatású, gyakran személyeskedı 
összetőzésekhez és hatalmi játékokhoz vezet. Így, amikor szervezetalakítási problémák 
merülnek fel, a vezetık gyakran a legfontosabb gyenge pontokra koncentrálnak, 
miközben az egész struktúrát még „idomtalanabbá” és kevésbé stratégiai jellegővé 
teszik. Az 4. ábrán a szervezeti struktúra megfelelıségét korlátozó tipikus tényezıket 
foglaltam össze. 

MEGFELELİEN KIALAKÍTOTT SZERVEZETTEL 
RENDELKEZÜNK?

T
I
P
I
K
U
S

J
E
L
E
N
S
É
G
E
K

A szervezeti felépítések ritkán 
származnak szisztematikus, 

módszeres tervezésbıl.

A struktúrák ötletszerő jellege 
állandó frusztráció forrása a 
legfelsı szintő menedzserek 

számára.

A különbözı vállalati területek 
egymást korlátozó 

együttmőködési és információ 
megosztási csatározása.

Túlságosan összetett struktúrák.

A mőködést jobban 
formálja az aktuális 

vállalati politika, mint a 
vezérlı elvek.

Stratégiai  
kezdeményezések 

elakadása széttagolt 
felelısségi körök miatt.

Menedzseri odafigyelés 
hiányában ígéretes 

lehetıségek elhalása.

…
 

 
4. ábra 

A szervezeti struktúra megfelelıségét korlátozó tényezık 
 

Ezen tényezık következtében környezetünk változásai mind rövidebb 
idıközökben kényszerítik rá a vállalatokat, intézményeket stratégiáik és struktúráik 
felülvizsgálatára, illetve megváltoztatására. A menedzsment az összetett, bonyolult 
szervezeti átalakításokhoz gyakran nem rendelkezik megbízható eszközökkel, 
módszertani ismeretekkel – a vállalat és azon belül – a kritikus helyzetben lévı 
területek (szervezeti egységek) rendszerezett, rendszeres feltérképezéséhez és logikus 
strukturálásához. Emiatt a döntések gyakran intuitív módon, egyéni elgondolások 
alapján születnek. 

A szervezetalakítási munka sikeres lebonyolításának egyik kritikus eleme tehát 
az elemzési fázis eredményes végrehajtása. 
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„EREDMÉNYES” SZERVEZETELEMZÉS 
 

Melyek az elemzési folyamat legfontosabb jellemzıi? Elsı elemként 
tartalmaznia kell a helyzetvizsgálati határterület kijelölését, azaz a vizsgálat tárgyának 
pontos meghatározását, majd az állapot- és mőködésvizsgálat elhatárolását. Minden 
szervezet tényleges struktúrája akár tudatos, akár spontán szervezési beavatkozások 
eredményeként jött létre, a mőködési rendjét, eredményességét és egyben korlátait 
alapvetıen determinálja. Ezek megismerése és felismerése az eredményes 
megoldáskeresés elıfeltétele. Ennek megfelelıen léteznek ún. állapotfüggı hiba-okok, 
amelyek a vizsgált alrendszer szervezettségének színvonalától függenek. Ezen 
hibatényezık egy, az adott területen felismerhetı, eredményes szervezési megoldáshoz 
való hozzámérés eredményeként tárhatók fel. Jellegüket tekintve a vállalati/intézményi 
tartalékok kategóriájába sorolhatók. Az állapotvizsgálatok tehát, a tényleges helyzet és 
az „ideális” állapot ütköztetésére koncentrálnak. Emellett minden alrendszer mőködése 
számtalan érzékelhetı, kimunkálható, elemezhetı eseti vagy állandó hibajelenséggel 
terhelt. Az elsı pillanatban felszíni megjelenési formájukban megismerhetı ún. 
mőködési hibák csoportjába a mindennapi munkavégzés során a rendszer mőködési 
módját meghatározó elıírások, szabályok, munkamódszerek megsértésébıl származó, 
ismétlıdı problémákat, az esetlegesen felmerülı eseti mőködési zavarokat sorolhatjuk 
be. Ezek a mőködési hibák a veszteség kategóriájába sorolhatók. Megismerésük a 
tervezett és a tényleges mőködési mód összehasonlításával történik. A 
mőködésvizsgálatok a cél – feladat – eszköz eljárás összhangját, hatékonyságát 
értékelve a szabályozás szorossága optimumának meghatározásához, az érdekeltségi, 
ösztönzési rendszer átalakításához, az idıleges zavarok, korlátok felszámolásához 
adhatnak információt, miközben azt is elemezhetjük, hogy a rendszer tervezıinek 
szándékai eseti vagy strukturális gátló tényezık miatt hiúsultak meg. A 
szervezetelemzési cél(ok) és irány(ok) meghatározását követi a szervezetelemzési 
módszerválasztás, melynek egy lehetséges kritériumrendszere: 

 
2. táblázat 

A szervezetelemzés módszerválasztásának szempontjai 
 
SZEMPONTOK ÉRTELMEZÉSI PÉLDÁK 
Feladat mérete teljes szervezet, részszervezet, üzletág 
Állapot- és/vagy 
mőködésvizsgálat 
elhatárolása 

állapot és/vagy mőködés 

Minısítési rendszer 
formai megjelenítése 

mennyiségi és/vagy minıségi paraméterek 

Szervezetelemzési 
irányok 
meghatározása 

szervezeti kapcsolatok elemzése, vállalati struktúrára ható 
tényezık vizsgálata, vállalati struktúra és környezet 
kapcsolatának elemzése, a szervezet kialakítására ható 
tényezık s a szervezeti jellemzık vizsgálata, szervezeti 
struktúra és a szervezeti teljesítmény közötti kvantitatív 
tényezık vizsgálata, stratégia – struktúra – szervezeti 
teljesítmény és a környezet vizsgálata 
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Elemzési paraméter 
képzési módja 

kritériumonkénti teljesülési mutatók viszonyítása az összes 
lehetséges pontszámhoz, funkció/költség hányadosok, 
összeg, viszonyszám, preferencia és diszkvalifikancia 
mutatók, átlag, gyakoriságértékek, kapcsolatvizsgálatok, 
kauzális kapcsolatok 

Értékelés módja sorrendi skála, intervallumskála, asszortációs gráf, 
szimuláció, normatív, diagnosztikai értékelés 

Alkalmazási feltétel hierarchikus strukturáltság, tesztek, szöveges szempontok 
Felhasznált 
segédmódszer 

NCM, BS, gráf-módszer, elıny-hátrány elemzés, kérdıívek, 
PARETO, GUILFORD, RADAR 

Elemzésben 
résztvevık száma 

egyéni és/vagy csoportos 

Minısítési rendszer 
tartalmi elemei 

erıforrások, centralizáció-decentralizáció, adottságok, 
szervezeti és egyéni eredmények, munkaszervezet … 

 
A 2. táblázat összeállításakor eltekintettem a metodikák egyenkénti 

rendszerezésétıl, mint a faktoranalízis, clusteranalízis, korrelációszámítás, regresszió-
számítás, többváltozós matematikai-statisztikai módszerek kombinációja, 
Teljesítményprizma, Hoshin menedzsment, BSc, EFQM, KIPA, CHECKLAND, 
szimulációs modell, Palwons módszer stb., hanem a szempontokhoz kötötten 
értelmezési példákat nevesítettem. Valamennyi metodikára vonatkozóan azonban a 
következık fogalmazhatók meg: 

• a módszerek különbözı módon elégítenek ki bizonyos velük szemben támasztott 
követelményeket, 

• a felhasználó számára más és más megközelítési módot kínálnak, amellyel a 
következı szempontoknak tesznek eleget: döntési helyzethez való illeszkedés, 
döntési folyamat hatékonnyá tétele, a felhasználók szerepeibıl következı érdek- 
és befolyási viszonyokhoz való igazodás, a felhasználók gondolkodásmódjához, 
kommunikációs sémáihoz való alkalmazkodás, 

• valamennyi módszerrıl megállapítható, hogy egy adott probléma esetében 
milyen eredményességgel használható. 
 
Befejezésként Goold, Campbell (2003) tesztrendszerén alapulva egy olyan 

szempontsort állítottam össze (3. táblázat), amely a felsı vezetıket támogathatja 
szervezetalakítás sikeres végrehajtásában. Egyaránt értelmezhetı meglévı struktúrák 
értékelésére, vagy egy új létrehozásakor. Valamennyi szempont mögött egy-egy külön 
vizsgálat végrehajtására, módszertan alkalmazására kerül sor, amelyek erıssége nem 
innovatív jellegükben, hanem pontosságukban és teljességükben rejlik. Ebben a 
megközelítési módban minden mőködési elemnek ugyanazokat az értékeket kell 
közvetítenie és közelebb kell juttatnia a vállalatot a stratégiai célkitőzések 
megvalósításához. 
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3. táblázat 
Szempontrendszer struktúra 

 
VIZSGÁLANDÓ SZEMPONT MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉSKÖR 
MEGFELELİ ILLESZKEDÉS / A 

VERSENY ALAPJA 
A szervezeti felépítés megfelelı módon ráirányítja-
e a menedzsment figyelmét a versenyelıny 
forrásaira valamennyi piacon? Képességépítésben 
felvesszük-e a versenyt a vállalatok között, 

ALAPÍTÓI ELİNY / 
CSÚCSVEZETİSÉG ÁLTAL 

HOZZÁADOTT ÉRTÉK 

Segíti-e a szervezeti felépítés az anyavállalatot 
abban, hogy a szervezet mőködéséhez hozzáadott 
értékkel járuljon hozzá? Megvalósul-e a stratégia 
struktúrájának tisztázása és a képességek kiépítése 
a jövı biztosítása céljából? 

ERİFORRÁS SZÉTOSZTÁS Az elemzés egységei az üzletágak és a képességek 
együttesen? A felsıvezetés a tıke mellett 
lehetıséget is allokál?  

EMBERI ERİFORRÁS Szervezeti felépítésünk visszatükrözi-e 
munkatársaink erısségeit, gyenge oldalait, 
motivációit? 

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG Számításba vettük-e a tervezett szervezeti 
felépítésünk megvalósítását gátló, korlátozó 
tényezıket? 

A FELÉPÍTÉS FINOMÍTÁSA, A JÓL 

TERVEZETTSÉG 
A vállalati struktúra képességek, termékek és 
üzletágak portfóliójaként értelmezhetı? Szervezeti 
felépítésünk tolerálja, esetleg támogatja az 
általánostól eltérı kultúrák, a szubkultúrák 
kialakulását? 

PROBLEMATIKUS KAPCSOLATOK Szervezeti felépítésünk szolgáltat-e koordinációs 
eszközökkel a problematikus, konfliktusos 
egységközi kapcsolatok kezelésére? 

REDUNDÁNS HIERARCHIA / AZ 

ÜZLETI EGYSÉGEK STÁTUSZA 
Szervezeti felépítésünknek nincsen-e túl sok 
hierarchiai szintje és egysége?n A stratégiai üzleti 
egység az alapvetı képességek tárházának 
tekinthetı? 

ELSZÁMOLTATHATÓSÁG Szervezeti felépítésünk elısegíti-e a hatásos 
ellenırzést? 

RUGALMASSÁG Elısegíti-e szervezeti felépítésünk az új stratégiák 
kidolgozását, és megadja-e a változáshoz való 
alkalmazkodás igényelte rugalmasságot? 
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Nagy Aladár professzor tiszteletet parancsoló egyénisége, imponáló olvasottsága, 
iskolateremtı attitődje a miskolci közgazdászképzés sikerének egyik döntı faktora. A 
közel tíz esztendıs kollegiális kapcsolat megpecsételéseként ajánlom szíves figyelmébe 
az alábbi gondolatokat. 

* 
A világmérető pénzügyi válság és az euró-zóna válságjelenségei nyilvánvalóan új 

kérdéseket vetnek fel és új válaszokat követelnek számos közgazdasági kérdésben. Az 
egyik alapkérdés, hogy milyen okok vezettek ahhoz a helyzethez, hogy a tízesztendıs 
„sikersztori” után egyes szakértık reális forgatókönyvként számolnak a közös, 
mesterséges valuta megszőnésével.211. Véleményem azokkal a megközelítésekkel esik 
egybe, amelyek az EU intézményrendszerének belsı aszimmetriáiban látják a 
diagnózist, ezek enyhítésében a terápiát. Helytelen volna azonban figyelmen kívül 
hagyni az EU-t körülvevı környezet karakterisztikus jellemzıit, illetve az ebbıl adódó 
gazdaságpolitikai implikációkat.  
 
KORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS A GLOBALIZÁLÓDÓ 
GAZDASÁGBAN 
 

A jelenlegi válság a globalizáció eddigi történetének legmélyebb válsága. Mi a 
globalizáció? A globalizáció ezen elsı (az 1970-es évek elején kezdıdött) szakasza – 
Bauman szavaival – a „totális piac”-ként értelmezhetı. Az a gazdasági rend, amely 
felváltani látszik a „vegyes gazdaságot” a következı pillérekre épül: 
• a gazdaság, ezen belül is döntıen, a pénzügyi rendszer teljes liberalizációja és 

deregulációja. A teljes konvertibilitás lehetıvé teszi, hogy a spekuláció tárgyai 
legyenek nemzeti valuták, a deregulációnak köszönhetıen korábban elszigetelt 
pénzügyi piacok (bankpiac, biztosítási piac, értékpapír piac) összekapcsolódjanak, 
megsokszorozva ezzel a pénzzel együtt járó kockázatokat. A liberalizáció emellett 
kinyitotta az országok belsı piacait, lehetetlenné téve azok védelmét. A dereguláció 
a pénzügyi piacok átjárhatósága mellett számos kollektív jószág (közjavak, 
természetes monopóliumok) elıállításának lehetıségét kinyitotta a tıke elıtt, ezzel 
járadék realizálását és/vagy ezen javak hozzáférhetıségének romlását elıidézve.  

• a mikroelektronika és a telematika fejlıdése valóságos forradalmat idézett elı az élet 
minden színterén. A távolságok leküzdhetıvé váltak, a tér összezsugorodott, az idı 
felgyorsult. E változás megszüntetett bizonyos klasszikus közjavakat és számos, 
hagyományosan természetes monopóliumnak számító területen lehetıvé tette az 
alternatív szolgáltatásszervezést. Gondoljunk az éterbe történı mősorsugárzás és a 
kábeles hálózatok különbségére, a mobiltelefónia megjelenése.  

                                                 
211 Természetesen semmi sem zárható ki, de magam azért komoly valószínőségét nem látom 
ezen forgatókönyv bekövetkezésének. Az azonban kétségtelen, hogy az EU belsı intézményi 
egyensúlytalanságai jelentkeznek e helyzetben.  
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• az elıbbi két tényezı a korábbi transz- és multinacionális vállalatokat globális 
vállalattá tette. Az utóbbi sajátossága, hogy profitmaximalizáló tevékenységének 
színtere az egész földgolyó, tulajdonosi szerkezete (az elaprózott részvénytulajdon 
miatt) áttekinthetetlen, a tényleges tulajdonosi jogokat a top management 
gyakorolja. Nagymértékben emlékeztet ez az államszocializmus politikai elitje által 
játszott szerepre. E globális vállalatok méretei meghaladják a kis- és közepes 
nemzetállamok gazdasági potenciálját.  

• a verseny globálissá válásával verseny tárgyává válik a hagyományos állam és a 
jóléti állam terrénuma is. Egyfelıl erıs nyomás nehezedik a nemzetállamokra, a 
jóléti rendszerek lebontására, az adóztatatás is a globális verseny részévé válik. 
Másfelıl a tıke számára nemcsak vonzó piac, hanem egyre fontosabb beruházási 
terep a tág értelemben vett közszektor. A PPP-konstrukciók, a nyugdíj- és 
egészségügyi rendszerek privatizációjának kísérletei errıl szólnak. Harmadrészt a 
„kis, olcsó állam” szlogenje mögött az üzleti folyamatokat egyre kevésbé 
akadályozó állam ideálját takarja.  

 
A közgazdaságtan egyik „örökzöld” kérdése az állami szerepvállalás 

szükségessége, tartalma és terjedelme. A mai helyzetben ez nem csupán „akadémikus” 
kérdés, hiszen a 2007–2008-as válság legmélyebb hatása az, hogy a fenti 
világgazdasági körülmények között a reálgazdaság súlypontja egy olyan térségbe 
helyezıdött át, amelyben a gazdaság lényegében államkapitalista keretek között 
fejlıdött. Messzire vezetı, itt csak jelezhetı kérdés, hogy e folyamatok miként hatnak 
az európai és a tengeren túli angolszász kapitalizmus-modellekre. E keretek között 
nincs lehetıség az állami szerepvállalás akár vázlatos körüljárására sem212. Magam 
részérıl megkülönböztetem a „stratégiai koordináló”, a „piactökéletesítı”  és a 
„kockázat-kezelı”  funkciócsoportokat. Századunkban az elsı azért tekinthetı az állam 
egyik minimális funkciójának, mert a létezı és tovább fejlıdı globalizáció körülményei 
között az országokat alkalmassá kell tenni arra, hogy egyrészt képesek legyenek 
megszerezni a belıle származó elınyöket, másrészt pedig arra, hogy elı tudják 
teremteni a hozzá történı strukturális alkalmazkodással járó elkerülhetetlen költségeket. 
E funkció véleményünk szerint három mozzanatot foglal magában. Egyfelıl a 
kormányzat aktívan részt vesz az információs aszimmetriák oldásában, a különbözı 
gazdasági szereplık számára információkat biztosít. Másfelıl a korábbiaknál 
jelentısebb szerep jut a versenypolitikának és versenyszabályozásnak213. Harmadrészt 
ide tartozik a különbözı kormányzati szintek közötti koordináció214. A gazdaság 
térszerkezetének megváltozása, a „tér-idı” összezsugorodása és a technika fejlıdése 
miatt a különbözı kormányzati beavatkozások szintjei, színterei megváltoznak. 
Csökken a hagyományos szuverén szint szerepe és felértékelıdik a szub- és a 
szupranacionális kormányzati szintek szerepe. 

A globális versenyben történı helytállás megköveteli, hogy a kormányzati 
szektor olyan további újszerő gazdasági funkciót is ellásson, amit piactökéletesítı 
funkcióként jellemezhetünk. Az EU-t ért külsı gazdasági kihívások (USA, Kína) 

                                                 
212 Ld. errıl Barr (2009) és Báger és szerzıtársai (2009).  
213 E funkciók újszerő tárgyalását ld. Báger (2006). 
214 Meggyızıdésem, hogy jelenleg az állami szerepvállalás egyik kulcskérdése a kormányzati 
szintek közötti munkamegosztás.  
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jelentıs kormányzati erıkoncentrációt feltételez. Az USA K+F teljesítményének 
jelentıs részét közvetetten vagy közvetlenül a kormányzati szektor, illetve a jóléti 
rendszerek generálják215. Ebbe – hagyományos terminológiával élve – beleértem tehát 
az allokációt, a redisztribúciót, amelyek a kollektív javak és a társadalom kohéziójának 
biztosításával képesek biztosítani a versenyképes tudásalapú társadalom alapfeltételeit. 

A kockázatkezelı funkció a stabilizációs funkció globalizációs viszonyok közötti 
kiterjesztése, amely nem egyszerően csak a konjunktúraingadozásokból adódó 
kilengéseket, de a globális pénzügyi rendszerbıl adódó hatásokat és a növekvı 
technológiai és környezeti kockázatokat is kezeli. A kormányzati cselekvés döntı 
szerepet játszik a totális piacként jellemezhetı korai globalizáció különbözı mőködési 
zavarainak kezelésében. Nem nehéz belátni, hogy a ló vontatta kocsik idején a 
közlekedés adott sebessége különösebb szabályozandó kockázatot nem jelentett. A 
vasutak, illetve a robbanómotorok világában a magasabb sebesség nagyobb 
kockázatokat jelent, itt már kiterjedt szabályozásra van szükség. A légiközlekedés 
hangsebességénél gyorsabb világában a hagyományos, kétdimenziós „földhöz ragadt” 
közlekedés szabályai is elégtelenek. Valami hasonlónak vagyunk tanúi a piacgazdaság 
fejlıdése során. Minél összetettebb a munkamegosztás, minél inkább felgyorsul a 
gazdaság mőködése a piac annál inkább veszélyes üzem (Vigvári 2005). 

Az új funkciókkal új forrásigények is teremtıdnek. A kormányzati szektor belsı 
menedzsmentreformok miatt végbement teljesítménynövekedése – a szolgáltatások 
területén az IT-forradalom hatására bekövetkezett termelékenység-növekedésnek is 
köszönhetıen – a szükséges tartalékokat képes biztosítani. A bıvülı feladatok miatt 
ezzel együtt világossá válik a költségvetési fegyelem felértékelıdése. Ezt az igényt 
erısíti az a tendencia is, hogy a kormányzati feladatok vertikális megosztásával a 
fegyelem megsértésének lehetısége erısödik, a folyamatok kontrollálhatósága gyengül. 
A fegyelem erısítése azért is fontos továbbá, mivel a kormányzati szektor növekvı 
szerepet játszik a gazdaságokat érı külsı sokkok kezelésében, amely számos direkt és 
feltételes kiadási igénye miatt megfelelı tartalékok birtokában teljesülı flexibilitást 
feltételez. 
 
INTÉZMÉNYI ASZIMMETRIÁK AZ EU PÉNZÜGYI RENDSZERÉBEN  
 

Mint minden rendszer, úgy az EU is különbözı ellensúlyokkal, fékekkel képes 
belsı mőködési egyensúlyát fenntartani. Az EU216 mindig is, de különösen a kibıvítés 
utáni állapotában, jellemezhetı volt belsı egyensúlytalanságokkal, intézményi 
aszimmetriákkal. Pénzügyi vonatkozásban és a kormányzati funkciók szempontjából 
három ilyet említünk: 
1. Az Unió pénzügyi piacai teljesen liberalizáltak, részei a globális pénzügyi piacok 

rendszerének, miközben a pénzügyi felügyeletek nemzeti szinten mőködnek 
csak217. Az 1970-es évek óta az 1944-hez képest új pénzügyi rendszer218 alakult ki. 
Ennek alapvetı jellemzıje, hogy globális méretekben aszimmetria alakult ki a 

                                                 
215 Elég a katonai megrendelésekre, vagy a világ legdrágább egészségügyi rendszerére gondolni.  
216 Az egyszerőség kedvéért a Maastrichti Szerzıdés elıtti állapotra is kiterjesztem az elneve-
zést.  
217 A kérdés bıvebb elemzését ld. Lámfalussy (2008) mővében.  
218 A pénzügyi rendszer rendszerszemlélető bemutatását ld. Vigvári (2008). 



375 
 

monetáris rendszerek és a pénzügyi piacok között. A 2008 óta a G-20-ak 
közremőködésével folyó szabályozási kísérletek egy „új globális pénzügyi 
architektúra”219 létrehozására éppen ezen aszimmetria kezelését szolgálnák. Az 
egyes valuták elleni spekuláció lehetıségével megnıtt a valutaválság 
lehetıségének valószínősége, amely veszélyezteti a globális pénzügyi stabilitást. A 
valutaválság korábban a háborúk nyomán kialakult hiperinflációk miatt alakult ki. 
A mai rendszerben ez „egyszerő” spekulációs támadással is elıidézhetı. A 
nemzetközi pénzügyi rendszer így olyan kockázatúvá vált, amely a szakmai 
közvéleményt is aggasztotta. Elıször a Tobin-adó javaslata jelent meg, de az 1998-
as ázsiai válság nyomán tekintélyes szakemberek a teljes konvertibilitás 
visszavonásának szükségességét is felvetették. Ezt a pénzügyi szolgáltatók 
nyomására igazi alternatívaként nem vetették fel, pedig a keynesiánus fordulat 
lényege ez volna.220 Magam nem zárom ki, hogy a mostani válság egy ilyen 
megoldást kényszeríthet ki, de legalábbis egy jóval erısebb tıkeáramlási kontrollt. 
E helyzet a világ egészére jellemzı, de az EU és különösen az euró-övezet 
kétségtelenül kedvezı lehetıséget biztosítana arra, hogy e feszültség enyhüljön. Az 
EKB megfelelı szervezeti keretet jelentene egy közösségi szintő pénzügyi 
felügyeleti intézmény számára, illetve a globális hatások mérséklésére.  

2. A második aszimmetria a monetáris és fiskális politikai intézményrendszer 
viszonyára értelmezhetı. Míg erıs közösségi szintő monetáris szabályozás valósul 
meg az EKB keretei között, addig közösségi szintő fiskális politika intézményi 
háttere hiányzik. A hagyományos fogalmakat alkalmazva a stabilizációs funkció 
érvényesítésének kérdésérıl van szó. A stabilitáspolitikai kormányzati 
beavatkozásra sokkok esetén van szükség. Ahogy az közismert, a stabilizációs 
funkció szükségességét illetıen a közgazdaságtan különbözı irányzatai véleménye 
megoszlik (Berthold 1993: 470–471). Azt is mondhatjuk, hogy újragondolásra 
szorul az a „klasszikusnak” számító felfogás amely a stabilizációs funkció 
kormányzati szintek között megosztását elveti. A 2008-as válság kezelésének 
USA-beli és EU-s tapasztalatai egyértelmően mutatják, hogy az Unión belül a 
szuverén (nemzetállami) szint fiskális dominanciája kontraproduktív. A közös 
pénz bevezetése azonban e stabilizációs kérdést közvetlen gyakorlati problémaként 
vetette fel, így az nem megkerülhetı. A nemzetek feletti stabilizációs funkció 
kormányzati eszközökkel történı megoldása egyben az EU föderalista irányú 
fejlıdését eredményezné. A Maastrichti Szerzıdés a minimális megoldást 
választotta azzal, hogy az európai monetáris hatóságot ruházta fel azzal a 
lehetıséggel, hogy a valutaövezet számára megfelelı gazdasági stabilitást 
biztosítson. Az EKB mellett a szerzıdés fiskális kritériumait továbbéltetı 
Stabilitási és Növekedési Paktum jelenti a másik egységes szabályrendszert. Ezen 
intézményi megoldások problémája, hogy a monetarista gazdaságfilozófia elvein 
állva kizárólag a pénzstabilitás biztosítására koncentrálva mőködnek. Nem 
véletlen, hogy az elsı komolyabb sokk után elkezdıdött a Stabilitási és 
Növekedési Paktum lazítása. Ezek a törekvések önmagukban is világosan jelzik, 
hogy a gazdaságok mőködéséhez továbbra is hozzátartozik a kormányzat 

                                                 
219 Az 1998-as pénzügyi válsághullám után az új pénzügyi architektúra szükségességét az IMF 
vetette fel.  
220 Errıl több könyvében és alkalmi írásában értekezett J. Stiglitz.  
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gazdaságstabilizációs funkciójának hatékony mőködése. A világmérető pénzügyi 
válság még inkább aláhúzza ennek szükségességét. 
Berthold az optimális valutaövezetek és a fiskális föderalizmus elméleteinek221 
„közös részeként” megfogalmazta azt az állítást, hogy „a közös valuta elınyei 
akkor érvényesülnek, ha olyan nemzetgazdaságok tömörülnek valutaunióba, 
amelyeknek politikai és gazdasági piacai hasonlóan mőködnek” (Berthold 1993: 
472). Erre a megközelítésre rímelnek azok a javaslatok, amelyek független 
nemzeti, esetleg szupranacionális keretben mőködı fiskális hatóságok létrejöttét 
sürgetik (Benczes-Kutasi 2010). Ez egyben arra a kérdésre is utal, hogy e 
probléma leegyszerősíthetı-e a közösségi költségvetés terjedelmének kérdésére. 
Valószínősíthetı, hogy itt döntıen nem mennyiségi kérdésrıl van szó, ugyanakkor 
a közös költségvetés jelenlegi centralizációs hányada nem biztosít megfelelı 
hátteret a már említett piactökéletesítı és kockázat-kezelı funkcióhoz. Az EU 
pénzügyi intézményrendszerének – benne a közös valuta jövıjének – egyik 
legfontosabb kérdése, hogy sikerül-e a kormányzati stabilizációs funkciót 
közösségi szinten biztosítani. A fiskális föderalizmus elmélete azt mondja, hogy 
föderális államokban gazdasági szempontból indokolt az újraelosztási és 
stabilizációs funkciót a szövetségi állami szintre vinni. 

3. A harmadik aszimmetria a Közösség egészének fiskális rendszerén belül van. 
Arról van ugyanis szó, hogy a mai fiskális rendszert a nemzetállami „szuverén”222 
költségvetések alkotják. A szupranacionális költségvetés szerény terjedelme és 
döntıen redisztributív jellege nem felel meg az új kihívásoknak. A nemzeti és a 
szub-, illetve szupranacionális költségvetések, fiskális intézmények és szabályok új 
kombinációja szükséges-e ahhoz, hogy az EU érdemben tudjon reagálni a 
globalizáció kihívásaira. A rendszerszemlélető megközelítés alapján bizonyosan 
állítható, hogy a közösségi költségvetéssel kapcsolatban várható fejlemények 
szorosan összefüggnek a valutaövezet fejlıdésével, annak szabályrendszerével (pl. 
a maastrichti fiskális kritériumok és az SNP jövıjével), a tagországokon belüli 
közszektor-reformok irányaival és mélységével. A kérdés elméleti szempontból 
úgy vethetı fel, hogy a kormányzati funkciók pénzügyi alátámasztása miként 
oszoljon meg a szupranacionális közösségi, a nemzeti és a szubnacionális 
költségvetések között. A legegyszerőbbnek látszó kérdés az allokációs funkció. 
Ebben az esetben a kollektív javak természete és a szubszidiaritás elve eligazítást 
ad. Már ma is léteznek – de a globalizáció miatt súlyuk nıni fog – szupranacionális 
kollektív javak Az EU példáján ezt a schengeni rendszerrel illusztrálhatjuk. A 
szupranacionális költségvetések mőködésében a leggyengébb pont a kiadások 
kontrolljának kérdése. Az EU jelenlegi intézményrendszerén belül a parlament 
súlya relatíve kicsi, nagyon kevés lényegi kérdéssel foglalkozik. A jelentıs 
pénzforrásokat érintı döntések színhelye a Tanács, illetve a Bizottság. A 
politológiai irodalom ezt a helyzetet demokráciadeficitnek nevezi.  
 

                                                 
221 A fiskális föderalizmus elméletének kiváló magyar nyelvő összefoglalásét ld. Szalai (2002).  
222 Az idézıjelet az indokolja, hogy az euró-övezeti tagországok már a saját törvényes fizetıesz-
köz kibocsátásáról és ennek fiskális hasznáról lemondtak.  
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Problémát jelent az EU szubnacionális kormányzati szintjeinek helyzete is. A 
tagországok igen változatos szubnacionális kormányzati rendszere223 egyelıre 
konvergenciát nem mutat. A strukturális politikák célterületét továbbra is a NUTS 2-es 
szint jelenti, amely az országok többségében politikai legitimitással nem rendelkezik. 
Ahogy a tanulmány korábbi részében jeleztük, a szubnacionális kormányzatok 
piactökéletesítésben betöltött szerepe nı. Az azonban figyelemre méltó, hogy 2003-ban, 
tehát a bıvítés finisében és az új tervezési idıszakot megelızı elosztási viták elıtt 
megszületett az a közösségi rendelet, amely a NUTS 1 és NUTS 2 szintet megfelelı 
népességkategóriákhoz kötötte és az elıbbi azóta nem azonos a nemzetállami szinttel. 
Nem kizárható az a forgatókönyv, hogy a közösségi költségvetés készítésének egyik 
jövıbeni újdonsága lesz a NUTS 1 szintre koncentráló fejlesztéspolitika. 
 
A MÁSODIK ÉS A HARMADIK ASZIMMETRIA KEZELÉSE KÖZÖSS ÉGI 
KÖLTSÉGVETÉS JÖVİJE224 
 

Az EU számára két kihívás jelentkezik. Az egyik, hogy miként szükséges és 
lehetséges módosítani azokat a fiskális szabályokat, amelyek a közös valuta 
születésével egyidısek és amelyekrıl kiderült, hogy finomításra szorulnak. A másik 
kérdés a közös költségvetés jövıje, vagyis az, hogy kiadási és bevételi szerkezete, 
közösségi szintő újraelosztó szerepe fog-e, s ha igen, milyen mértékben változni.  

A közösségi költségvetés továbbfejlesztése a 2005 nyarán, az alkotmányos 
szerzıdés elbukását eredményezı fejlemények miatt nem halogatható. E 
továbbfejlesztés során figyelembe kell venni, hogy a ma 27 tagállamból álló 
rendszerben markáns érdekkülönbségek vannak. Németország a közösség legerısebb 
gazdasága, a németek hozták a közös valuta bevezetésével a legnagyobb áldozatot, 
hiszen stabil, tartalékvaluta funkcióval rendelkezı nemzeti valutájukról lemondtak. 
Franciaország a közösség létrehozásának, intézményi mőködtetésének fı motorja, 
egyben belpolitikai okok miatt a KAP legkeményebb védelmezıje. Az Egyesült 
Királyság, Hollandia, Svédország, Ausztria további fontos nettó befizetık. Az új 
tagállamok a nettó forrásbevonásban érdekeltek. Ennek méltányos voltát aláhúzza, hogy 
ezen országok már mintegy tíz éve kinyitották piacukat az akkori EK elıtt, ami jelentıs 
aszimmetrikus sokkokat okozott e gazdaságokban. További körülmény, hogy a jelenlegi 
helyzetben – középtávon – nem képzelhetı el a közösségi költségvetés centralizációs 
hányadának szignifikáns növelése. 
A lehetséges közös költségvetési reformlépések a következık: 
a) Kiadási oldal. A KAP keretében nyújtott támogatások nemzeti társfinanszírozásának 

bevezetése. Ez kalkulációk szerint a 2004. évi közösségi költségvetés kiadásainak 
10%-át szabadítaná fel. A KAP-bıl felszabaduló forrásokat eddig nem, vagy nem 
eléggé finanszírozott fejlesztési-versenyképességi célokra kell fordítani a lisszaboni 
programban kitőzött célok elısegítése érdekében.  

                                                 
223 Gondoljunk a hazai és a brit, vagy a skandináv rendszerek eltéréseire.  
224 A történelem fintora, hogy Magyarország ezen folyamatok negatív és pozitív fıszereplıje. 
Egyfelıl a túlzott deficit eljárás alá vont országok között vagyunk, másfelıl várhatóan a magyar 
elnökség idejére esik a közös költségvetés reformjával és a regionális politika felülvizsgálatával 
kapcsolatos közösségi döntés elıkészítése.  
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b) Bevételi oldal. A tagállami befizetések rendszerének átalakítása. Ez a GNI 
meghatározott hányada lenne, amely fedezetet nyújtana az összes kiadásra és amely 
az egyes tagországok gazdasági erejével lenne arányos. A jelenlegi forrásrendszer 
ugyanis nehezen adminisztrálható és nem transzparens. A „saját források” 
megoszlanak hagyományos és negyedik forrásra.  

Az euró-övezet néhány tagországának gazdaságszerkezeti problémái225 és az ebbıl 
adódó pénzügyi feszültségek kiélezték az amúgy is meglévı, lappangó feszültségeket, 
felgyorsították a megkerülhetetlen döntések meghozatalának kényszerét. Egy kis nyitott 
ország közgazdászaként cselekvési filozófiaként a megváltoztatható és 
megváltoztathatatlan tényezık megkülönböztetésének bölcsességét és a hagyományos 
provincializmusunk helyett a globális méretekben való gondolkodás képességét 
remélem a gazdaságpolitikát formáló erıktıl. Kívánom, hogy Nagy Aladár professzor 
jó erıben és egészségben követhesse és elemezhesse ezeket a folyamatokat.  
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Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék 
 

A közgazdaságtan kiforratlanságát jelzi, hogy a szakma erısen megosztott a 
diszciplína mibenlétét, követendı módszereit és elért eredményeit illetıen. Jogosan 
kérdezheti valaki, mennyiben tudomány (science), mennyiben mővészet (liberal art), 
hova sorolandó vizsgálati módszere, nyelvezete tekintetében? A bölcsészet és 
morálfilozófia köntösébıl kibontakozó modern közgazdaságtanban kezdetektıl fogva 
jelen volt ez a fajta kettısség, a mőfajválasztás lehetısége és kényszere. 
 A természettudományok látványos megújulása a 19. században, az ennek 
alapjául szolgáló, akkor még töretlen hit a világ korlátlan megismerhetıségében, 
magával sodorta a közgazdaságtant is. Elsısorban a fizika módszertanát átvéve 
fokozatosan teret nyert a kvantitatív megközelítés a közgazdaságtanban is. Ezek az 
irányzatok kiterjedten alkalmazzák a természettudományok nyelvezetét és eszköztárát, 
a matematikát, és axiomatikus felépítéső modelleket vesznek igénybe a 
közgazdaságtani problémák kifejtésére és elemzésére. 
 A más tudományok területeire kifejlesztett matematikai eszközök és modellek 
adaptálása, a matematika és a természettudományok területén végzettek közgazdasági 
kutatási területekre való beáramlása erısen hatott a kialakuló matematikai 
közgazdaságtani iskola önmagáról alkotott képére, amely – ennek nyomán – az 
empirikus, reáltudomány felıl a tiszta tudomány, a nem konstruktív, absztrakt kutatások 
irányába tolódott el. A „logikai szigor, az elegancia és az esztétikai szépség” elvei 
túlsúlyba kerültek az empirikus relevancia rovására. 
 Ez az, ami miatt az elmúlt évtizedekben ismét egyre többen és mind 
erıteljesebben bírálják a modern közgazdaságtant, különösen annak neoklasszikus 
fıáramlatát (lásd például Mirowski, 1989, Csaba László, 2008). Ünnepelt kollegánk is 
több munkájában foglalkozott ezzel a kérdéssel (lásd például Nagy Aladár, 1996, 
1997), ezért is választottam a jelen kötet számára egy alapvetıen módszertani jellegő 
problémát. A dolgozatomban bemutatott példa jól illusztrálja, milyen csapdákat rejt 
magában az empirikus forrásaitól elzárkózó, „tiszta esztétizálássá …, egyre tisztább 
l’art pour l’art -á” (Neumann, 1965) váló absztrakt teoretizálás. A történetnek – 
Mirowski után szabadon – akár ’nagyobb a füstje, mint a lángja’ címet is adhattuk 
volna. 
 A történet Neumann nevezetes stacionárius növekedési modelljéhez 
kapcsolódik, de a jelenség maga – mint majd látni fogjuk, sokkal tisztább és 
áttekinthetıbb formában – megjelenik a Neumann-modell Leontief-technológiára épülı 
változatában is. A vizsgált modell és jelenség ugyancsak szorosan kapcsolódik a 
neoklasszikus növekedéselmélet nevezetes bér-profit ill. felhalmozás-fogyasztás 
átváltási határgörbéihez is, erre is ki fogok térni dolgozatomban. Amennyire csak a 
téma kifejtése megengedi, kerülni a technikai, matematikai részleteket.  
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A VIZSGÁLT PROBLÉMA 
 
 A paradox jelenség Neumann stacionárius növekedési modelljének 
általánosítása kapcsán bukkant fel. Úgy tőnt fel, hogy a fogyasztást explicite 
megjelenítı Neumann-modell bizonyos egyensúlyi megoldásaiban a munkabért 
meghatározó létszükségleti termékek ára mind nulla lehet, és így a reálbér is. Ez a 
jelenség pedig, mint megmutatjuk, érdekes módon összekapcsolódik Neumann eredeti 
feltételeinek és feltevéseinek késıbbi, ártalmatlannak tőnı általánosításával, amely 
lehetıvé tette alternatív egyensúlyi megoldások létezését. Megmutatjuk, hogy a 
dekomponálható Neumann-modellekben megjelenı többszörös megoldások, a 
legnagyobb bıvülési tényezıs kivételével közgazdasági szempontból értelmetlenek, 
pontosan azért, mert azokban a fogyasztás értéke, a reálbér szükségképpen nulla.  
 Idézzük fel röviden Neumann modelljét, amely keretében egy olyan absztrakt 
gazdaságot vizsgált, amelyben a fogyasztási szokások és termelés mőszaki paraméterei 
egyszer s mindenkorra adottak, és ennek következtében az egyensúlyi termelési 
szerkezet (x) és árarányok (p) idıben változatlannak tekinthetık. A termékek 
kibocsátása (K ) és felhasználási (R) együtthatóit Neumann változatlannak tekintette, és 
a termékek felhasználását nem bontotta fel termelı és személyes fogyasztásra, az R 
ráfordítási együtthatók ezeket együtt képviselték. 
 Stacionárius egyensúly esetén a termékek kibocsátása (Kx ) és felhasználása 
(Rx) az egyik idıszakról a másikra egyenletes (λ) ütemben változik, ahol x a 
tevékenységszintek vektora. A p (hosszú távú) egyensúlyi árak pedig olyanok, amelyek 
az egységnyi értékő befektetésre minden alkalmazott tevékenység esetén ugyanakkora 
megtérülési (kamat-) rátát (π) eredményeznek. Ebben modellben igazolta Neumann az 
elsık között az általános egyensúly létezésének lehetıségét és elemezte az egyensúlyi 
megoldások tulajdonságait. 
 A bizonyításhoz feltette, hogy mindegyik termék megjelenik minden 
tevékenységben, vagy kibocsátásként és/vagy ráfordításként (K  + R > 0). Ezzel 
egyúttal a bıvülési és a tıkemegtérülési tényezı egyértelmőségét és azonosságát is 
biztosította. A megoldás ilyen értelemben vett egyértelmősége több szempontból is 
fontos volt Neumann számára. Itt csak azt emeljük ki, hogy a két tényezı közös 
egyensúlyi értéke egyik oldalról nem más, mint az adott termelési-felhasználási 
együtthatók által lehetıvé tett legnagyobb növekedési ráta, másik oldalról pedig, a 
lehetséges árak mellett adódó legkisebb egyöntető megtérülési ráta, ami késıbb 
szerephez jut dolgozatunkban. 
 Neumann a fenti feltevéssel kizárta, hogy a gazdaságnak legyen egy független 
alblokkja, olyan tevékenységek, amelyek végzéséhez nem lenne szüksége olyan 
termékekre, amelyeket csak a gazdaság többi, az adott blokkon kívüli tevékenységei 
tudnak csak elıállítani. Az input-output technológiával adott Leontief-gazdaságban egy 
ilyen független alblokk létezése matematikai szempontból annyit jelent, hogy a 
ráfordítási együtthatók négyzetes mátrixa dekomponálható (reducíbilis). Egy Leontief-
gazdaság esetében Neumann feltevése elégséges, de nem szükséges feltétele az 
együttható mátrix irreducibilitásának. A modell megoldásának a Neumann által 
megkövetelt egyértelmőségéhez ugyanis elegendı, hogy a mérlegegyensúly feltételét 
kielégítı megoldások esetén Kx  mindig pozitív vektor legyen (minden jószág 
termelésére szükség legyen). Gale (1960) ezt javasolta elfogadni a Neumann-modell 
esetén az irreducibilitás definíciójának. 
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 A Neumann bizonyítását egyszerősítı Kemeny, Morgenstern és Thompson 
(1956) szerzık nem ragaszkodtak az irreducibilitás feltevéséhez. Neumann 
közgazdasági szempontból túl erıs (K  + R > 0) feltevése helyett csak azt tették fel, 
hogy minden jószág újratermelhetı, azaz termék (K1 > 0), és minden tevékenység 
felhasznál legalább egy terméket (1R > 0). De ugyanakkor az egyensúlyi feltételeket 
kiegészítették egy pótlólagos kikötéssel. Nevezetesen elıírták, hogy csak azok a 
matematikai megoldások érdekesek közgazdasági szempontból, amelyek esetében a 
kibocsátások összértéke pozitív (pKx  > 0). Ezekre együtt KMT feltételekként fogunk a 
továbbiakban utalni. 
 Ezek a teljesen természetes és elfogadható feltevések szavatolták az egyensúlyi 
megoldások létezését, de már nem garantálták azok Neumann által megkövetelt 
egyértelmőségét. A fenti feltevések mellett ugyanis megengedik a gazdaság 
dekomponálhatóságát. İk maguk is megmutatták, hogy potenciálisan több, eltérı 
egyensúlyi tényezıvel rendelkezı növekedési pálya létezhet, de nem lehet több, mint a 
termékek és tevékenységek száma közül a kisebbik. A dekomponálható gazdaságokkal 
foglalkozó elemzéseknek kiterjedt irodalma keletkezett, amelyek számos, elsısorban 
matematikai szempontból érdekes eredményrıl számoltak be.  
 Úgy tőnt, ezek az eredmények közgazdasági szempontból is fontosak lehetnek. 
Az alternatív növekedési pályák gyakorlati fontosságát Morishima (1971) például a 
következıképpen indokolta: „mind elméleti, mind tervezési szempontból fontos, mivel 
a valós, dezaggregált gazdaságok általában dekomponálhatók, és történelmi vagy 
politikai okoknál fogva a kormányzatok gyakran kénytelenek megelégedni a 
(legnagyobb bıvülési ütemnél alacsonyabb szintő)” (im. 32. o.) növekedési pályákkal.  
 Ez egy valóban izgalmas felfedezésnek hat, mert arra utal, hogy a bér és profit, 
illetve a jelen és jövıbeli fogyasztás nem feltétlenül áll egymással versenyzı 
viszonyban, csak egy adott növekedési pályához tartozó átváltási frontvonal mentén. Az 
okos kormányzatnak az a feladata, hogy egy alacsonyabbról magasabb növekedési 
pályára vezérelje a gazdaságot, s így növelheti az egymással versenyzınek tőnı célok 
mindegyikének a szintjét. Morishima érdekes, gyakorlati relevanciát sejtetı dolgozata 
módszertani szempontból is értékes, ugyanis részletes matematikai jellemzést adott az 
’egymás alá rendelt’ (subordinate) egyensúlyi pályákra. 
 De Morishima izgalmas konklúzió sajnos nem állják meg a helyüket! Meg 
fogjuk ugyanis mutatni, hogy a legnagyobb növekedési ütemnél alacsonyabb szintő 
egyensúlyi tényezıvel rendelkezı megoldások közgazdasági szempontból 
értelmetlenek. Voltaképpen azt fogjuk megmutatni, hogy Neumann intuíciója jól 
mőködött, amikor ragaszkodott az egyértelmő megoldáshoz, jóllehet ehhez nem kell 
feltenni, hogy a gazdaság nem dekomponálható. Ennek belátásához a kulcsot a 
fogyasztási együtthatók explicitté tétele szolgáltatja.  
 Neumann, mint jeleztük, nem különítette el egymástól a termékek termelı és 
végsı fogyasztását, a konstansnak feltételezett R ráfordítási együtthatók ezeket együtt 
képviselték modelljében. A fogyasztás explicit ábrázolására több út is kínálkozik.226 
Homogén munkaerı esetén a munkaerı felhasználási együtthatókat egy m (félig-
pozitív) sorvektorban foghatjuk össze. Az egy munkaórára jutó (a klasszikusok 
szóhasználatával: a szükséges) fogyasztást egy c (szintén félig-pozitív) oszlopvektor 
elemeiként adhatjuk meg. Így a fogyasztási együtthatók C mátrixát a c◦m diadikus 

                                                 
226 Lásd Bauer [1974] áttekintı cikkét ezekrıl a lehetıségekrıl! 
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szorzat formájában definiálhatjuk. Ezt az utat követve a Neumann-modell R ráfordítási 
együtthatóit R = A + C = A + c◦m formában bonthatjuk fel, ahol az A mátrix a termelı, 
a C pedig a szükséges fogyasztási együtthatókat tartalmazza. Az így kapott, Morishima 
által Marx–Neumann-modellnek nevezett változat egyensúlyi feltételei az alábbi formát 
öltik:  
(MN-0)   α > 0, x, p ≥ 0,  (a változók elıjele) 
(MN-1) Kx ≥ α⋅(A + c◦m)x, (egyensúlyi termelés) 
(MN-2) pK  ≤ α⋅p(A + c◦m), (egyensúlyi árrendszer) 
ahol α a bıvülési ill. kamattényezı közös értéke (λ = π = α − 1 bıvülési ütem ill. 
kamatláb), amelyre a továbbiakban egyensúlyi tényezıként fogunk utalni az 
egyszerőség kedvéért.227 
 A modell még nem teljes, mert egyelıre még nyitva hagytuk azokat a 
kérdéseket, hogy milyen további feltevésekkel élünk a modell paramétereire, hogyan 
kötjük meg az x és p változók szintjét, illetve, hogy élünk-e a KMT-féle kiegészítı 
egyensúlyi feltétellel. Mielıtt azonban ezekre a kérdésekre válaszolnánk, átmenetileg 
kiiktatjuk az ikertermelést és a technológiai választékot a modellbıl. A modell így nyert 
változata segíteni fog a jelentkezı problémák közgazdasági természetének 
tisztázásában. 
 
A JELENSÉG ELEMZÉSE A NEUMANN-MODELL LEONTIEF-
TECHNOLÓGIÁN NYUGVÓ VÁLTOZATÁBAN 
 
 Tekintsük tehát Neumann modelljének egy olyan változatát, amelyben 
mindegyik tevékenység csak egy terméket, s mindegyik terméket csak egy tevékenység 
állít elı. Ebben a modellben a kibocsátási mátrix egy egységmátrix (E), a termelı 
ráfordítási együtthatók mátrixa (A) pedig egy nem negatív négyzetes mátrix lesz, ami 
elemzéseinket jelentıs mértékben egyszerőbbé teszi. Ettıl még a modell megırzi 
alapvetı Neumann-jellegét, de közel fog kerülni egy stacionárius Leontief-modellhez. 
Ezért egy Leontief–Neumann-féle stacionárius modellnek nevezhetjük.  
 A Leontief-modellek jellemzıen nem zárt, hanem nyílt modellek (van külsı 
fogyasztás), és az egyensúlyi feltételeket egyenlıségek, s nem egyenlıtlenségek 
formájában írjuk elı, s rendszerint elvárjuk (ex post elemzésekben pedig egyenesen 
megköveteljük), hogy a termelési és az árváltozók mind pozitívak legyenek. Ha az 
egyensúlyi feltételeket átírjuk gyenge egyenlıtlenségek formájába, kibıvül a Leontief-
modell potenciális megoldásainak köre, és már nem lesz mindig és minden változó 
egyensúlyi értéke pozitív. Továbbá, Neumann éves termelési ciklust és tıkemegtérülést 
feltételezett, ami miatt a lekötött tıkék megegyeznek a felhasznált tıkékkel. A 
többidıszakos Leontief-modellekben ezzel szemben csak a beruházások beérése 
tekintetében élünk az éves termelési ciklus feltevésével, a tıkelekötési együtthatók és a 
folyó ráfordítási együtthatók mátrixai jellemzıen különböznek egymástól. Ezt is fel kell 
adnunk ahhoz, hogy eljussunk a Neumann-modellhez.  
 A Leontief–Neumann-modellben az egyensúly KMT-féle feltételei a 
következık lesznek: 
  

                                                 
227  A ≥ szimbólum vektorok, illetve mátrixok esetében gyenge (egyenlıséget is megengedı) 
egyenlıtlenséget, a ≥ szimbólum ezzel szemben félig-szigorú egyenlıtlenséget jelöl. 
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α > 0, x, p ≥ 0, 1x = p1 = 1, 
(LNM) x ≥ α⋅(A + c◦m)x, 
 p ≤ α⋅p(A + c◦m), 
 px > 0. 
 Az LNM modellnek mindig lesz megoldása, ha teljesül az 1R > 0 kikötés, amit 
biztosít a munka nélkülözhetetlensége feltevés elfogadása. Ennek a Morishima (1964) 
által bevezetett feltevés azt jelenti, hogy nem folyhat újratermelés munkaerı 
felhasználása nélkül, azaz nincs olyan α > 0 és x ≥ 0, amelyek esetén teljesülnek az x ≥ 
α⋅(A + c◦m)x mérlegegyensúlyi feltételek, de mx = 0. 
 Ha a munka nélkülözhetetlen és van személyes fogyasztás, akkor vannak olyan 
termékek (alapvetı vagy létfenntartó javak), amelyek – közvetlenül vagy közvetve – 
minden termék elıállításához szükségesek. Ezek pedig nem mások, mint mindazok a 
javak, amelyekre a c fogyasztási kosárban levı termékek elıállításához szükség van.  
 
1. megállapítás: az LNM–KMT modellben ábrázolt gazdaság pontosan akkor lesz 

reducíbilis, ha léteznek nem létfenntartó, azaz luxustermékek. A modell 
paramétereire elfogadott feltevéseink mellett ilyenek mindig lesznek. A létfenntartó 
árukat termelı ágak együttesét létfenntartó algazdaságnak, a luxustermékeket 
elıállító ágazatokat együtt luxus algazdaságnak fogjuk hívni.228 

A Neumann-modell KMT-féle általánosítása szellemében engedjük meg, hogy a 
vizsgált gazdaság reducíbilis lehessen, azaz létezhessenek luxustermékek is. A termelı 
ágakat és a termékeket nyilván mindig be tudjuk sorolni, egyértelmően és teljes körően, 
a fenti két algazdaság valamelyikébe. Jelölje ezek indexeinek halmazát I1 és I2, ahol az 
utóbbi üres halmaz, ha nincsenek luxustermékek. Viszonylag egyszerően belátható, 
hogy az utóbbi esetben az R = (A + c◦m) mátrix irreducíbilis lesz. Ellenkezı esetben az 
A mátrix A21 és a c vektor c2 alblokkjának minden eleme 0 lesz, és az R mátrixot 
felbonthatjuk az alábbi formában: 

 I1 I2  I1 I2 
I1 R11 R12   ill.  A11 + C11 A12 + C12 
I2 0 R22 0 A22 

ahol C11 = c1◦m1 és C12 = c1◦m2.  
 
Viszonylag egyszerően igazolhatók229 az alábbi megállapítások. 
 
2. megállapítás: a létfenntartó algazdaság R11 együttható mátrixa irreducíbilis, és R12 

nem lehet a nulla mátrix (azaz vagy az 1A12 vagy az m2 vektornak szükségképpen 
van pozitív komponense), sıt 1R12(E – R22)

-1 > 0, ha R22 produktív. Az R11 = 
(A11 + C11), illetve az R22 = A22 mátrix domináns sajátértéke, a két mátrix 
irreducibilitását szavatoló feltevéseink miatt pozitív lesz. 

                                                 
228 A létfontosságú és luxusáruk fenti fogalma nyilvánvalóan rokon Sraffa (1960) bázis- és lu-
xustermék fogalmával, errıl tanúskodnak a használt elnevezések is. Sraffa azonban csak a terme-
lés körén belül (az A mátrixra) definiálta a bázistermékeket, és posztulátumának nem volt valós 
közgazdasági alapja (egyszerően feltette ilyenek létezését). 
229 Az érdeklıdı a dolgozatban közölt tételek döntı többségének bizonyítását megtalálja a Zalai 
(2000)-es könyvemben. 
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Definíció: Az R11 = (A11 + C11), illetve az R22 = A22 mátrixok domináns sajátértékének 
reciprokait a két algazdaság saját megtérülési tényezıinek, vagy saját bıvülési 
potenciáljainak nevezzük, és ρ (1) és ρ (2) skalárral jelöljük.  

Ha vannak luxusáruk, akkor az alapvetı egyensúlyi feltételeket a létfenntartó és 
luxustermékek szerint felbontva kapjuk: 

   x1 ≥ α⋅(R11x1 + R12x2)  
   x2 ≥ α⋅R22x2 

   p1 ≤ α⋅p1R11 
   p2 ≤ α⋅(p1R12 + p2R22). 

Az elemzések egyszerőbbé tétele érdekében a továbbiakban feltesszük, hogy az R22 = 
A22 mátrix irreducíbilis. A kapott felbontás matematikai elemzésébıl a következıket 
állapíthatjuk meg. 
 
3. megállapítás (Az LNM–KMT-modell megoldásainak jellemzése):  

i) Ha nincsenek luxusáruk, akkor egyetlen egyensúlyi megoldás létezik, amelynek α 
bıvülési tényezıje az R mátrix (pozitív) domináns sajátértékének reciproka, az 
egyensúlyi árak (p) és a tevékenység- (kibocsátás-) szintek (x) vektora pedig az 
ahhoz tartozó, arányaikban egyértelmően meghatározott, határozottan pozitív bal 
és jobb oldali sajátvektorok; 

ii)  Ha vannak luxusáruk, akkor két egyensúlyi megoldás is létezhet. Mindig 
lehetséges megoldás az alábbi: 

(M1)  α = ρ (1),    x(1) = (x1*, 0)   és    p(1) = (p1*, p2), 
ahol x1* és p1* az R11 együttható mátrix domináns sajátértékéhez tartozó, 
arányaikban egyértelmően meghatározott, határozottan pozitív jobb és bal oldali 
sajátvektorok, és p2 értéke általában nem egyértelmően meghatározott. 
Pontosabban: p2 = 0 mindig lehetséges megoldás, de p2 lehet határozottan pozitív 
is, sıt, ha ρ (2) > ρ (1), akkor van olyan lehetséges pozitív értéke is, amely eleget 
tesz a p2 = α⋅(p1R12 + p2R22) egyenlıségnek.  
Ha ρ (1) > ρ (2), akkor létezik egy másik megoldás is, éspedig 

(M2)  α = ρ (2),     x(2) = (x1, x2*)    és    p(2) = (0, p2*), 
ahol x2* és p2* az R22 együttható mátrix domináns sajátértékéhez tartozó, 
arányaikban egyértelmően meghatározott, határozottan pozitív jobb és bal oldali 
sajátvektorok. x1 szintén határozottan pozitív vektor, de nagysága nem 
egyértelmően meghatározott, és megválasztható olyannak is, amely esetén a 
létfenntartó árukból többlet (túlkínálat) lesz: x1 > ρ (2)⋅(R11x1 + R12x2).

230 
A fenti megállapítások bizonyításának közlése helyett most is a közgazdasági 
tartalmukra összpontosítjuk a figyelmet.  
Ha a munkaerı nem nélkülözhetı, akkor mindig létezik pozitív létfenntartó bérrátát (w 
= pc) eredményezı, közgazdasági szempontból elfogadható megoldása az LNM–KMT-
modellnek (lásd M1-et). Egyensúlyi állapotban luxusárukat nem termelhetnek, hiába 
tartalmazza a figyelembe vett technológia annak lehetıségét. Az egyensúlyi tényezı 

                                                 
230  Ha R22 reducíbilis lenne, akkor a luxuságazatokat magukat is további alágazatokba sorolhat-
juk. Ilyen esetben további megoldások is létezhetnének, amelyek természete hasonló lenne az 
M2 megoldáséhoz. Ezek tárgyalása csak feleslegesen bonyolítaná a jelen elemzést. Ennek elke-
rülése végett tettük fel R22–rıl, hogy irreducíbilis. 
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mindig megegyezik a létfenntartó algazdaság saját bıvülési (profit-) potenciáljával. 
Luxusárukat még akkor sem termelnek, ha egyébként lehetne találni olyan árrendszert, 
amely ugyanakkora profitrátát szavatolna az utóbbi tevékenységek termelése esetén is, 
mint a létfenntartó termékek esetében. Azért nem, mert ilyen árak csak akkor 
léteznének, ha a létfenntartó iparágak bıvülési potenciálja kisebb lenne, mint a 
luxusiparágaké, ami miatt nem lennének képesek lépést tartani a létfenntartó alrendszer 
növekedési ütemével. 
Látjuk ugyanakkor, hogy az LNM–KMT-modell egyensúlyi feltételeinek létezhet olyan 
matematikai megoldása is (M2), amelyben termelnek luxusárukat is. Ilyen megoldás 
akkor és csak akkor létezik, ha a luxusiparágak alrendszerének saját bıvülési 
potenciálja kisebb, mint a létfenntartó alrendszeré. Ebben a megoldásban a gazdaság 
nem nı a lehetséges legnagyobb ütemben, és a fogyasztás egyensúlyi értéke csak nulla 
lehetne. Ilyenkor ugyanis a luxus algazdaságnak a létfenntartó algazdaságnál kisebb 
bıvülési potenciálja határozná meg az egész gazdaság általános növekedési ütemét, és a 
létfenntartó áruk szabad javakká válnának, ami közgazdasági szempontból értelmetlen 
megoldás.  
A fenti elemzésbıl az is világossá válik, hogy mi teszi lehetıvé, hogy közgazdasági 
szempontból értelmetlen, illetve, hogy egyáltalán több egyensúlyi megoldás 
létezhessen. Az, hogy miközben a figyelembe vett technológiában fennáll a 
luxustermékek elıállításának a lehetısége, a modellben egyáltalán nem szerepel 
luxusfogyasztás, ami az utóbbi áruk figyelembe vételének, termelésének értelmet 
adhatna. A luxustermékeket teljesen öncélúan, csak saját maguk újratermelése céljára 
állítanák elı egy ilyen gazdaságban.  
A luxustermékek elıállítására fordított minden ráfordítás, így a munkaerı is, 
veszendıbe megy. Megmutatható, hogy egy ilyen helyzetben növelni lehetne az egy 
munkaórára jutó fogyasztás szintjét (nagyobb c együtthatók) anélkül, hogy emiatt akár 
a növekedés üteme, akár a profitráta csökkenne.231 Nem beszélve arról, hogy ha a 
létfenntartó cikkek szabad javak, vajon mi fogná vissza fogyasztásuk minden határon 
túli növelését? Egyáltalán mi ösztönözné a munkásokat ingyenes bérmunka vállalására 
egy piacgazdaságban? Mindez teljesen ellentétes lenne a szabad versenyes piaci 
egyensúly szellemével. 
A közgazdasági szempontból értelmetlen megoldás valódi oka végeredményben az, 
hogy a stacionárius egyensúly luxusfogyasztás nélküli modelljében teljesen értelmetlen 
luxusáruk szerepeltetése. Két dolgot tehetünk.  
A) Megtartjuk Neumann eredeti feltevését, az árak meghatározásában szereplı 
ráfordítási és a mérlegegyensúlyi feltételekben megjelenı felhasználási együtthatók 
azonosságát, azaz megırizzük a modell naturális (primális) és értékbeli (duális) 
összefüggéseinek szigorú szimmetriáját. Ennek a feltevésnek a közgazdasági tartalma 
szerint minden folyó felhasználás a termelés érdekében történik, és így a termelési 
költségek részévé válik. A ráfordítási együtthatók által képviselt (szükséges) 
fogyasztáson felül tehát nincs más (luxus-) fogyasztás. Ha viszont nincs 
luxusfogyasztás, akkor nincs helye a modellben a luxustermékeknek sem. A jól 
specifikált modellel ábrázolt gazdaság tehát szükségképpen irreducíbilis.  

                                                 
231 Egy másik lehetıség: változatlan foglalkoztatási szint mellett csökkenteni lehetne az egy 
munkás által ledolgozandó munkaórák számát (nagyobb m együtthatók) 
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Ez a megállapítás igazolni látszik Neumannt, aki ki akarta zárni az elemzésbıl a 
dekomponálható gazdaságokat. Természetesen itt nem a feltevés konkrét formájára (az 
együttható mátrixok összegének pozitivitására) gondolunk, hanem annak 
következményére. Leontief-technológia esetén ugyanis valóban teljesen jogos lenne 
feltenni, hogy az a priori adott technológiai lehetıségek közül kiszőrtük a 
luxustermékeket és tevékenységeket, és a modellt leszőkítettük a létfenntartó, immár 
irreducíbilis alrendszerre. 
B) A másik lehetıséget a modell olyan kiterjesztése kínálja, amelyben 
megkülönböztetjük egymástól a szükséges és a luxusfogyasztást (pl. C és G 
együtthatók), de ugyanakkor megtartjuk a létfenntartó bérek feltevését. A modell ilyen 
általánosítása megszünteti a ráfordítási (A + C) és a felhasználási (A + C + G) 
együtthatók azonosságát, a modell eredendı szimmetriáját. Egy ilyen stacionárius 
modellben már figyelembe vehetık luxustermékek is, és lehetıség nyílik érdekes és 
értelmes közgazdasági elemzésekre. Ezek további tárgyalása azonban meghaladja a 
jelen dolgozat terjedelmi korlátjait. 
 
A PARADOX JELENSÉGEK ELEMZÉSE AZ ÁLTALÁNOS MARX–
NEUMANN-MODELLBEN 
 
A Marx–Neumann-modell ikertermelés és technológia választás nélküli változatának az 
elemzése számos fontos megállapításhoz vezetett. Ezek közül az alábbiakat emeljük ki, 
s tesszük vizsgálat tárgyává az általános lineáris tevékenységelemzési technológiát 
feltételezı modell keretei között: 
a) a modellnek mindig van olyan közgazdasági szempontból értelmes megoldása, 

amelyben a fogyasztás értéke pozitív; 
b) az egyensúlyi tényezı, sıt pozitív skalárral való szorzástól eltekintve a termelési és 

az árszerkezet tekintetében is egyetlen ilyen megoldás létezik, éspedig a 
legnagyobb arányos növekedési ütemhez rendelhetı egyensúlyi állapot; 

c) más lehetséges, a fentinél kisebb ütemő arányos növekedési pályát csak olyan 
árrendszer tehetne egyensúlyi megoldássá, amely esetén a fogyasztás értéke nulla 
lenne, ami viszont közgazdasági szempontból értelmetlen megoldás; 

d) ilyen megoldások esetén az egy foglalkoztatottra esı fogyasztás növelhetı lenne a 
növekedési ütem, illetve a profitráta csökkenése nélkül; továbbá, 

e) ilyen megoldások csak akkor létezhetnek, ha vannak luxustermékek, amelyek a 
termelési rendszert dekomponálhatóvá teszik; 

f) az utóbbiak azonban a modellbıl elızetesen is kiszőrhetık, és ezért joggal 
feltehetjük, mint Neumann tette, hogy a vizsgált gazdaság nem dekomponálható, 
ami garantálja az egyensúlyi tényezı tekintetében egyetlen megoldás létezését.  

Nézzük meg most, fennállnak-e illetve hogyan módosulnak a fenti megállapítások egy 
általános Marx–Neumann-modellben. Ennek a modellnek alapvetı egyensúlyi feltételei 
most a következık lesznek: 
 
(MN-0)   α > 0, x, p ≥ 0, 
(MN-1)  Kx ≥ α⋅(A + c◦m)x, 
(MN-2)  pK ≤ α⋅p(A + c◦m). 
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Egészítsük ki ezeket a feltételeket az egyensúlyi tevékenységek és árak szintjét 
meghatározó szokásos, Neumann által is alkalmazott  
(N-0) 1x = p1 = 1 
megkötésekkel, illetve a Kemeny–Morgenstern–Thompson-féle értékteremtés 
feltételével: 
(KMT-3)  pKx > 0. 
A fenti feltevésekkel definiált Neumann-modellnek, mint tudjuk, mindig van 
megoldása, valahányszor az együttható mátrixok eleget tesznek a K1 > 0, ill. 1R > 0 
KMT feltevéseknek. A kérdés tehát csak az, hogy van-e ezek között közgazdasági 
szempontból értelmes megoldás. Nyilván érdektelenek az olyan megoldások, 
amelyekben nem használnak fel munkaerıt, azaz mx = 0 (teljesen automatizált 
gazdaság), illetve amelyekben a fogyasztási cikkek mind szabad javak, azaz pc = 0 
(ingyenes bérmunka).  
A teljes automatizálás lehetıségét most is eleve kizárhatjuk a munkaerı 
nélkülözhetetlenségének feltevésével. A továbbiakban ezért végig feltesszük, hogy nem 
létezik olyan α > 0 és x ≥ 0, amelyek esetén Kx  ≥ α⋅(A + c◦m)x, és mx = 0. A modell 
közgazdasági tartalma nyilvánvalóan indokolja ezen feltevés elfogadását. Az ingyenes 
bérmunka lehetıségét azonban már nem lehet egy ehhez hasonló, egyszerő és 
kézenfekvı elızetes feltevéssel kizárni. 
A munkaerı nélkülözhetetlensége feltevés egyébként biztosítja, hogy a lehetséges 
bıvülési tényezık tartománya felülrıl korlátos legyen. Ez az 1R > 0 KMT-feltevés 
funkciója, amit a jelen modellben nem fogunk külön elıírni. A pozitív bıvülési tényezı 
létezését garantáló K1 > 0 feltevést viszont továbbra is megtartjuk.232 Mindez biztosítja, 
hogy a fenti, a (KMT-3) feltétellel definiált Marx–Neumann-modellnek legyen 
megoldása.  
De vajon mi dönti el, hogy létezik-e pozitív egyensúlyi bérrátával rendelkezı 
megoldása? Erre a kérdésre világos és egyértelmő választ kapunk, ha feltesszük, hogy 
létezik közgazdasági szempontból értelmes megoldás, amelyben tehát mx > 0 és pc > 0. 
Ekkor nincs akadálya annak, hogy az x és a p változók szintjét megváltoztassuk, 
éspedig oly módon, hogy az 1x = p1 = 1 egyenletek helyett mx = pc = 1 egyenlıségek 
teljesüljenek. Ha ezt megtesszük, akkor az MN-modell homogén formában felírt 
feltevéseit átírhatjuk az alábbi inhomogén alakokba:  
(MN-1a)  Kx ≥ α⋅(Ax + c), 
(MN-2a)  pK ≤ α⋅(pA + m). 
Morishima megmutatta, hogy kölcsönös és egyértelmő kapcsolat létesíthetı a vizsgált 
modell közgazdasági szempontból értelmes megoldásai és az alábbi (LP1) lineáris 
programozási feladatpár (optimális) megoldásai között.  
 
4. megállapítás: a Marx–Neumann-modellnek akkor és csak akkor létezik olyan (α, x, 

p) megoldása, amelyben pc > 0, ha α rögzített értéke mellett létezik megoldása az 
LP1 feladatpárnak, s abban a célfüggvények (közös) optimális értéke 1. 

                                                 
232 Mint már arra a 2000-es könyvemben is utaltam, ezt a feltevést enyhíthetnék azzal, hogy csak 
azt tesszük fel, hogy van egyáltalán olyan x* ≥ 0, amely esetén Kx* > 0. Ennek azonban csak a 
Neumann-modell egy olyan általánosításában van jelentısége, ahol a K  mátrix nettó kibocsátási 
együtthatókat tartalmaz, így lehetnek negatív elemei is (ld. Zalai, 2006). 
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  (P1) (D1) 
  x ≥ 0 p ≥ 0 
(LP1) [(1/α)·K  – A]x ≥ c p[(1/α)·K  – A] ≤ m 
  mx → min! pc → max! 
Az mx függvény minimuma az a legkisebb munkaráfordítás, amely az α bıvülési 
tényezı mellett egységnyi munkaerı fogyasztásának az elıállításához szükséges. Ha 
mx0 = 1, az azt jelenti, hogy minden ráfordítás a munkaerı újratermelését szolgálja. Ez 
vezet el a következı megállapításhoz.  
 
5. megállapítás: adott paraméterek mellett a Marx–Neumann-modell KMT-feltételeket 

kielégítı α egyensúlyi tényezıjő megoldása akkor és csak akkor lesz közgazdasági 
szempontból értelmes, ha nincs a munkaerı újratermelés szempontjából felesleges 
munkaráfordítás. 

Ugyanahhoz a következtetéshez jutottunk tehát, mint a Leontief-technológia esetén, 
ahol láttuk, hogy a fogyasztási javak nulla ára azt jelzi, hogy a C = c◦m fogyasztási 
együttható mátrixban szereplı paraméterek nem kompatíbilisak a K  és A technológiai 
együtthatókkal, ill. a versenyzıi egyensúly feltevésével. Az adott α bıvülési tényezıt 
rögzítve, az egy órai munkára esı fogyasztás (c) növelésével és/vagy a munkaintenzitás 
csökkentésével (az m paraméterek növelésével) itt is megteremthetjük a szükséges 
konzisztenciát a paraméterek között. Ezt a következı gondolatmenettel láthatjuk be. 
Helyettesítsünk az LP1 feladatban c helyébe ϕ ·c-t, ami ugyanazt jelenti, mintha a c◦m 
fogyasztási együttható mátrix elemeit rendre megszoroznánk a ϕ skalárral. Láttuk, hogy 
adott α bıvülési tényezı és ϕ ·c fogyasztói kosár pontosan akkor lehet közgazdasági 
szempontból értelmes egyensúlyi megoldás része, ha ϕ·c elıállításának minimális 
munkaigénye éppen 1. Viszonylag könnyen belátható, hogy az LP1 feladat 
célfüggvényének optimális értéke (mx0) ϕ monoton növekvı függvénye, ha a munkaerı 
nem nélkülözhetı, mint feltettük. Ha tehát az az LP1 feladatnak egyáltalán van 
lehetséges megoldása, ϕ-nek mindig lesz olyan értéke, amely esetén ϕ ·c elıállításának 
minimális munkaigénye éppen 1 lesz. Az is egyszerően igazható, hogy ϕ  ezen értékét, 
illetve az egyensúlyi termelési és árrendszert megkaphatjuk az alábbi LP2 feladat 
megoldásából.  
  (P2) (D2) 
  ϕ ≥ 0, x ≥ 0  w ≥ 0, p ≥ 0 
(LP2) [(1/α)·K  – A]x ≥ ϕ ·c  p[1/α)·K  – A] ≤ w·m 
    mx ≤ 1  pc ≥ 1 
 ϕ → max! w → min! 
Fogalmazzuk meg a levonható következtetést ismét önálló megállapítás formájában. 
 
6. megállapítás: ha a Marx–Neumann-modellnek a KMT-feltételek mellett kapott 

megoldása közgazdasági szempontból nem értelmes (pc = 0), akkor a legnagyobb 
lehetséges bıvülési tényezıhöz mindig egyértelmően hozzárendelhetı egy olyan ϕ 
skalár, amellyel a fogyasztási együtthatókat arányosan növelve közgazdasági 
szempontból értelmes megoldáshoz juthatunk. 

Elérkeztünk a dolgozatunk célja szempontjából minden bizonnyal a legfontosabb meg-
állapításhoz. Ez lesz az, amely igazolja Neumann zseniális sejtését, hogy be lehet, sıt 
célszerő is bevezetni olyan feltevést, amely az egyensúlyi tényezı unicitását 
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eredményezi. Ez egyszersmind a Neumann-modell KMT-féle általánosításának a 
kritikája is, ami persze csak akkor válik jogossá, amikor különválasztjuk a termelı és 
személyes fogyasztási együtthatókat a modellben.  
 
7. megállapítás: ha a Marx–Neumann-modellnek a KMT-feltételek mellett létezik 

közgazdasági szempontból értelmes (pc > 0) megoldása, akkor annak egyensúlyi 
tényezıje szükségképpen a legnagyobb lehetséges arányos bıvülési tényezı. 
Mivel a fenti állítás perdöntı, rövid és ebben a formájában legalábbis az 
irodalomban nem ismert bizonyítását kivételesen ismertetjük.233 
 

Bizonyítás: Jelöljük a K , R = (A + c◦m) Neumann-technológia által megengedett 
növekedési tényezık halmazát H(K , R)-rel: 

 H(K , R) = {α : ∃x ≥ 0, [K  − α⋅R]x ≥ 0, 1x = 1}. 
A munka nélkülözhetetlensége miatt a fenti definícióban szereplı α és x esetén mx 
> 0, valahányszor α > 0. Ezért az adott x vektorból (mx-vel elosztva) mindig 
képezhetı olyan x′′′′  vektor, amely esetén [K  − α⋅R]x′′′′ ≥ 0 és mx′′′′ = 1.  
Tegyük fel, hogy α * nem maximális. Ekkor van olyan α ′ > α *, hogy α ′ ∈ H(K , 
R), és ahhoz tartozik olyan x′′′′ ≥ 0, hogy egyrészt mx′′′′ = 1, másrészt [K  − 
α ′⋅R]x′′′′ ≥ 0, azaz (1/α ′)·Kx ′′′′ ≥ Ax′′′′ + c. Az utóbbi egyenlıtlenségbıl látható, hogy 
[(1/α ′)⋅Kx ′′′′] i > 0, valahányszor ci > 0, és mivel 1/α * > 1/α ′ ezért 

[(1/α *) ⋅Kx ′′′′ − Ax′′′′] i > ci,  ha ci > 0, 
[(1/α *) ⋅Kx ′′′′ − Ax′′′′] i ≥ 0, egyébként. 

Mindezek miatt található olyan 0 < k < 1, hogy  
k⋅[(1/α *) ⋅K  − A]x′′′′ ≥ c. 

Az x* = k⋅x′′′′ vektor α = α * esetén kielégíti az (LP1) feladat primális feltételeit, és 
mx* < 1. A célfüggvény optimális értéke ennél csak kisebb lehet. A fentiek 
értelmében tehát (α *, p, x) nem lehetett volna az MN-modell egyensúlyi 
megoldása.    Q.E.D. 
 

Megállapításunk egyrészt arra mutat rá, hogy ha az a priori adott paraméterek 
mellett léteznek eltérı egyensúlyi tényezıvel rendelkezı megoldások (a gazdaság 
dekomponálható), csak a legnagyobb bıvülési tényezıhöz tartozó megoldások lesznek 
érdekesek közgazdasági szempontból, a többiek nem.  

Másrészt, a paraméterekre tett KMT-feltevések (K1 > 0 és 1R > 0) már nem 
elégségesek a közgazdasági szempontból releváns megoldások létezéséhez, azokat ki 
kell egészíteni a paraméterek konzisztenciájára vonatkozó feltevéssel. Ezt a 
konzisztencia kritérium kissé bonyolult formában ugyan, de – homogén munkaerı 
feltételezése esetén – a 4. megállapítás ismeretében megadható.  
Nevezetesen, csak annyiban kell a megállapításban szereplı megfogalmazást 
módosítani, hogy az ’α egyensúlyi tényezı’ kifejezés helyébe ’α legnagyobb bıvülési 
tényezıt’ kell helyettesíteni. Tehát csak a mérlegegyensúlyi feltételt kielégítı, 
legnagyobb bıvülési α tényezıt kell az LP1 feladat paraméterének választani. Ez 

                                                 
233 Ismereteim szerint Bromek (1974) volt az elsı, aki ezt megmutatta a fogyasztás-felhalmozás 
átváltási frontvonal kapcsán. 
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utóbbi létezését pedig a kibocsátási és ráfordítási paraméterekre tett KMT-feltevések 
szavatolják. 

Ennek a konzisztencia feltevésnek az elıírása hiányában az a priori adott 
paraméterekrıl csak utólag derülne ki, hogy teljesül-e. Ha nem teljesül, akkor a 
paraméterek hiányzó konzisztenciáját a fogyasztási együtthatók felülvizsgálatával, 
például az LP2 feladat segítségével kell megteremteni. 

Harmadrészt, bár a pKx  > 0 és a pRx > 0 egyenlıtlenségek csak egyidejőleg 
állhatnak fenn, a közgazdasági logika alapján a pRx > 0 kiegészítı feltétel elıírása az 
indokolt. A termelı és személyes fogyasztási együtthatók R = A + C alakú 
szétválasztása esetén azonban még ez sem elég, hanem a pCx > 0 kiegészítı feltételt 
szükséges bevezetni, amelynek teljesülése esetén természetesen fenn fognak állni a 
fenti egyenlıtlenségek is. 

Ebbıl következıen a Marx–Neumann-modell (MN-1), (MN-2) és (MN-3) 
alapösszefüggéseit – az (N-0) és (KMT-3) feltételek helyett – az 
(MN-4) mx = pc = 1 
pótlólagos feltétellel kell kiegészíteni. Ez utóbbi két feltétel nemcsak meghatározza az x 
és p változók szintjét, hanem implikálja az értékteremtés KMT-féle pKx  > 0 
feltételének teljesülését is. Ugyanis (pc)(mx) = p(c◦m)x = pCx = 1, amibıl következik 
a pRx > 0 és pKx  > 0 egyenlıtlenségek teljesülése. 
Mindezekbıl adódik dolgozatunk második legfontosabb megállapítása. 
 
8. megállapítás: a Marx–Neumann-modellt az (MN-1), (MN-2), (MN-3) feltételeken túl 

nem a szokásos további (KMT), hanem az (MN-4) feltételekkel kell definiálni. Az 
így definiált modell megoldásának létezését a paraméterekre tett alábbi feltevések 
biztosítják:  

 
A) K1 > 0,  
B) a munkaerı nem nélkülözhetı, és  
C) a technológiai és a fogyasztási együtthatók konzisztensek egymással és a piaci 
egyensúly követelményével (ld. 4. megállapítás).  

 Ezek a feltevések nemcsak a közgazdasági szempontból értelmes megoldások 
létezését szavatolják, hanem azt is, hogy – Neumann feltevéseivel összhangban – az 
egyensúlyi tényezı egyértelmően meghatározott (unicitás), és megegyezik a 
legnagyobb lehetséges arányos bıvülési tényezıvel (optimum). 

 
A fenti megállapításokból az is kiviláglik, hogy a priori adott paraméterek 

esetén az általános modellben is ki lehet szőrni azokat a javakat és tevékenységeket, 
amelyek csak az alacsonyabb bıvülési tényezıjő, közgazdasági szempontból irreleváns 
megoldásokban játszanak szerepet. Elegendı megtartani csak azokat a tevékenységeket, 
amelyek a legnagyobb arányos bıvülési tényezı esetén alkalmazhatók, illetve azokat, 
amelyek csak olyan javakat termelnek vagy használnak fel, mint az elızık. Az így 
kiszőrt tevékenységek és termékek szerepeltetése, ugyanúgy, mint a luxustermékeké és 
tevékenységeké a Leontief-technológia esetén, teljesen felesleges. 

Morishima (1971) nyomán a fennmaradókat elsı osztályú tevékenységeknek ill. 
termékeknek, magát a szőkítés eredményét pedig elsı osztályú alrendszernek 
nevezhetjük. Ez felelne meg a Leontief-technológia esetén értelmezett létfenntartó 
termékeknek és tevékenységeknek, amelyekre leszőkíthetjük az érdemi elemzéseket. 
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Az elsı osztályú alrendszer azonban, a létfenntartó alrendszerrel ellentétben, nem lesz 
feltétlenül irreducíbilis, és az elsırendő termékek és tevékenységek nem tekinthetık 
feltétlenül létfenntartónak. Egyáltalán nem zárható ki ugyanis alternatív egyensúlyi 
tevékenység együttesek (technikák) létezése, még kevésbé lesz igaz, hogy minden 
elsırendő tevékenység helyet kap valamelyik egyensúlyi technikában. Az alternatív 
egyensúlyi technikákban helyet kapó termékek köre is eltérı lehet. De mindezek 
ellenére az elsırendő alrendszer megırzi a létfenntartó Leontief-alrendszer azon 
tulajdonságát, hogy az egyensúlyi tényezı egyértelmően meghatározott általa. 
Az általános modellben tehát nem beszélhetünk létfenntartó termékekrıl és 
tevékenységekrıl, ezek a Leontief-gazdaság sajátos fogalmai. Ugyancsak nem tehetjük 
fel, és nincs is rá szükség, hogy a gazdaság irreducíbilis, mint a Leontief-technológia 
esetében. Utólag, az egyensúlyi megoldás ismeretében le lehetne ugyan redukálni a 
modellt egy olyan irreducíbilis alrendszerére, amelynek a megoldása egyszersmind a 
teljes rendszernek is megoldása lenne.234 Ez azonban nemcsak önkényes lenne, hanem 
ellentétes is lenne Neumann elemzésének szellemével, hiszen ı éppen az alternatív 
technikák közötti választás és az árrendszerek kölcsönös meghatározottságát kívánta 
demonstrálni modelljével.   
 
A FELHALMOZÁS-FOGYASZTÁS ÉS A BÉR-PROFIT FRONTVONAL AK A 
MARX–NEUMANN-MODELLBEN 
 

Végezetül röviden bemutatjuk, hogyan elemezhetjük – a felvonultatott 
eszközök segítségével – az alcímben jelzett, a neoklasszikus növekedéselméletbıl 
ismert frontvonalakat. Bruno (1969) mutatott rá elsıként, hogy a Hicks-i értelemben 
vett „tényezıár” (bér-profit), illetve az „optimális átváltási” (fogyasztás-felhalmozás) 
frontvonalak egybeesnek, „alapvetı duális kapcsolat” van közöttük. Neumann maga 
nem elemezte az átváltási lehetıségeket. Morishima, a konstans c fogyasztási 
együtthatók helyébe a ϕ ·c meghatározást helyettesítve, alkalmassá tette a Marx–
Neumann-modellt az átváltási frontvonalak elemzésére.  

A létfenntartó bérmeghatározás következtében a bevezetett ϕ exogén változó 
egyidejőleg képviseli a fogyasztás és a reálbér szintjét. Tegyük fel, hogy egy adott 
tartományban minden ϕ érték mellett van, éspedig az α egyensúlyi tényezı tekintetében 
egyértelmő megoldása a modellnek. Az ilyen tartományban a ϕ → α hozzárendelés 
révén jól definiált az α (ϕ) függvény, amely egyik oldalról a fogyasztás és a felhalmozás 
(növekedési ütem), másik oldalról a reálbér és a profitráta közti átváltási lehetıséget 
ábrázolja. A két frontvonal egybe esik, ugyanúgy, mint az optimális növekedés 
neoklasszikus modelljében. 

A két frontvonal közötti duális kapcsolat voltaképpen annak következménye, 
hogy – mint azt Neumann hangsúlyozta – modelljének egyértelmően meghatározott 
egyensúlyi tényezıje nem más, mint az 
 F(x, p) = pKx  / pRx  
alakban definiált profitfüggvény nyeregpontja. Ha (α *, x*, p*) egyensúlyi megoldás, 
akkor rögzített x* mellett az F(x*, p) függvény értéke a p* pontban veszi fel a 

                                                 
234 Voltaképpen ezt tette Sraffa (1960), aki még azt is feltette, hogy mindig található olyan 
(négyzetes) egyensúlyi technika, amelyben a termékek és a tevékenységek száma megegyezik 
egymással. 
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minimális, p* rögzítése esetében viszont az F(x, p*) függvény az x* pontban veszi fel a 
maximális értékét, éspedig mindkét esetben α *-ot. 

A megoldás unicitása az egyensúlyi tényezı tekintetében (mint ahogyan 
Neumann maga is felhívta erre a figyelmet) ezért is fontos volt Neumann számára.235 A 
két tényezı közös egyensúlyi értéke ugyanis egyik oldalról nem más, mint az adott 
termelési-felhasználási együtthatók által lehetıvé tett legnagyobb növekedési ráta, 
másik oldalról pedig a legkisebb megtérülési ráta:  

 λ*(ϕ) = max { λ : ∃ x ≥ 0, 1x = 1, Kx  ≥ (1+λ)·(A + ϕ ·c◦m)x }, 
 π*(ϕ) = min { π : ∃ x ≥ 0, 1x = 1, pK  ≤ (1+π)·p(A + ϕ ·c◦m) }. 

 
Morishima az utóbbi két összefüggéssel definiált függvényeket tekintette a 

felhalmozás-fogyasztás, illetve a bér-profit átváltási frontvonalak megfelelıinek a 
fogyasztást explicitté és változóvá tevı Marx–Neumann-modell keretében. Morishima a 
KMT-feltételekkel definiálta modelljét, amelyek megengedik, hogy adott ϕ érték 
mellett a modellnek akár több egyensúlyi tényezıjő megoldása is létezzen, és így a fenti 
két szélsıérték különbözzön egymástól. Az 1971-es dolgozatában ezt a jelenséget úgy 
értelmezte, hogy dekomponálható gazdaságok esetében nem egy, hanem általában több, 
„egymás alá rendelt” átváltási frontvonalat lehet és kell értelmezni. Adott ϕ érték 
esetén egyikük a „maximális növekedési ütemő átváltási frontvonal”, másikuk a 
„minimális profitrátájú frontvonal” pontját képviseli.  

Morishima szerint tehát ez utóbbiak felelnek meg a neoklasszikus modell 
„optimális átváltási”, illetve a „bér-profit” görbéinek, amelyek között így meg is szőnik 
az „alapvetı duális kapcsolat”. Morishima megoldása azonban több szempontból is 
bírálható. Egyrészt, a „bér-profit” átváltási frontvonalat a Hicks-féle definíciójától 
eltérıen használja. Hicks esetében ugyanis a profitráta mindig az adott bér mellett 
lehetséges legnagyobb, s nem a legkisebb érték. Másrészt, mint láttuk, ϕ-nek bıven 
lehetnek olyan értékei, amelyek mellett van ugyan megoldása a Neumann-modellnek, 
de közgazdasági szempontból értelmetlen: pozitív reálbér, nulla nominális bérráta. 
Harmadrészt, ami a legkritikusabb észrevétel, több megoldás esetén, mint láttuk, a 
minimális profitrátájú frontvonalhoz tartozó nominális bérráta értéke eleve csak nulla 
lehet.  

Láttuk, hogy egy adott ϕ fogyasztási szint mellett több egyensúlyi α tényezı is 
létezhet, sıt az is elıfordulhat, hogy nem tartozik hozzá közgazdasági szempontból 
értelmes megoldás. Bromek (1974) ezért a fogyasztás szintje helyett a lehetséges 
egyensúlyi tényezıt tekintette kiinduló paraméternek, és α lehetséges értékeihez kereste 
meg a fogyasztás elérhetı legnagyobb szintjét  (α → ϕ hozzárendelés).  

Az LP2 programozási feladat megoldásából, mint láttuk, meghatározhatjuk az 
α paraméter adott értékéhez tartozó legnagyobb fogyasztási szintet (ϕ 0), valamint az 
ahhoz tartozó egyensúlyi tevékenységszintek (x0) és árak (p0) vektorát. Így α-t 
parametrikusan változtatva elvben elıállíthatjuk a két tényezı közötti átváltási viszonyt 
leíró ϕ (α) függvényt, az α (ϕ) függvény inverzét. Az ϕ (α) függvény értelmezési 
tartományát egy közgazdasági szempontból triviális feltevéssel adhatjuk meg.  

                                                 
235 Ez tette lehetıvé számára, hogy az egyensúlyi megoldásokat egy minimax, más szóval, egy 
nyeregponti megoldás szükséges feltételeivel jellemezze, ami összekapcsolta a gazdasági egyen-
súly modelljét a kétszemélyes játékok modelljével és a termodinamikai potenciálfüggvényével. 
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9.  megállapítás: az α paraméter adott értéke mellett az LP2 feladatnak pontosan akkor 
létezik megoldása, ha van olyan z* ≥ 0, amely esetén teljesül a (B − α⋅A)z* ≥ c 
egyenlıtlenség, azaz a (B, α⋅A) kibocsátási/ráfordítási együtthatókkal adott 
technológia megengedi, hogy a fogyasztási cikkek mindegyikébıl keletkezzen 
egyidejőleg végsı kibocsátás. Az ilyen technológiát c-produktívnak nevezhetjük.  

 
Tadeusz Bromek „kopernikuszi fordulata” egy csapásra megoldotta a vitatható 

problémákat. Elıször is, az átváltási határgörbe így értelmezett és nyert (α, ϕ) pontjai 
csak közgazdasági szempontból értelmes megoldásokhoz tartozó megoldások. 
Másodszor, összhangban a vizsgált átváltási görbék szokásos értelmezésével, az 
ezekben szereplı α egyensúlyi tényezı az adott ϕ fogyasztási szint (reálbér) mellett a 
lehetséges legnagyobb bıvülési tényezı (profitráta), és fordítva. Harmadszor, az így 
definiált egyensúlyi felhalmozás-fogyasztás és a bér-profit átváltási frontvonalak 
egybeesnek, eleget téve a Bruno-féle dualitási feltételnek. 

Bromek matematikai szempontból kimerítıen jellemezte a ϕ (α) átváltási 
frontvonalat. Legfontosabb megállapításait – néhány kiegészítéssel és közgazdasági 
értelmezéssel megfejelve – egy újabb megállapításban foglaljuk össze. Ehhez fel fogjuk 
használni az állandó tıke nélkülözhetıségének fogalmát. A termékráfordítások, azaz az 
állandó tıke akkor és csak akkor nélkülözhetı egy Marx–Neumann-gazdaságban, ha az 
újratermelés ezek felhasználása nélkül is folytatható, azaz létezik olyan α > 0 és x ≥ 0, 
amelyek esetén teljesülnek a Kx  ≥ α⋅(A + c◦m)x mérlegegyensúlyi feltételek, de 
ugyanakkor Kx  = 0. 

Bizonyítás nélkül közöljük Bromek legfontosabb eredményeit, amelyekbıl 
kiolvashatók a Marx–Neumann modell közgazdasági szempontból értelmes 
megoldásaival definiált felhalmozás-fogyasztás, illetve az azzal egybeesı reálbér-
profitráta frontvonal tulajdonságai. A ϕ (α) átváltási görbe mindenhol értelmezett és 
monoton csökkenı a (0; α 0) összefüggı tartományban, ahol α 0 végtelen, ha az állandó 
tıke nélkülözhetı. A görbe csaknem végig folytonos, legfeljebb véges számú 
(szinguláris) pontban lehet szakadása. A ϕ (α) átváltási görbe a végtelenbıl indul és 
nullához, vagy egy nem negatív ϕ0 értékhez tart, amely 0, ha α 0 az értelmezési 
tartomány felsı korlátja. 

Ezek alapján már láthatjuk azt is, hogyan néz ki ϕ (α) átváltási görbe inverz 
függvénye, α (ϕ). Itt az értelmezési tartomány már nem összefüggı, lehetnek benne 
szakadási helyek. Azok a ϕ értékek esnek ki, amelyek mellett a KMT-feltételekkel 
definiált Marx–Neumann-modellnek van ugyan megoldása, de az közgazdasági 
szempontból nem értelmes.   

 
10. megállapítás: Legyen a munkaerı (a változó tıke) nélkülözhetetlen, és K1 > 0 a 

stacionárius egyensúly Marx–Neumann-modelljében, amelyben a fogyasztás szintje 
(ϕ) változó paraméter. 
i) a közgazdasági szempontból értelmes egyensúlyi megoldásokban elıfordulható 

bıvülési ill. profittényezık halmaza a nem negatív számegyenes egy nem üres, 
összefüggı tartomány, 0 alsó határral; 

ii)  a ϕ (α) függvény értéke, a ϕ fogyasztási szint a végtelenbe tart, ahogy α közelít 0-
hoz; 

iii)  ha a termékráfordítások (az állandó tıke) is nélkülözhetetlen, akkor a lehetséges 
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egyensúlyi tényezık halmaza felülrıl is korlátos tartomány, α 0 felsı határral; 
iv) ha α 0 nem a felsı korlát, azaz nem eredményez közgazdasági szempontból 

értelmes megoldást, akkor a ϕ (α) függvény értéke 0-hoz tart, ahogy α közelít α 0-
hoz, egyébként ϕ egy pozitív alsó korláthoz (ϕ0) tarthat, miközben a nominális 
bérráta nullához tart; 

v) ϕ (α) a lehetséges egyensúlyi tényezık halmaza felett végig monoton csökkenı; 
és 

vi) folytonos minden olyan α értéknél, amely nem egyensúlyi tényezıje a (K , A) 
együtthatókkal definiált Neumann-modellnek, de ez utóbbi pontokban is 
folytonos alulról.  

vii) α 0 nem más, mint a (K , A) együtthatókkal definiált Neumann-modell azon 
legnagyobb egyensúlyi tényezıje, amely esetén az egyensúlyban pozitív szinten 
elıállítható termékek indexeinek halmaza tartalmazza a c vektor pozitív 
elemeinek indexeit. 

 
KÖVETKEZTETÉSEK 
 

oglaljuk össze fontosabb következtetéseinket! Kemeny, Morgenstern és 
Thompson a modell általánosítása során megszüntették Neumannak a vizsgált gazdaság 
nem dekomponálható voltára tett feltevését, és ezzel együtt a modellnek az egyensúlyi 
tényezı tekintetében megmutatkozó unicitását. Ezzel Neumann modelljének olyan 
alapvetı tulajdonságait írták felül, amelyek több lényeges vonatkozásában 
megváltoztatták Neumann modelljének eredeti tartalmát. Nemcsak a Neumann által 
fontosnak tartott jellemzık (nyeregponti, játékelméleti, termodinamikai kapcsolat), 
hanem a modell közgazdasági jelentése és értelmezhetısége tekintetében is, amelyre 
Neumann valószínőleg nem is gondolhatott.  

Már csak azért sem, mert modelljében összevontan szerepeltette a termelı és 
személyes fogyasztást, így nála nem volt értelmezhetı önállóan a fogyasztás értéke 
sem. Morishima a modell további, a fogyasztást expliciten megjelenítı Marx–
Neumann-modellhez vezetı általánosítása során viszont arra nem figyelt fel, hogy a 
dekomponálható modellekben megjelenı többszörös megoldások, a legnagyobb 
bıvülési tényezıs kivételével, közgazdasági szempontból értelmetlenek, mivel azokban 
a fogyasztás értéke nulla. Így bármennyire is érdekesek és eredetiek matematikai 
szempontból az egymás alá rendelt növekedési pályákra vonatkozó elemzései, 
közgazdasági szempontból azok teljesen értelmetlenek, és így nincs sem alapja, sem 
indoka a fogyasztás-felhalmozás és bér-profit frontvonalak Morishima-féle (max-min) 
átértelmezésének sem. 

Végül is, Bromek korrigálta a fenti frontvonalak Morishima-féle bírálható 
értelmezését, s rávilágított a jelentkezı problémák matematikai természetére, de adós 
maradt a közgazdasági következtetések levonásával, és a KMT-feltevések 
felülvizsgálatával. Talán részben éppen ez magyarázza, hogy dolgozata szinte 
visszhang nélkül maradt (a scholar.google-ben, a magamén kívül, csak két hivatkozást 
találtam rá).  

A szakmai közvélemény továbbra sem vesz tudomást a Neumann-modell 
általánosításával kapcsolatos anomáliákról és azok helyes megoldásáról. Mindennek a 
valódi oka az, hogy a modellel foglalkozó kiváló matematikusok nemcsak a 
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közgazdaságtan „tapasztalati forrásaitól” (Neumann) álltak távol, de magától a 
közgazdaságtantól is, és figyelmük megrekedt a matematikai konstrukciók és 
problémák elemzésénél. 
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A GAZDASÁGI FEJLETTSÉG ÉS A FELS İOKTATÁS NÉHÁNY 
JELLEMZ İJE ÉS REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON 

 
Dr. Zám Éva 
fıiskolai tanár 

Eszterházy Károly Fıiskola, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 
Gazdaságtudományi Intézet 

 
A társadalmi-gazdasági fejlettség fontos meghatározója az iskolázottság 

mértéke, a szakképzettség színvonala. Nemzetközi tapasztalatok mutatják, hogy 
azoknak az országoknak sikerült jelentısebb gazdasági növekedést elérni, amelyek 
hosszabb távra és ésszerően fektettek be az oktatási infrastruktúrába és megbecsülték a 
szellemi tıkét. Az ismeretek folyamatos növelése és korszerősítése a tudásorientált 
társadalmak hatékony mozgató rúgója.  

Célszerő vizsgálni országunk helyzetét is az említett szempontból.  
Magyarország lakosainak száma, fontos természeti erıforrások hiánya, a piac szerény 
terjedelme mind-mind olyan tényezık, amelyek egyre fontosabbá teszik a tudást az 
ország fejlıdésében, valamint a hatékony részvételt a nemzetközi környezetben.  
E tanulmány keretében a téma egy szőkebb területét, a felsıoktatás és a gazdasági 
fejlettség kapcsolatát vizsgálom.  

Egy ország, vagy még inkább egy régió gazdasági fejlıdése és felsıoktatási 
teljesítmény-mutatói között természetesen nem mutatható ki egyértelmően szoros 
kapcsolat. A korábbi gazdasági válságok, de a jelenlegi is, arra figyelmeztetnek, hogy a 
versenyképesség egyre inkább nem a „minél gyorsabb, annál jobb” gazdasági 
növekedéssel fejleszthetı. Abban egyre nagyobb szerephez jutnak a fejlıdés minıségi 
jellemzıi. A versenyképesség kulcstényezıje lett a jól képzett munkaerı, a tudományos 
kutatás és fejlesztés színvonala, az innováció. Kétségtelen, hogy a felsıoktatásnak az 
említett tényezık alakulásában meghatározó szerepe van még akkor is, ha tudjuk, hogy 
ez a szerep nem kizárólagos. A felsıoktatás törvényben meghatározott feladata a képzés 
és a tudományos kutatás. Ezeken keresztül képes a gazdasági-társadalmi folyamatokra 
hatással lenni, értéket teremteni, fejlıdést generálni, miközben maga is átalakul.  

A magyarországi vállalkozások tudás-intenzív fejlesztés iránti elkötelezettsége, 
a Magyar Tudományos Akadémia stratégiája és elért eredményei, a mindenkori 
kormányzat tudomány-, oktatás-, vagy éppen regionális politikája hosszabb távon 
erıteljesen változtathat azokon a folyamatokon, amelyek Magyarország és egyes régiói 
gazdasági fejlıdését befolyásolják. A fenti tényezıket néhány jellemzın keresztül 
vizsgálom.  
 
A GAZDASÁGI FEJLETTSÉG ÉS A FELS İOKTATÁS NÉHÁNY JELLEM-
ZİJE MAGYARORSZÁGON 

 
A magyar gazdaság teljesítménye az ezredfordulót követıen viszonylag 

egyenletes ütemben, a bruttó hazai termék alapján 2000-2006. között évente átlagosan 
4%-kal emelkedett. 2007-ben a növekedés üteme ennél lényegesen kisebb, 1,3%, 2008-
ban 0,5% volt. A 2009. év egészében az ország gazdasági teljesítménye 6,3%-kal volt 
alacsonyabb az elızı évinél. Az egy fıre jutó GDP vásárlóerı paritáson 2008-ban 
15.900 €, ez az EU-27 átlagának 63,3%-a. 
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Magyarország versenyképessége az IMD World Competitiveness Yearbook 
összevont mutatója (részmutatói: kormányzati hatékonyság, gazdasági teljesítmény, 
üzleti hatékonyság, infrastruktúra) szerint 2000-tıl kisebb megszakításokkal jelentısen 
romlott.  

 

 
 

1. ábra 
Összevont versenyképességi rangszám, 2000-2009 

 
Forrás: Versenyképességi Évkönyv (szerk.: Wiszt Erzsébet), GKI Gazdaságkutató Zrt. 

2009. 10. old. 
 

2004-ben az EU-hoz csatlakozó tagállamok fıbb makrogazdasági trendjeit 
(gazdasági növekedés, beruházások, munkanélküliség, foglalkoztatottság, állam-
adósság alakulása) javuló tendenciák jellemezték 2000-2007 között. Kivételt csak 
Magyarország jelentett. 

Hazánkban a 15-74 éves népesség foglalkoztatási aránya az EU csatlakozás 
után is rendkívül alacsony szinten maradt, 2007-ben 8,0 százalékponttal volt 
alacsonyabb az EU-27 átlagánál, 2008-ban országosan 50,3%. „Az uniós viszonylatban 
alacsony magyarországi foglalkoztatási ráta mögött szinte kizárólag a középfokúnál 
alacsonyabb iskolázottságúak kirívóan alacsony foglalkoztatási rátája áll.” [1] A 
munkanélküliségi ráta ugyanebben az évben 7,9%, de a 25 éven aluliak körében 18%.  

Annak ellenére, hogy Magyarországnak kiemelkedı hagyományai vannak a 
kutatás, a tudomány terén, különösen az utóbbi 20 évben kevés figyelmet fordított a 
kutatás-fejlesztésre. „2006-ban a bruttó hazai termék 1%-át fordították K+F 
támogatásra, ami kismértékő növekedés az elızı évhez képest, s megegyezik a 1993-as 
és 2002-es kiadások nagyságával.” [2]  
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1. táblázat 

Néhány ország teljes K+F-intenzitása és vállalati K+F-intenzitása, 2006 
 

Ország K+F- intenzitás236 Vállalati K+F-intenzitás 237 
Csehország 1,54 1,02 

Magyarország 1,00 0,48 
Lengyelország 0,56 0,18 

Románia 0,45 0,22 
Szlovákia 0,49 0,21 
Szlovénia 1,59 0,96 
Ausztria 2,45 1,66 

OECD átlag 2,26 1,56 
EU-27 1,76 1,11 

Forrás: OECD Innovációpolitikai országtanulmányok. Magyarország. Nemzeti Kutatási 
és Technológiai Hivatal, 2009. (OECD-vel kötött megegyezés alapján.) 62. old.  

 
A K+F GDP arányos ráfordítás 1,0% körüli szintje nem alkalmas a gazdasági 

növekedés érezhetı támogatására. Ennél is nagyobb gondot jelent viszont, hogy a 
nemzetközi összehasonlításban alacsony mértékő kormányzati és egyéb K+F 
ráfordítások rosszul elosztottak, megfelelı stratégia és prioritások hiánya miatt kevéssé 
hasznosulnak. Emellett figyelemre méltó, hogy 2003-ban Magyarországon az összes 
K+F ráfordításnak a vállalkozások csupán 49,2%-át (bár az arány növekvı) adták. 
Ugyanezen idıszakra vonatkozóan az OECD országokban átlagosan 67,3%-a a 
vállalkozások aránya az összes K+F ráfordításon belül.  

Hazánkban a kutatás-fejlesztés területén foglalkoztatottak 0,7%-a dolgozik. 
„Lemaradásunk nem elsısorban a humán tıkével kapcsolatos, hanem javarészt 
technikai, technológiai infrastrukturális eredető.” [3]  
 

2. táblázat 
A teljes munkaidıre átszámított kutatói létszám megoszlása szektoronként (%) 

 
 1995 2006 
Vállalatok 27,9 35,6 
Kutató-fejlesztı intézetek és egyéb kutatóhelyek 33,6 29,8 
Felsıoktatás 38,5 34,6 
Összesen 100,0 100,0 
Forrás: OECD Innovációpolitikai országtanulmányok. Magyarország. Nemzeti Kutatási 

és Technológiai Hivatal, 2009. (OECD-vel kötött megegyezés alapján.) 71. old.  
  

Magyarországon 1990 óta jelentıs változások következtek be az oktatás területén. 
A közoktatás kiadásai a GDP oktatásra fordított részének jelentıs hányadát tette ki: 

                                                 
236 Bruttó K+F ráfordítás (GERD)/GDP 
237 Vállalkozások K+F ráfordítása (BERD)/GDP 
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„1990-ben 80%-ot, az azt követı években pedig 65-70% között szóródtak”. [4] Az egy 
tanulóra jutó kiadások összege az OECD átlag 61%-a. A felsıoktatásban ez idı alatt 
drasztikus hallgatói létszámemelkedés következett be. 
 

3. táblázat 
Magyarország gazdasági fejlıdésére és a felsıoktatásra vonatkozó adatok 

(1990-2009) 
 1990 1995 2000 2005 2008 2009 
GDP volumenindexe (%) 100,0 88,7 107,5 132,3 139,8 131,0 
Felsıoktatástan tanulók száma 
(ezer fı)*  

108,4 195,6 327,3 424,2 381,0 
370,3 

Felsıoktatásban nappali tagozatra 
felvettek a jelentkezık 
százalékában (%) 

36,0 40,5 54,9 57,7 77,8 67,4 

*  Minden tagozaton felsıfokú szakképzéssel együtt. 
Forrás: www.ksh.hu 

 
Az 1989-90-ben és az azt követı években lezajlott politikai, gazdasági 

változások, a munkanélküliségtıl való félelem az idısebb korosztályhoz tartozó 
foglalkoztatottakat is továbbtanulásra ösztönözte, ami kormányzati elkötelezettséggel is 
párosult. Ugyanis Magyarországon a 18-24 éves korosztály Európában is 
megszégyenítıen alacsony (9-11%) felsıoktatási részvételi arányait jelentıs mértékben 
növelni akarták.  

Nem tagadhatjuk, ez szükséges lépés volt. De nem hagyható figyelmen kívül a 
változás mértéke, ideje és feltételei. A 3. táblázat adatai alapján ez a hallgatói létszám-
növelés – tekintettel az egyéb körülményekre – erıltetett, a természetes folyamatba 
beépülni képtelen mértékőnek ítélhetı. S mint minden ilyen ütemő, kívülrıl generált 
változtatás magában hordozta/hordozza azokat a negatívumokat, amelyek hatását a 
felsıoktatás és a gazdaság is érzékelni fogja még hosszú ideig.  

Ez a hallgatói létszámnövekedés akkor következett be, amikor Magyarországon 
nemzetközi környezetben romló versenyképesség volt jellemzı, a foglalkoztatottak 
aránya messze az EU átlag alatt maradt és a felsıoktatás fejlesztése szinte kizárólag az 
intézmények számának (fıként egyházi, alapítványi) növekedését jelentette. Emellett 
csak tetézte a gondokat, hogy a felsıoktatás jellemzıjévé vált az a liberalizációs 
folyamat, amely az intézményeket és a hallgatókat egyaránt abban tette érdekeltté, hogy 
a hallgató minél tovább legyen az intézmény „falai között”. Következményére 
szemléletesen hívja fel a figyelmet a 2009-ben készült számvevıszéki jelentés: 
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2. ábra 
A felsıoktatásban résztvevı hallgatók számának alakulása 1960-2008 között 

 
Forrás: Jelentés a Felsıoktatási Törvény végrehajtásának ellenırzésérıl. Állami 

Számvevıszék, 2009. június. 5. sz. melléklet.  
 

Vagyis jelentıs ráfordítások árán nagyon alacsony hatékonysággal mőködı 
felsıoktatást sikerült teremtenünk, amiben 1990 és 2005 között több mint négyszeres 
hallgatói létszámnövekedés mellett a tanulmányokat befejezı, diplomával rendelkezı 
hallgatók számát nem egészen két és félszeresére tudtuk növelni. A felsıoktatás 
hallgatói létszámának az elmúlt két évtizedben történt jelentıs emelkedése mellett is a 
felsıfokú végzettséggel rendelkezık aránya 2005-ben jóval alacsonyabb az OECD 
országok átlagánál (a 25-64 év közötti lakosság arányában Magyarországon 17%, 
OECD 26%). Így aztán a romló gazdasági teljesítmények mellett is a középfokúnál 
„magasabb iskolázottságúak foglalkoz-tatási rátája nem tér el számottevıen az uniós 
átlagtól”.  [5] Az élve születések számának csökkenése ellenére is 2006-ig 
folyamatosan nıtt a beiskolázottak száma a felsıoktatásban. A részképzésben 
résztvevık száma 2006-2008. között 23,3%-kal csökkent, a nappali tagozaton ez idı 
alatt stagnálás volt tapasztalható. 

Nem kell tehát csodálkozni azon, hogy a felsıoktatási expanzió kétségtelen 
pozitívumai mellett nem a várt eredményt hozta. Sıt, egyre gyakoribb, hogy 
túlképzésrıl, nem a munkaerı-piaci igényeknek megfelelı képzési szerkezetrıl 
beszélnek. Összehasonlító elemzéseket végeznek a magyar felsıoktatás 
versenyképességére vonatkozóan és többen lesújtó képet festenek a jelenlegi 
állapotokról.  
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Romló gazdasági teljesítmények mellett az így „felpumpált” felsıoktatás nem 
ellensúlyt jelentett, hanem tovább erısítette azokat a folyamatokat, amelyek a gazdasági 
környezetbıl érték/érik. E folyamatban valószínőleg szerepet játszik az is, hogy 
Magyarországon még mindig nem eléggé elfogadott az élethosszig tartó tanulás 
igénye/kényszere. 
 

 
 

 
3. ábra 

A képzésben részt vevık aránya 25-64 éves népességen belül 
2005-ben az EU-25-ben, illetve néhány tagállamban 

 
Forrás: Kelemen N. – Kollár B.: A tudás hordozói. Oktatás- és kutatásfejlesztés. 

Statisztikai Szemle, 2007. 12. szám. 1048. old. 
 

Az EU szinte valamennyi tagállamában folyamatosan nıtt a 25-64 éves 
népességen belül azok aránya, akik részt vesznek valamilyen képzési formában. 
Magyarországon ez az arány 2000-ben alig haladta meg a 3%-ot, s 2005-re 4,2%-ra 
nıtt. Nem vált még természetessé a pályatervezés, a szükséges pályamódosítás 
elfogadása és tudatos irányítása a diplomával rendelkezık körében sem. Nem az újabb 
tanulástól, hanem az értelmetlen – munkalehetıséget továbbra sem jelentı – 
„papírgyőjtéstıl” ódzkodnak azok, akik hosszabb távon vagy átmenetileg munka nélkül 
maradtak. Szerepe van ebben a magyarországi lakásállomány tulajdoni szerkezetének, 
az elmúlt évek átgondolatlan, tömeges átképzéseinek éppúgy, mint a magyar gazdaság 
szerkezetének, regionális politikájának stb. Kampányokkal nem lehet hatékonyan 
minıségi fejlesztést elérni a gazdasági teljesítményekben, de még inkább nem az 
oktatás, képzés területén. Nem használnak, hanem még inkább csak zavarodottságot 
szülnek a kampányok az életpálya-tervezésben, a tudatos pályamódosításokban, az 
átgondolt tovább- és átképzésekben egyaránt. 

Oktatási rendszerünk átalakításai kapcsán sajnos kevés figyelmet fordítottunk a 
diplomát nem nyújtó rövidebb idejő képzések rendszerének átgondolására is, ami a 
mainál sokkal mélyebb és gyakorlatibb együttmőködést tételez a gazdaság és a 
felsıoktatás között.  
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 A magyar felsıoktatást az 1990-es évek közepe óta folyamatosan „kívülrıl 
jövı” drasztikus változtatások érik. A változások egyik területe a felsıoktatás 
intézményi rendszere, mely 1990 óta többször átalakult. A jelenlegi helyzetet a 
következı ábrák szemléltetik: 

 

 
4. ábra 

A felsıoktatási intézmények fenntartónkénti adatai  
(2008/2009. tanév) 

 
Forrás: Jelentés a Felsıoktatási Törvény végrehajtásának ellenırzésérıl. Állami 

Számvevıszék, 2009. június. 10. old.  
 

Az egy hallgatóra jutó kiadások a felsıoktatásban Magyarországon az OECD 
átlag 64%-a 2006-ban. Ha e kiadásokat viszont az egy fıre jutó GDP-re vetítjük, azok 
az OECD átlagot jelentısen meghaladják.  

 
4. táblázat 

Az egy hallgatóra jutó kiadások az egy fıre jutó GDP arányában 
néhány OECD-országban 

Ország 1992 1995 1997 1998 2000 
OECD-átlag 45 46 45 45 42 
Ausztria 32 39 43 48 39 
Dánia 38 38 29 37 42 
Egyesült Királyság 66 40 40 45 39 
Franciaroszág 31 33 34 34 33 
Hollandia 52 45 45 44 44 
Spanyolország 29 35 32 30 33 
USA 61 61 59 61 59 
Magyarország 141 70 55 53 58 

Forrás: Competito (Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának kiadványa, 
2006. március, 33. old. 
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Így tehát az elmúlt másfél évtizedben a magyar felsıoktatás 

költséghatékonysága javult, de ilyen mértékő változást minıségromlás nélkül a 
felsıoktatás akkor sem lett volna képes véghezvinni, ha minden más (pl. a tudás 
presztízse, a közoktatás minısége stb.) változatlan maradt volna. A felsıoktatás 
problémáinak legfıbb oka azonban nem elsısorban a forráshiány. A magyar 
felsıoktatásról szóló tanulmányok, kerekasztal beszélgetések egyre gyakrabban jegyzik 
meg: „A felsıoktatás fejlesztése nélkülözte a szakszerő elıkészítı munkát, különösen a 
prognosztizálást”. [6]  

A több mint négyszeres hallgatói létszámemelkedést a felsıoktatás intézményei 
úgy élték meg, hogy a fejlesztési források szinte teljes mértékben hiányoztak, az oktatói 
létszám – kormányzati csökkentésekkel tarkítva (ún. Bokros-program) – minimális 
mértékben emelkedett. Igaz, az intézmények száma növekedett, de azok mindössze 
42,0%-át kitevı állami intézmények képezik jelenleg is a hallgatók 86,0%-át. 
Jelentısebb fejlesztési forrásokkal fıként EU csatlakozásunk óta rendelkezünk, aminek 
egyrészt több évtizedes elmaradást kellene pótolnia, másrészt – vagy talán éppen ezért – 
ezek a magyar felsıoktatás életében jelentısebb források, mindenféle, a felsıoktatás 
célját tudatosan vállalni képes stratégia nélkül kerültek felhasználásra. Jól mutatja ezt a 
2006-2008. közötti felsıoktatás fejlesztés beruházási költségeinek megoszlása is, amely 
sem az intézmények keresettségével, sem más egyéb szakmai tényezıkkel nem 
hozhatók kapcsolatba.  

 
5. táblázat 

Felsıoktatás-fejlesztés (PPP, HEFOP, K+F) 2006-2008 
 

Intézmény Beruházási költség milliárd Ft 
ÁLLAMI EGYETEMEK 
1. Budapesti Corvinus Egyetem 13,1 
2. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem 

18,8 

3. Debreceni Egyetem 8,3 
4. Eötvös Lóránd Tudományegyetem 6,4 
5. Kaposvári Egyetem 1,7 
6. Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem 4,2 
7. Magyar Iparmővészeti Egyetem 1,8 
8. Miskolci Egyetem 6,9 
9. Nyugat-Magyarországi Egyetem 7,2 
10. Pécsi Tudományegyetem 19,3 
11. Semmelweis Egyetem 18,1 
12. Szegedi Tudományegyetem 6,4 
13. Szent István Egyetem 10,5 
14. Színház- és Filmmővészeti Egyetem 2,2 
15. Veszprémi Egyetem 4,0 
  Egyetemek összesen: 128,9 
ÁLLAMI F İISKOLÁK 
1. Berzsenyi Dániel Fıiskola 2,3 
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2. Budapesti Gazdasági Fıiskola 3,1 
3. Budapesti Mőszaki Fıiskola 2,5 
4. Dunaújvárosi Fıiskola 2,4 
5. Eötvös József Fıiskola 2,7 
6. Eszterházy Károly Fıiskola 1,9 
7. Károly Róbert Fıiskola 4,9 
8. Kecskeméti Fıiskola 3,9 
9. Nyíregyházi Fıiskola 2,3 
10. Szolnoki Fıiskola 4,3 
11. Tessedik Sámuel Fıiskola 1,4 
  Fıiskolák összesen: 31,7 
MAGÁN INTÉZMÉNYEK 
1. Budapesti Kommunikációs Fıiskola 0,8 
2. Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és 
Nevelıintézete 

0,4 

  Magánintézmények összesen: 1,2 
EGYHÁZ INTÉZMÉNYEK 
1. Esztergomi Hittudományi Fıiskola 0,7 
2. Károli Gáspár Református Egyetem 0,2 
  Egyházi intézmények összesen: 0,9 
Tartalék összeg (nem pályázati, hanem 
beruházási összegek) 

18,4 

Folyamatban lévı fejlesztések befejezı 
ütemének költségei 

15,0 

  Mindösszesen: 196,1 
Forrás: www.om.hu 

 
A 18 állami egyetembıl ez alatt az idıszak alatt 15, a 12 állami fıiskolából 11 

részesült a közel 200 milliárd forintos beruházásokra fordítandó fejlesztési forrásból. 
(Igaz, ennek egy része PPP konstrukció, de ne feledjük az állami 
kötelezettségvállalást!)  

2004-2006. között 19 regionális tudásközpont jött létre, közel 70 millió € 
értékben 15 egyetemen és 4 fıiskolán. Talán nem alaptalan a kérdésfeltevés: hol vannak 
a prioritások és mi a magyar felsıoktatás stratégiája? 
 
A GAZDASÁGI FEJLETTSÉG ÉS A FELS İOKTATÁS REGIONÁLIS 
KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON 
 

A gazdaság fejlıdésének további gátját jelentik Magyarországon azok a 
regionális különbségek, melyek az ország fejlettségi tagoltságát mára megmerevítették, 
sıt több területen a meglévı különbségek további növekedését idézik elı. Az egy fıre 
jutó GDP adatok alapján 2004-ben Közép-Magyarország az országos átlag 159,5%-át, 
míg Közép-Dunántúl 94,7%-át adta. A további, kevésbé fejlett régiók teljesítménye az 
átlagos érték 65-71%-ára mérséklıdött. Kelet-Magyarország és az akkor még utolsó 
helyen álló Észak-Alföld (azóta Észak-Magyarország került az utolsó helyre) fejlettsége 
között 2,4-szeres volt a különbség. 2008-ban Közép-Magyarország már az országos 
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átlag 165,9%-át érte el, a legfejletlenebb észak-magyarországi és a legfejlettebb közép-
magyarországi régió között 2,7-szeres a különbség (de például Budapest és Nógrád 
megye között 4,8-szeres). A legalacsonyabb foglalkoztatási aránnyal szintén Észak-
Magyarország rendelkezik (43% 2009-ben), az országos átlag 49,2%.  

Ugyanebben az évben az ország 71 felsıoktatási intézménye közül 38 mőködött 
Budapesten, a további intézmények megoszlása a közép-magyarországon kívüli 
régiókban megközelítıleg egyenletesnek mondható. A képzésben részt vevı hallgatók 
megoszlása ettıl eltérı.   

Jól szemlélteti a magyarországi régiók különbségeit az alábbi, 2006. évre 
vonatkozó ábra is: 

 
5. ábra 

A GDP, a GERD és a HRST238 megoszlása NUTS-2 régiók szerint  
Magyarországon, 2006  (Magyarország = 100) 

 
Forrás: OECD Innovációpolitikai országtanulmányok.  

Magyarország. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, 2009. 78. old 
 

2008-ra a közép-magyarországi régió a GDP-nek már 48,0%-át állította elı, 
ezen belül a fıváros 37,7%-át.  

Magyarország gazdasági teljesítményének jelentıs része tehát Közép-
Magyarországon koncentrálódik, miközben a térségben a népesség 28%-a él. 

Ezek a gazdasági fejlettségbeli különbségek megteszik hatásukat a régió 
felsıoktatására is. A kapcsolat természetesen kölcsönös. A régióra figyelı, azok 
viszonylagos elınyeire építı felsıoktatási intézmények a regionális innovációs 
rendszerek kulcsszereplıiként hatással vannak a régió versenyképességére. E kölcsönös 

                                                 
238 HRST: Tudomány és technológia emberi erıforrásai 
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kapcsolatban ma még Magyarországon erısebbnek látszik a gazdasági fejlettség 
felsıoktatásra gyakorolt hatása. 

 
6. táblázat 

A közép- és felsıfokú oktatás hallgatói régiónként 2006, 2008 
 

Régiók 

Ezer lakosra jutó  
nappali tagozatos hallgatók 

felsıoktatás 

Ezer lakosra jutó  
nappali tagozatos tanulók 

középiskola 
2006-ban 2008-ban 2006-ban 2008-ban 

Közép-Magyarország 35,8 39,6 46,7 45,0 

Közép-Dunántúl 12,4 14,4 40,6 41,0 

Nyugat-Dunántúl 18,2 15,8 44,6 44,0 

Dél-Dunántúl 20,2 23,2 40,2 38,0 

Észak-Magyarország 12,4 12,5 43,5 44,0 

Észak-Alföld 19,2 20,9 43,7 44,0 

Dél-Alföld 18,6 20,2 44,5 45,0 

Ország összesen: 22,3 24,2 44,0 44,0 
Forrás: Területi Statisztikai Évkönyv, 2006. 37-38. old. 

Magyar Statisztikai Zsebkönyv, 2008. 
 

Miközben a középiskolásokra vonatkozóan az 1000 lakosra jutó nappali 
tagozatos tanulók számában szinte alig van különbség a régiók között, addig ugyanezen 
mutató a felsıoktatásban már a közép-magyarországi régió két-háromszoros értékét 
mutatja más régiók adatainak, s különösen aggasztó az észak-magyarországi helyzet. 
Már a 2005. évi mikrocenzus adatai is azt mutatták, hogy Észak-Magyarországon a 
legkisebb a felsıfokú végzettségőek aránya 10,8% (országos átlag 15,1%). A közép-
magyarországi régió ezen adata az észak-magyarországinak 2,1-szerese. Ennek 
ismeretében különösen elgondolkodtató, hogy 2008-ban a közép-magyarországi 
régióban az 1000 lakosra jutó nappali tagozatos hallgatók száma az észak-
magyarországinak 3,2-szerese volt. Igaz, ha a felsıfokú alap- és mesterképzésben részt 
vevı nappali tagozaton tanulók számát és 2001-2009. közötti változásának mértékét a 
hallgatók állandó lakóhelye szerint vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy Észak-
Magyarországon (14,0%) és Közép-Dunántúlon (15,5%) a legalacsonyabb a növekedés 
mértéke. Az összes többi régióban az 20,6–24,0%-kal nıtt.  

  A felsıoktatási tanulmányokra más régiót választók visszatérnek, növelve 
Észak-Magyarországon a felsıfokú végzettségőek arányát vagy még tovább nı e régió 
hátránya? Minden bizonnyal nem térnek vissza a legmagasabb munkanélküliségi 
rátával (15,2% 2009-ban, országosan 10,0%) rendelkezı régióba, oda, ahol a térség 
gazdasági teljesítménye nem nyújt megfelelı perspektívát számukra. Ez valószínőleg 
nem a régió felsıoktatási intézményeinek képzési kínálatával vagy színvonalával függ 
össze, hanem a régiót gazdasági teljesítménye miatt elhagyni 
szándékozók/kényszerülık magas számával.  

A fenti folyamatot tovább erısítette az a felvételi („vonalhúzási”) rendszer, 
amely központilag gondoskodott/gondoskodik a regionális különbségek növelésérıl. 
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7. táblázat 

Az államilag támogatott képzésekre felvettek létszámának változása 
a fıvárosi- és a vidéki fıiskolákon (2006-2009) 

 
Intéz-
mény 
neve 

Felvettek 2006 Felvettek 2007 Felvettek 2008. Felvettek 2009. 
Változás állami fin.  

(2006 = 100 %) 
Össz. Álla- 

mi 
Össz. Álla-

mi 
Össz. Álla- 

mi 
Össz. Álla-

mi 
2007 2008 2009 

Fıvárosi fıiskolák 
ÁVF 845 351 977 409 1011 452 1009 501 116,5 128,8 142,7 
BGF 5541 3207 4853 2993 5013 3209 5918 4196 93,3 100,1 130,8 
BKF 893 202 871 338 975 455 1091 602 167,3 225,2 298,0 
BMF 3370 2519 3562 2514 3294 2492 3639 2937 99,8 98,9 116,6 
GDF 728 433 576 276 612 427 554 352 63,7 98,6 81,3 
HJF 265 91 349 127 391 184 343 143 139,6 202,2 157,1 
HFF 676 73 617 141 626 174 626 234 193,2 238,4 320,5 
ZsKF 869 87 998 123 1174 376 1010 426 141,4 432,2 489,6 
Vidéki fıiskolák 
BDF 1277 864 1035 579 – – – – 67,0 – – 
DF 1416 1005 1226 738 915 684 1182 937 73,4 68,1 93,2 
EJF 604 467 348 182 403 277 351 254 38,9 86,3 54,4 
EKF 2602 1718 1942 1285 1929 1434 2582 1910 74,8 112,3 111,2 
KRF 2081 1560 1258 538 1088 534 906 567 34,5 34,2 36,3 
KF 1164 916 880 628 813 634 993 750 68,6 69,2 81,9 
KJF 1354 517 1811 524 1650 650 1920 709 101,3 125,7 137,1 
NYF 3285 2217 2325 1298 1857 1253 2255 1622 58,5 56,5 73,2 
SZF 1426 1000 937 379 942 482 889 485 37,9 48,2 48,5 
TSF 1490 1106 722 435 768 463 868 566 39,3 41,9 51,2 
TPF 129 102 87 54 141 80 275 178 52,9 78,4 174,5 

 
Forrás: Változó regionális szerepben a felsıoktatás. Beszélgetés Balázs Évával és Csatári 

Bálinttal. Felsıoktatási Mőhely, 2008/1. 64. old.;  
www.felvi.hu, 2008., 2009. 

 
Mint a fentiekben látható, e folyamat vesztesei leginkább a vidéki fıiskolák. 

Miközben a fejlett világban egyre nagyobb figyelmet kap a felsıoktatás és a régió 
közötti kölcsönhatás, az 1960-as, ’70-es évektıl az európai országok a felsıoktatási 
expanziót a regionális fejlesztéssel kötötték össze, nálunk mindez a szlogenek 
kategóriájában maradt. Bizonyos szinteken pedig – tudatosan vagy anélkül – éppen 
ellentétes hatású döntések születtek. 

A legtöbb OECD országban a felsıoktatás „földrajzi szétszóródása … olyan 
tudatos politika részét képezte, melynek célja a népesség térbeli eloszlásának 
megırzése és a regionális egyenlıtlenségekre válaszolva a kiegyensúlyozott regionális 
fejlıdés elérése volt.” [7] A felsıoktatási intézmények egyre kiemeltebb teret kapnak a 
regionális innovációs rendszerek kulcsszereplıiként, tudásközvetítıként. 
Magyarországon is elindult ez a folyamat, pályázatok ma már csak a fenti szemléletben 
számíthatnak sikerre. Ha továbbra is ez marad a különbségek csökkentésére az egyetlen 
eszköz, akkor a magyarországi régiók fejlettségbeli különbségei még hosszú ideig nem 
csökkennek, sıt bizonyos régiók (Észak-Alföld, Dél-Alföld) gazdasági lemaradása 
visszafoghatja nagy múlttal rendelkezı, ma még fejlıdı felsıoktatási intézményeinket 
is. 
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