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Jegyzet a KÖZGAZDÁSZ FÓRUM 50. jubileumi száma alkalmából
SOMAI  JÓZSEF,  fõszerkesztõ

Az erdélyi magyar közgazdász társadalom szüntelenül igényt tartott magyar nyelvû gaz-
dasági hírszolgáltatói és szakirodalomi forrásra. Az idõk folyamán voltak is kísérletek en-
nek az igénynek a kielégítésére. A 89-es fordulat után még mûködött a székelyudvarhelyi
Pulzus címû magazinszerû hetilap, a sepsiszentgyörgyi Pénz és piac címû, fõleg hírszol-
gáltató hetilap, azonban sajnálatos módon mindkettõt rövid életük után elsodorta az idõ.   

Ezért évek hosszú során át foglalkoztatta Társaságunkat valamilyen romániai magyar
gazdasági sajtótermék beindítása. Igen szerény kezdeményezésünk 1998 januárjában egy
négy oldalas Hírlevél lel kezdõdött, melynek szándéka az volt, hogy a Társaságunk tagjai-
nak, közgazdászoknak és gazdasági szakembereknek, híreket, információkat szolgáltas-
son. Megjelenésekor célul tûztük ki, hogy lapunkat rendszeresítjük, egyfelõl a tájékoztatás
folyamatossá és hatékonnyá tétele, másfelõl pedig egy fórum teremtése érdekében azok-
nak a közgazdászoknak a számára, akik kölcsönös tájékoztatás elvén alapuló szakmai kér-
déseket kívánnak szakmabeliek tanulságára közölni.

Menet közben a tájékoztató írások mellett konkrét szakmai írások terének a növelésére
kényszerültünk, hogy helyet tudjunk biztosítani olyan közgazdászok írásai számára, akik
közérdekû szakmai véleményt vagy kutatásaik eredményét óhajtották a lap hasábjain köz-
zétenni. Úgy hittük, hogy ezzel hozzájárulhatunk – és ez a hiedelmünk talán valóra is vált
– közgazdászaink, gazdasági kérdésekben érdekelt szakembereink pontosabb tájékoztatá-
sához, s talán a hazai közgazdaságtan fejlesztéséhez is.

Rövid idõn belül valóban újabbnál újabb, a szakmát érintõ területekkel bõvült lapunk
tematikája, s már az elsõ megjelenési év számaiban mélyebb ismereteket feltételezõ
szakmai írások kaptak helyet, bár akkor még nem tudtuk, hogy bátortalan kezdeménye-
zésünknek mi lesz a jövõbeli sorsa. Menet közben ébredtünk rá, hogy lapunk hírter-
jesztõ és gazdasági ismereteket népszerûsítõ feladata mellett a szakmai tudományos
mûhely szerepét is betölthetné, mivel ilyen jellegû médiaforrás Erdélyben addig nem lé-
tezett. Nyolc évnyi próbálkozás után elmondhatjuk, hogy szerény kezdeményezésünk
nem volt hiábavaló.

Hírlevelünk, az 1999/II. évfolyam 4. számától kezdõdõen, Közgazdász Fórum néven je-
lenik meg, immár 16 oldallal, így szakmai és tudományos írásoknak bõvebben tudott
helyet biztosítani. 2000 szeptemberében lapunk – Társaságunk tízéves jubileumi, 80 ol-
dalas különkiadása alkalmából – megkapta a mai külsõ és belsõ formáját, és attól kezd-
ve 24 oldallal jelenik meg még két éven keresztül, számos tartalmas írással. Fórumunk



2002 januárjától kéthavonta jelenik meg 28–34 oldalon, ezt követõen valóra vált régebbi
szándékunk, hogy rendszeres havi megjelenést érjünk el, ami 2005 júniusától sikerült is.

Ennek az évnek az újdonsága, hogy szaklapunk újított formát öltött. Erõs szándékunk és
reményünk, hogy mostantól havonta jelenjék meg egy-egy számunk. Fórumunk életében
szintén fontos az ez év kezdetétõl történt újítás, hogy a folyóirat a Romániai Magyar Közgaz-
dász Társaság és a Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudomá-
nyi Kar magyar tagozatának közös közlönye lett. Eddig is három kolozsvári egyetemi oktató
volt a szerkesztõbizottságunk tagja, mégpedig Kerekes Jenõ nyugdíjas egyetemi tanár, Vincze
Mária professzor, kari dékánhelyettes és Juhász Mónika Anetta doktorandus. A januári
számmal kezdõdõen pedig szerkesztõbizottságunk kiegészült Nagy Ágnessel, szintén a ko-
lozsvári egyetem oktatójával. A szerkesztõbizottsági tagok írásai mellett eddig is igen sok jó
szakmai dolgozatot közölt Fórumunk az egyetemi oktatók részérõl, Kolozsvárról, de Csík-
szeredából, Nagyváradról és Sepsiszentgyörgyrõl is, ezen kívül jó képességû, közölni óhajtó
doktoranduszoktól és mesterisektõl is. Fórumunk számára megtiszteltetésnek tekintjük, hogy
Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagja, illetve Csanádi András, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia munkatársa szintén szerkesztõbizottságunk tagjai.

Folyóiratunk megújított formájában megtartja tartalmi struktúráját, de a közeljövõben
igyekszünk mind a gazdaságtudományok elmélete, mind a gazdaság gyakorlati területérõl a
szakma szempontjából hasznos szakanyagokat közölni. A tudományos és tudományterjesztõ
dolgozatok mellett más közérdekû ismertetõket, recenziókat és európai uniós tájékoztatáso-
kat is közzéteszünk a gazdaság iránt érdeklõdõk számára, ugyanakkor Társaságunk életérõl,
valamint az egyetemi életrõl is tájékoztatjuk tagjainkat, az oktatókat, illetve a diákokat.

A Közgazdász Fórum IX. évfolyamának 3., összesen 50. számánál tart. A rendszeres
megjelenés mellett 2003 nyara óta nyolc különszámot is sikerült kiadnunk, amelybõl öt
szám egy-egy tudományos konferencia elõadásait tartalmazza a következõ témákkal: A
fejlõdõ gazdaságok bankrendszerének modernizációja (2003. július, VI. évf. 4. sz., RIF
konferencia, Kolozsvár); Humán erõforrás mint modernizációs tényezõ a XXI. század
elején (2003. nov. VI. évf. 8. sz., Vándorgyûlés, Marosvásárhely); Összefogás a vidékfejlesz-
tés érdekében az EU-s csatlakozás folyamatában (2004. szept.-okt. VII. évf. 5.sz., Civil Fó-
rum, Kolozsvár); Modernizáció a gazdaságban – növekedési kilátások, felzárkózási esé-
lyek (2005. nov.-dec. VIII. évf. 6.sz., Vándorgyûlés, Kolozsvár); Gazdaságpolitikai alter-
natívák – Románia felzárkózási esélyei (2005. dec. VIII. évf. 9. sz., Vándorgyûlés, Székely-
udvarhely). Ezen kívül még három különkiadással jelentkezett a Fórum, mégpedig: a
Tízéves az RMKT megemlékezés alkalmából (2000. szept. III. évf. 3. sz.); az RMKT meg-
alakulásának 15. éfordulója alkalmából (2005. július, VIII. évf. 6 sz.), valamint kilenc
tanulmányt tartalmazó különkiadásban foglalkoztunk Egy új szövetkezeti mozgalomért
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címmel a vidékfejlesztés egyik legégetõbb kérdésével, a szövetkezetesítéssel (2003. szept.
VI. évf. 6. sz.).

Szerkesztõségünknek akadémiai kül-, szaktestületi és levelezõ tagok, egyetemi tanárok,
kutatók, doktorandusok, gyakorló szakemberek küldik anyagaikat. A lap profilját a tudo-
mányos és a gyakorlati szakmai élettel foglalkozó tanulmányok teszik tartalmassá. Priori-
tásaink közé tartozott a közgazdasági gondolkodás terén fontos szerepet játszó erdélyi sze-
mélyiségek ismertetését, a szakoktatás történetét, illetve a következõ témákat feldolgozó
elemzések: a szakoktatás jelene és jövõje, régiós vagy kistérségi, bank- és pénzügyrõl szó-
ló elméleti és szakmai elemzések, a szövetkezetek története, gazdaság és erkölcs, az euró-
pai integráció, az euró és hatása, a környezetgazdálkodás, a kistérségek elemzése, illetve a
gazdasági élet más fontosabb területei. Lapunkban eddig kétszáznál több idõszerû, alap-
fontosságú gazdasági kérdésrõl szóló írás jelent meg, amely egytõl-egyig alaposabb szak-
mai elemzés vagy kutatói munka eredményének tekinthetõ.

Lapunk hasábjain eddig 218 olyan írás jelent meg, amely mind idõszerû, alapfontossá-
gú gazdasági kérdésekrõl szólt, néhányat prioritásként kezelve, mégpedig: a szakoktatás
története, aktualitása és jövõképe (24), vidékfejlesztés, kistérségi elemzés, szövetkezeti moz-
galom (30), bankrendszer és monetáris politika (21), a gazdasági régiók (18), az európai
integráció, az euró és hatása (21), az erdélyi gazdasági gondolkodáshoz hozzájárult sze-
mélyiségek (20), gazdaság és erkölcs (7), környezetgazdálkodás (3) s további anyagok (74)
a gazdaság más területérõl. Az elsõ hat témakört, a fõszerkesztõ a szerkesztõbizottság egyet-
értésével, tudatosan ösztönözte, tekintettel arra, hogy:

– A volt hírneves szakiskoláinknak még a híre is a múltba vész, ha nem foglalkozunk ve-
lük. Sikerült lapunkban bemutatni az erdélyi magyar nyelvû közgazdasági felsõfokú okta-
tást, a XIX. századtól napjainkig. Ezekbõl az írásokból kitûnnek ennek az oktatásnak a XX.
századi viszontagságai, továbbá az a tény, hogy a magyar nyelvû felsõoktatást ért kedvezõtlen
történelmi változások olyan akadályokat jelentettek kisebbségbe jutott magyar közösségünk
gazdasági oktatása számára, amelyek ellehetetlenítették a létszámarányos gazdasági-pénz-
ügyi értelmiségi gárda kiépítését. Fórumunkban sikerült az erdélyi pénzügyi-kereskedelmi-
gazdasági magyar nyelvû szakközépiskolák történetét is városonként megörökíteni. Szüksé-
gesnek találtuk a jelenlegi felsõfokú oktatás rendszerét egyetemi és fõiskolai központonként
bemutatni, mint a gazdasági szakemberképzés legfõbb utánpótlási forrását;

– Mert a szövetkezeti mozgalom egykori gazdaságépítõ szerepvállalásának feltárásával figyel-
meztetünk egy új, a kisközösségek megerõsödését szolgáló gazdasági lehetõségre, azzal a
szándékkal, hogy a szövetkezeti mozgalom valamikori virágzásának szakszerû kutatáson ala-
puló felidézése példaértékû lehet a ma számára. Nagyon fontos sorozatnak tekintjük a szövet-
kezetek történetével foglalkozó, folyamatosan megjelenõ tanulmányainkat, tekintettel arra,
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hogy a XIX. század végén és a múlt század elsõ felében a szövetkezeti mozgalom a gazdaság-
nak s egyben az egész társadalomnak igen pozitív jelensége volt, mint a erdélyi magyarság gaz-
dasági életének szerves és hatékony része. Amit azonban a második világháború utáni rend-
szer centralizált, felbontott, kompromittált és fõként a falusi dolgozók szabad akaratából élet-
re hívott, és a javát szolgáló szövetkezetek vagyonát elfecsérelte. Még mindig nem késõ és van
kiút, tanulva a történelembõl, hogy közösségünk felismeri a szolidaritás szükségességét; 

– Mert a mindennapi életünket, de különösen a vállalkozói és a gazdálkodói réteg sors-
kérdéseit permanensen befolyásolja a monetáris politika, a bankrendszer és a valutaárfo-
lyam alakulása, figyelembe véve azt a tényt is, hogy közgazdászaink közvetlen munka-
körük okán nagy számban érdekeltek ebben a témakörben;

– A régió-diszkurzus az európai fejlõdés jelenkori értelmébõl fakad. A Fórumban meg-
jelent 18 dolgozat a gazdasági szakemberek közelségébe hozza azt az igen jellegzetes felte-
vést, hogy Európa a nemzetek és régiók Európája. Tekintettel arra, hogy a régiók szerepe
fokozatosan és meghatározó módon növekszik és a közös Európa stratégiai és cselekvési
kérdésközpontja, Fórumunk hasábjain jelen voltak, vannak és lesznek a régiók tudomá-
nyához kötõdõ kutatási eredmények;

– A gazdasági lemaradásból származó gondok enyhítésére és az európai gazdasági szin-
tek megközelítésére az alternatíva a csatlakozási feltételek teljesítése. A gazdasági szakem-
berekre, közgazdászainkra számos igen fontos feladat, felelõsség és szerep hárul ezen a té-
ren, tehát kötelezõen rá kell hangolódniuk a csatlakozás gazdasági kérdéseire. Az RMKT és
ezen belül a Fórumunk szerkesztõbizottsága ilyen irányú felismerése régi, mert program-
jaiban és a megjelent tanulmányokban már több éve szerephez jutott az európai uniós
csatlakozás és az euró bevezetésének sokrétegû problematikája. 

– Azoknak a neves személyeknek a bemutatása, akik hozzájárultak az erdélyi magyar
gazdasági gondolkodáshoz, abból a hiányérzetbõl fakadt, hogy a mai ifjú- és középnemze-
dék elég keveset tud a régiek kiemelkedõ, gazdag értékeket hordozó tevékenységérõl. Ezért
tekintettük fontosnak a sorozat beindítását lapunkban, amikor bemutattuk olyan volt ne-
ves személyiségek hozzájárulását a gazdaságtudományokhoz, mint Wesselényi Miklós,
Széchenyi István, Bölöni Farkas Sándor, Brassai Sámuel, Kõvári László, Palocsai Rudolf,
Mikó Imre, Rajka Péter, Bernády György, Debreczeni Márton, Apáczai Csere János, Szent-
királyi Zsigmond, Kós Károly, Korparich Ede, Imre István, Kautz Gyula stb. Ez a sorozat
szolgáltatta azt a további ötletet, hogy nagy gondolkodóinknak a gazdasági gondolkodásban
játszott szerepét méltó módon tanulmánykötetben mutassuk be. Az ötlet nyomán ma már
a harmadik kötet szerkesztése is folyamatban van. 

Lapunkban helyet kapott gazdag munkásságuk bemutatásával Imreh István és Kerekes
Jenõ a 80., illetve Vita László a 70. születésnapja megünneplése alkalmából, Csetri Elek
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elõtt pedig, a hazai és nemzetközileg is elismert élõ történészünknek 80. születésnapja al-
kalmából, gazdag tevékenységét ismertetõ interjúval tisztelegtünk.

Rendszeresen közöltük a Társaságunk, a RIF és a KGK szakmai ifjúsági szervezetek min-
den fontosabb rendezvényét, eseményét, de azokról a tanulságos rendezvényekrõl is tájé-
koztattunk, amelyeken közgazdászaink meghívottként voltak jelen. Bemutattunk tizenhét
vállalkozásfejlesztõ központot (Rajka Péter Vállalkozók Szövetsége, Brassó Megyei Iparo-
sok és Kereskedõk Szövetsége, Szatmárnémeti, Vállalkozók Fóruma Egyesület, XX. Század
Alapítvány, Partium Klub Vállalkozói Társulás, Szatmárnémeti Kis- és Középvállalkozásokat
Fejlesztõ Központ, Kolozsvári Privat Business Club Egyesület, Gyergyószentmiklósi Mark
House Klub, Innovációs és Inkubációs Szövetség, Aradi Kis- és Középvállalkozás-fejleszté-
si Központ, Mercurius Gazdaságfejlesztõ Szervezet, Invest Consultans Kft., ASIMCOV Kovász-
na, Amõba Alapítvány, Udvarhelyszéki Magánvállalkozók Szövetsége, RegioNet Alapítvány,
Vállalkozók Fóruma Egyesület, Szatmárnémeti), az életképesebb kapcsolatrendszer fenn-
tartása érdekében. 

Folyamatosan közöljük 1999 januárjától Pásztor Csaba feldolgozásában az Újdonságok a
gazdasági és pénzügyi jogszabályozásban címû, a szakma területén igen népszerû összefog-
lalóit a legújabb törvénykezésekrõl, folyamatosan ismertetjük a legidõszerûbb rendelkezése-
ket, a friss törvények indexét és rövid tartalmát. Ezt a rovatunkat, amely jelenleg már a 35.
résznél tart, az érdeklõdésre való tekintettel, a gyakorló közgazdászok hasznára folytatjuk.

Lapunkban helyet kaptak a rendezvények tartalmi bemutatásai, RMKT-hírek, pályázási
lehetõségek, új könyvek. Mementó címmel közöljük az olyan múltbeli történéseket, sze-
mélyiségek évfordulóinak vagy jelenségeknek a felidézését, amelyek tanulságul vagy példa-
képül szolgálhatnak a mának.

A Közgazdász Fórum új színt hozott Társaságunk életébe, éppen ezért a jövõben is ke-
resni fogjuk a fennmaradásának, fejlesztésének fenntarthatósági lehetõségeit, tekintettel
arra, hogy színvonala emelkedõben van, és az utóbbi idõben láthatóan növekedett az irán-
ta való érdeklõdés, tehát ma már bátorkodunk kijelenteni, hogy a IX. évfolyamát kezdõ
Közgazdász Fórum mindinkább teljesíti feladatát. Ma már nemcsak a szerkesztõ keresi a
szerzõt, hanem ennek fordítottja is gyakori: ahhoz, hogy a felajánlott anyagok különösebb
nehézség nélkül összegyûljenek s minõségileg is megfeleljenek az elvárásoknak, akadémi-
ai külsõ tagok, egyetemi tanárok, kutatók, doktoranduszok keresik meg szerkesztõségünket.

A lap profilját megtartottuk: tudományos és szakmai tanulmányok foglalják el a lap zö-
mét, ugyanakkor folytattuk a beindított sorozatokat, amelyeket új rovatokkal szeretnénk
kiegészíteni. A lap külföldi és belföldi népszerûsége nõtt, színvonalát igazolja, hogy elisme-
rik, és újabbnál újabb neves szerzõk igényelnek teret benne. Véleményünk szerint elérke-
zett az idõ a folyóirat akkreditálásához, amelynek érdekében a tartalmi és formai kötele-

Jegyzet aKÖZGAZDÁSZ FÓRUM 50. jubileumi száma alkalmából
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zettségek teljesítésére már megtettük az elsõ lépéseket. Megjelenésének anyagi fedezete,
bár szerény körülmények között, mindeddig biztosított volt, megjelenését támogatta a Nem-
zeti Kulturális Alap és az Illyés Közalapítvány tudományos gazdasági szekciója, a Communitas
Alapítvány, valamint a Román Nemzeti Bank.

Amellett, hogy a technikai szerkesztõink fiatalok, majd mind huszonévesek voltak (Piskolti
Éva, Incze Emma, Kelemen Jutka, Incze Ferenc, Könczey Elemér, Gáti Attila, Kercsó Csaba),
elégtétellel állapítjuk meg, hogy igen szép számban jelentkeztek ifjak, doktoranduszok és
mesterisek, közérdekû szakmai írásokkal is. Szomorúan tapasztaljuk, hogy a középgene-
ráció tartózkodik az írástól a magyar szaknyelvismeretben való járatlansága miatt, pedig a
szakma sokat veszít az amúgy tisztes funkciókat betöltõ, szakmai ismeretekben igen gaz-
dag közgazdászok tudásának nélkülözése miatt.

Bátorkodunk kijelenteni, hogy az utóbbi öt évben – amelyben a Közgazdász Fórum szel-
lemi integráló szerepet játszott – lapunk számról számra történõ fokozatos gazdagodásá-
val párhuzamosan láthatóan élénkült Társaságunk szellemi élete. Az utóbbi években ma
már havonta megjelenõ lapunk, a Közgazdász Fórum kutatásintegráló szerepet játszott, s
láthatóan élénkült a Társaságunk tevékenysége keretében fellendült a kutatási munka.
Ezen a területen határozott elõrelépést tettünk: szaklapunk tartalmi gazdagodásának és a
megjelent anyagok minõségének javulása tapasztalható, emellett pedig új könyveket ad-
tunk ki, szótárat készítettünk, kutatócsoportot hoztunk létre. Türelmes, nyolc éves mun-
kával eljutottunk oda, hogy ma már lapunknak kb. 80%-át szaktanulmányok foglalják el. 

Következtetésünk és határozott álláspontunk, hogy egy gazdaságkutató intézet létrehozá-
sa történelmi szükségletté vált, mert a megmaradás és az itthonmaradás kérdése sorskér-
dés, ez pedig ma elsõsorban gazdasági-szociális kérdés. A gazdasági és szociális kérdések
kutatása, elemzése, stratégiák, tervek kidolgozása és alkalmazása csak tudatosan szerve-
zett, tudományos alapokra helyezett, rendszeres munkával lehetséges, mégpedig a szét-
szórt kutatás közös intézménybe való szervezõdésével. 

A jövõben is maradunk annak a kitûzött szándéknak a hívei, hogy a Közgazdász Fórum
célja az erdélyi magyar közgazdásztársadalom, a vállalkozói réteg, valamint a gazdasági
kérdések iránt érdeklõdõk szakmai és tudományos sajtóorgánuma legyen. Közlési teret
biztosít a gazdasági jellegû tevékenységek, események, rendezvények gyors, tárgyilagos tá-
jékoztatásának, szakembereink szaktanulmányainak megjelentetésének, az európai integ-
ráció és regionális együttmûködési eszmék terjesztésének, a demokrácia és piacgazdaság el-
vei szellemében.

Hisszük, hogy mint egyedüli romániai magyar szaklapot a közgazdász-társadalmunk és
a gazdasági kérdések iránt érdeklõdõk nemcsak igénylik, de képesek is fenntartani. Mi
ezért mindent megteszünk, s számítunk az Önök segítségére.
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E rövid eszmefuttatásban nem egyetlen ok-okozati, tényfeltáró vagy egyéb elemzést fogunk
részletesen kifejteni, hanem néhány lehetséges kölcsönhatást keresünk a címben említett
három gazdasági terület között, a gyakorlatban és a kutatási irányvonalak szintjén.

Mindenekelõtt tisztázzuk a területi marketing általunk helyesnek vélt szerepét és helyét
az általános gazdasági és az üzleti szférában. Röviden, a területi marketing a települési, a
regionális és az ezekhez képest némi sajátosságokat hordozó országos szinten képzelhetõ
el, szereplõi elsõsorban a kormányzatok és önkormányzatok, de semmilyen esetben sem
kizárólagosan, mert kizárólagosság esetében jó eséllyel átcsúszik a folyamat a politikai mar-
keting területére. A területi marketingnek vannak közös keresztmetszetei a hagyományos
üzleti szférában kialakított és gyakorolt marketingtudománnyal, de nagyon sok sajátossága
is van. A jelenlegi tanulmány szempontjából a területi marketing egyik legfontosabb aspek-
tusa a funkcionalitásában rejlik. Mire is jó a területi marketing? Eltekintve attól a nagyon
érdekes társadalmi-gazdasági konjunktúrától, ami a ’80-as évek elejétõl kezdõdõen
lehetõvé, sõt elkerülhetetlenné tette a kialakulását elõször a városok vezetési tevékenységé-
ben, kijelenthetjük, hogy a területi marketing elsõdleges haszna, hozadéka a városi tér mint
termék kényelmesebbé, lakhatóbbá tétele volt, másodlagosan pedig a városi, regionális vagy
országos imázs kialakítása, terjesztése és folyamatos fejlesztése vált lehetõvé, a különbözõ
kommunikációs eszközök révén. A további hasznosítási lehetõségei révén kerülünk kapcso-
latba egyszer a turizmussal mint egyik fejlesztési területével, mivel hatékony promóció a tu-
rizmus fellendülését okozhatja, ami pótlólagos jövedelmet hozhat a településnek, régiónak,
másodszor a beruházásokkal, szintén mint a területi marketing egy lényeges ágával. A be-
ruházások összállománya és éves szintje a városi és regionális életminõség egyik meghatá-
rozójává válik, a kreált munkahelyek, jövedelmek, befizetett adók, a térségben megjelenõ
know-how és egyéb multiplikátor hatások révén. A gyakorlatban azonban – megkérdõ-
jelezhetetlen elsõdleges mivoltából kiindulva – legtöbbször nem válogatva igyekeznek
különbözõ ágazatokból és eltérõ környezeti, társadalmi hatással bíró beruházásokat „meg-
fogni” a térség számára, anélkül tehát, hogy az illetõ megjelenõ vállalat beilleszkedne a tér-
ség hosszú távú terveibe, gazdaságszerkezetébe stb. Ez – véleményem szerint – éppen a be-
ruházások fontosságából származik. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy csakúgy, mint a
turizmusfejlesztés, a beruházásösztönzés is egy eszköz a jobb életminõség elérésében. A te-
rületi marketing tehát ebben az olvasatban nemcsak kommunikáció, hanem a termék, a

Gondolatok a közvetlen tõkeberuházások (FDI), a területi marketing 
és a telephelyválasztás néhány lehetséges kapcsolatáról
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kínálat közvetlenül alakító eszköze is, legyen az turisztikai termék vagy gazdasági-beruhá-
zási környezet.

Ezzel nem zárul le a területi marketing hasznosítási dimenziója, mert annak egy új, ke-
vésbé kidolgozott oldala országos szinten jelenik meg, éspedig exportösztönzésként. A gyár-
tási helyek mint márkák megjelenése igen fontos eladásösztönzési eszközzé válik a globali-
zálódó világpiacon, ahol az újabbnál újabb termékeket sokszor egyszerûen a „Made in...”
címke alapján ítélnek meg. Az országos imázs e területen roppant fontossá válik, ezt számos
példával támasztja alá Simon Anholt (2004), érdekes imázs-felemelkedéseket és -változá-
sokat tárva elénk a különbözõ gyártási helyekkel kapcsolatban (pl. Kína, Japán).

Az országos imázs exportösztönzõ hatásaira részletesen nem térek ki, azt viszont érdemes
megnézni, hogyan mûködik ennek fordítottja. Vagyis hogyan változtatja lassan egyre pozitívab-
bá, elfogadottabbá egy vagy több TNC vállalat harmadik világban legyártott terméke vagy termé-
kei az illetõ ország imázsát. Például míg Japán, akinek termékei még a hatvanas évek elején
különösen gyatra imázzsal rendelkeztek, olcsó és gyenge minõséget jelentettek, ez az ország a
saját márkáit kemény munkával és komoly ráfordításokkal tudta világklasszissá formálni. Nem
pont így történt ez Kína vagy Tajvan, Malajzia esetében, amelyeknek termékei iránt a vilápiac
még szintén sok kérdõjelt támasztott egy évtizeddel ezelõtt is. Közismerten minõségileg igen
rossz hírében álló elektronikai és háztartási cikkeket exportáltak. A távol-keleti térségben meg-
jelenõ – persze elsõsorban az olcsó és jó munkamorállal rendelkezõ munkerõnek betudható-
an – transznacionális és multinacionális vállalatoknak köszönhetõen a „Made in China” címke
negatív zöngéje eltûnik, megszokjuk, hogy a Sony képernyõtõl a Nike cipõig minden második
termékünk Távol-Keleten látta meg a világot, ráadásul nap mint nap szembesülünk a hírrel,
hogy exponenciális fejlõdés megy végbe elsõsorban Kínában. Mindez pedig hozzájárul ahhoz,
hogy leszokjunk az egyébként nem véletlenül berögzült negatív sztereotípiáinkról. 

Habár itt, a beígért cím szerint, elsõsorban beruházásokról kellene legyen szó, mindezt
azért tartottuk fontosnak felvezetni, mert a beruházások és az exportképesség között többé-
kevésbé elfogadottan közvetlen kapcsolat létezik. Nem egy helyen olvasható, hogy a beruház-
ni szándékozó vállalatok figyelembe veszik az illetõ ország exportképességét is (sokszor kife-
jezetten a tõkexportõr és a tõkeimportõr ország közti kereskedelmi kapcsolatok sûrûségét és
intenzitását vizsgálva). 

Nézzük azonban valamelyes rendszerbe foglalva, röviden, melyek a legfontosabb, hagyo-
mányosan, de kevésbé elismert telephelyválasztási tényezõk.

Köztudott, hogy a telephelyválasztás egy vállalat „életében” stratégiai döntés, e döntés so-
rán keletkezõ elõnyök vagy hátrányok hosszú ideig befolyásolják, sõt meghatározzák a válla-
lat gazdasági eredményeit (Karhusz 2003). A folyamat jobb megértése céljából ennek néhány
ok-okozati vagy motivációs részletét fejtjük ki. Véleményünk szerint többféleképpen lehet
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csoportosítani a telephelyválasztási döntési tényezõket, így puha és kemény, makro- és
mikroszinten megjelenõ, valamint befolyásolható (irányítható) és nem befolyásolható tényezõ-
ket tudnánk megkülönböztetni. Ezek tartalmi elkülönítése fontos lehet az általunk vizsgált
két üzleti tudományterület szempontjából (településmarketing és beruházástan).

Vegyük az elsõt, a tényezõk elosztását: sok helyen megjelennek a beruházások kemény és
puha tényezõi, ezeknél, mint osztályozó szempontot, a kvantifikálhatóságot, számszerûsí-
thetõséget használják leggyakrabban. Így a tényezõárak, munka, föld-ingatlan, tõke-kamat-
láb, fajlagos területi szállítási költségek, a piac nagysága, erõforrások mennyisége, a jövedel-
mek és a legtöbb makrogazdasági mutató ide tartozik. A puha tényezõk csoportjába soroló-
dik a jogszabályi környezet (nem minden szerzõ ért ezzel egyet), a földrajzi elhelyezkedés –
habár a piacok és a beszállítók közelsége könnyen számszerûsíthetõ, inkább a domborzati
viszonyok tartoznak ide –, a kulturális és gazdasági környezet, egyes kormányzati gazdaság-
politikák. Sokak szerint ez is mérhetõ: konkrét mutatókban kifejezhetõ kemény tényezõ,
mégpedig a költségvetési, kereskedelmi és iparpolitikai valamint adópolitika tényezõk. Tény,
hogy a puha tényezõk a globalizálódó világpiac eredményeként megjelenõ tõkepiaci homo-
genizációs jelenség maradandó differenciáló erõit jelentik, amelyek sokszor nem jelentenek
önmagukban elégséges beruházási motivációt, de elégtelenségeik az FDI mozgásának aka-
dályozó tényezõi lehetnek.

A másik osztályozás a makro- és mikroszintû befolyásoló tényezõk, amelyeket a szakiro-
dalom döntõ hányadával ellentétben nem éppen a makro-, illetve mikrogazdasági eszközök-
kel (azaz nemzetgazdasági v. vállalati) tartunk ekivalensnek, hanem szerintünk ennek más
területi értelmet kell nyernie. Hogy mindez érthetõbb legyen: arra gondolunk, hogy egyrészt
melyek azok a makroszintû eszközök, vagyis amelyeket jellemzõen az országos, esetleg
szupranacionális szinten határoznak meg, és melyek a regionális, középszinten és lokális szin-
ten sajátosan mozgatható (ön)kormányzati beavatkozások, amelyek a kedvezõ színezetû
mûködõtõke megtelepedését segítik elõ. Ez azért is válik fontossá, mert meggyõzõdésünk,
hogy a telephelyválasztási döntés is fentrõl lefelé irányul, azaz a kontinentális irány után a
célország, majd a megfelelõ régió, térség, végül a letelepedés konkrét helysége, városa kerül
kiválasztásra, a fenti sorrendben. Ehhez pedig jó tudni egyrészt, hogy miszerint válogatják a
beruházók a különbözõ kontinenseket, országokat, városokat stb., másrészt, hogy milyen
eszközök állnak a rendelkezésükre, amikor a hely „fogyasztóit” próbálják minden szinten
befolyásolni. Ugyanakkor megfigyelhetõ, hogy a kontinentális szinteken végbemenõ gazdasá-
gi tér integrációja folytán (EU, NAFTA, ASEAN) a belsõ regionális differenciák megtalálása vá-
lik érdekessé a helyszínt keresõ tõke számára.

A motivációs tényezõk harmadik csoportosítása ezek változtatási lehetõségeire vonatkozik.
Úgy is mondható, hogy melyek azok a befolyásolható és nem befolyásolható tényezõk, ame-
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lyeket „normális” kormányzati vagy önkormányzati jogkörök betartásával változtatni lehet. A
befolyásolható tényezõkhöz sorolhatók a kormányzati gazdaságpolitika megszokott hatáskö-
rei, akár a fenti csoportosítás szerint (adópolitika, monetáris, kereskedelmi, iparpolitika,
stb.), akár a Sass (2003) szerinti összeállítás szerint, vagyis: fiskális eszközök: adókedvez-
mény, -mentesség, -visszatérítés, vámmentesség, ÁFA-mentesség, gyorsított értékcsökkenési
leírás, újrabefektetési kedvezmény, veszteség-elhatárolás, pénzügyi v. financiális eszközök:
kedvezményes hitelek, nem visszafizetendõ támogatások, állami garancia beruházási hite-
lekre, exportgarancia stb., de vannak egyéb eszközök is: preferenciális kormányzati szerzõ-
dések, piaci árnál olcsóbb ingatlan juttatása, KKV-k fejlesztési programjai, vámszabadterüle-
tek, speciális gazdasági ösztönzõk, ipari parkok. A nem befolyásolható tényezõkhöz tartoznak
a természeti erõforrások megléte (vagy hiánya), a piac abszolút nagysága, elhelyezkedés és
földrajzi-domborzati határok, bizonyos politikai és kulturális determinációk. Vannak csak
részben (az illetõ állami berendezkedés intervenciós szintjétõl függõen, pl. Kínában ez elég
magas) vagy közép- és hosszú távon befolyásolhatók, mint a szállítási költségek, tényezõárak,
infláció és jövedelmek szintje stb.

A befektetéseket ösztönzõ, tehát a befolyásolható eszközök közül sokszor kimaradnak a te-
rületi marketing klasszikusnak mondható eszközei. A fent felsorolt, szintén a helymarketing
eszközeinek tekintett gazdasági és jogi eszköztár arzenálján kívül vannak más, önkormányzati
meghatározottságú „fegyverek”. Ilyen csalogató eszközök a specifikus (vállalkozásbarát) önkor-
mányzati szolgáltatások, mint pl. kedvezményes ingatlan-hozzáférések, üzleti infrastruktúra
(információs és kommunikációs hálózatok, inkubátorházak, innovációs központok), egyabla-
kos engedélyeztetési és bejegyzési rendszer, elérhetõ nyilvántartó és közvetítõ adatbázisok,
munkaerõ-közvetítés, valamint az általános települési, rendszerint városi szolgáltatások, ame-
lyek a beruházó vezetõinek személyes igényeit hivatottak, a többi lakóéhoz hasonlóan, kielégí-
teni (egészségügyi, oktatási, kulturális, rekreációs stb. szolgáltatások szintje és színvonala). 

És ekkor még csak az úgymond termékfejlesztõ, helytermékfejlesztõ befektetésösztönzõ
eszközöket soroltuk fel, ezután következhetne a kommunikációs mix megannyi lehetõsége,
csatornája és furfangja, amely a termék konkrét arculatával, gazdasági profiljával együtt ala-
kítani képes egy hely nem-kvantifikálható imázsát, és ez az imázs – mint tudjuk – sokszor
perdöntõ fontosságú lehet.

Ezeknek a tényezõknek a súlya, vagyis a kedvezmények szerepe igen eltérõ lehet, s a
különbözõ beruházások megvalósulásában más-más fontosságot kaphat ugyanaz a tényezõ.
Ama triviális, köztudott tényen túllépve, hogy ezek súlyát az illetõ beruházás ágazati jellege
határozza meg, valamint, mint már mondtuk, a kiválasztódás különbözõ szintjén (országos,
majd regionális és végül lokális) is különbözõ faktorok hatnak, nem kizárt, hogy a beruhá-
zás célja is jelentõs válogatója a tényezõknek. Arra gondolunk, hogy más és más beruházási
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döntést befolyásoló tényezõk jönnek szóba akkor, amikor a tõke termelni  akar (a kizáróla-
gos termelési szándék tipikus példái az ún. csavarhúzó, összeszerelõ üzemek, amelyek a
magas technológiát hordozó alkatrészeket is kintrõl kapják és rendszerint a magas hozzá-
adott értéket hordozó terméket is kint adják el), vagy amikor termeltetni,  venni (beszerzési,
kooperációs célok, alapvetõen a KKV-on alapuló beszállítói hálózatot is teremtõ összeszerelõ
üzemek) vagy eladni  akar (tipikus példa a kis- és nagykereskedelmi üzletláncok – Cora,
Auchan, Tesco stb.) 

A különbözõ tényezõk súlyát vizsgálva érdemes a Piskóti, Schupler és Dankó (2002) által
végzett felmérés eredményeit is végignézni, amelyben 106 magyarországi vállalat új telephely-
választási tényezõk súlyát rangsorolja (az említés gyakoriságával mérve 1–4-ig): 

1. Alacsony ipartelepítési költségek 3,99
2. Alacsony infrastruktúra-telepítési költségek 3,96
3. Kvalifikált munkaerõbázis 3,79
4. Hatékony helyi gazdaságtámogatási rendszer 3,68
5. Jó minõségû szabad ipari területek 3,65
6. Vevõk közelsége 3,59
7. Autópályához való közelség 3,47
8. Hatékony hatósági együttmûködés 3,42
9. Beszállítók közelsége 3,41
10. Pozitív lakossági hozzáállás 3,34 
11. Alacsony iparûzési adó 3,25
12. Külpiacok közelsége 3,19
13. Alacsony helyi bérszínvonal 3,09
14. Essen közel korábbi telephelyünkhöz 2,98
15. Vasúti szállítási lehetõségek 2,92
16. Jó oktatási infrastruktúra 2,86
17. Természeti adottságok 2,80
18. Hulladékfeldolgozási lehetõségek 2,75
19. Gazdag kulturális kínálat 2,44
20. Egyetem, kutatóintézet közelsége 2,41
21. Szabadidõ eltöltésének sokoldalú lehetõségei 2,30
22. Sportolási lehetõségek 2,28
23. Vízi szállítási lehetõségek 1,89
24. Egyéb 1,86
25. Repülõtér közelsége 1,83
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Az elsõ legfontosabb aspektus, ami kitûnik a felmérés eredményébõl (ebben magyar és
külföldi vállalatok is résztvettek), hogy az árjellegû tényezõk elsõdlegesek, majd a hely külön-
bözõ karakterisztikái is fontosak (munkaerõbázis minõsége, helyi lakossági és önkormány-
zati pozitív hozzállás stb.). Fontosnak tartjuk azonban kiemelni, hogy ezek nem konkrét
tõketelepítési döntések mérése, csupán azok saját, üzleti sztereotípiák által befolyásolt nyi-
latkozata, vagyis bevalláson alapuló megfogalmazása. A konkrét döntésnél szerintünk mûkö-
désbe lép a telephely, lokalitás félig tudatos, de inkább tudat alatti és komplex imázsa, és ez
módosít(hat)ja a fenti tényezõk súlyozási listáját. Sok olyan telephelyválasztási tényezõ van,
amit szerintünk egy üzletember még névtelen kérdõíven sem szívesen jelöl meg – még ha
ez netán meg is jelenik a lehetséges válaszok között, de ezek igenis befolyásolják döntését. A
számok és racionális érvek mögött rejtõzve, pl. bizonytalansági imázs, ami származhat sze-
mélyes kellemetlen tapasztalatból, nyelvi korlátokból, kulturális idegenkedésbõl, a távolság
perceptuális eltúlzásából, legtöbbször a döntés meghozatalához hiányzó információk saját
elképzelésbõl származó kipótlásáról van szó.

Mi  a  helyzet  Romániában  a  külföldi  közvetlen  beruházások  terén?  
Romániában a 2004-ben csatlakozó nyolc volt szocialista országhoz képest lassú privatizá-

ciós folyamat volt tapasztalható. Gyakorlatilag a ’90-es évek végéig csak néhány, zászlóshajó
típusú beruházás történt (pl. A Daewoo 1994-ben megvásárolta a craiovai Oltcit gyárat). Az
elsõ nagyobb, késõbb talán demonstrációs hatásként is mûködõ, közvetlen tõkeberuházások
1999 körül történtek (pl. a Renault – Dacia, a Societé Generalé – BRD akvizíciók, 1998-ban
az Europharm Brassóban, majd a galaci Sidex kombinát stb.). Ennek ellenére az egy fõre
esõ FDI tekintetében Románia a 664 euró/fõs (stock) értékkel (ICEG EC – Corvinus, 2005.
17.) még 2004-ben is alulmarad nemcsak az említett nyolc országhoz képest, hanem a dél-
kelet-európai Bulgáriához és Horvátországhoz képest is. Pedig az elsõ kimagasló gazdasági
teljesítményeket produkáló év sokak véleménye szerint 2004 volt. A kedvezõtlen nemzetkö-
zi konjunktúra ellenére Romániát az ez évben lejátszódó privatizációs események a térség-
ben az év FDI flow mutatói viszonylatában az elsõ helyre emelték, s ezek közül a ÖMV –
Petrom 1,5 milliárd eurós tranzakciója kiemelkedõ szám 2004-ben. Romániába 2004-ben
megközelítõleg 2,6–3 Mrd USD értékû tõkebefektetés érkezett (ITD Hungary, 2005), más
források szerint (Román Nemzeti Bank, 2005) ez a szám az 5 milliárd eurót is meghaladja,
ha az újrabefektetett profitot és a belsõ hitelállományt is figyelembe vesszük. 

A lassú gazdasági reformok és privatizáció miatt felhalmozott hátrányt csak rontja az Eu-
rópa-szerte elterjedt korrupciós imázs, a közismert bürokrácia és átláthatatlan intézmény-
rendszer, a viszonylag gyenge vásárlóerõ és magas infláció (ez is 2004-ben volt elõször egy-
számjegyû – ICEG EC – Corvinus, 2005. 6.).

NAGY BENEDEK
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Egyértelmû, hogy még óriási elégtelenségek léteznek már a külföldi beruházások tekinte-
tében is. Az elsõ, leginkább zavaró aránytalanság a külföldi tõke területi megoszlása, mely-
nek nagy része, több mint 50 százaléka a 9%-os lakosságot jelentõ Bukarest és Ilfov megye
régióba irányul:

Ha a fejlesztési régiókból történelmi régiókat képezünk, akkor Erdélyre, a Partiumra és
Bánságra esik a romániai beruházások 21%-a (Központi, Nyugati és Északnyugati Régiók),
Munténia, Olténia (Havasalföld) és Dobrudzsa (igaz, ebbe Dél-Moldva is beleesik, néhány
megyével) kapja a beruházások 23%-át (Déli, Délkeleti és Délnyugati Régiók – Bukarest és
Ilfov nélkül) és végül Moldva (valójában Észak-Moldva az Északkeleti Régióként) 0,1%-ot
mondhat magáénak a külföldi közvetlen beruházásokból. Ha ugyanazon forrás (RNB, 2006)
2003-as adatait is megvizsgáljuk, talán csak annyi vigasztalhatja az erdélyi üzleti szférát, hogy
egy év alatt is nemcsak abszolút növekedés, hanem az erdélyi régiók súlya is némiképp nö-
vekedett: 0,2%-ot, ami egy ilyen dinamikus periódusban nem rossz eredmény.

Érdemes a területi vizsgálatnál egy lehetséges összefüggést megvizsgálni: a régiók GDP-je
és a régiók FDI-je (stock) között. A 2007–2013-as Nemzeti Fejlesztési Terv adatai szerint a
romániai régiók GDP eloszlása:

Forrás: Román Nemzeti Bank, 2006

FDI (stock) területi eloszlása Romániában,  
2004 végén 
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Rögtön kitûnik, hogy a régiók közötti különbségek nem olyan nagyok, mint a külföldi be-
ruházások esetében, itt a nemzeti össztermék 25%-át adja Erdély, Bánsággal és a
Partiummal közösen. Még érdekesebbé válik a kép, ha az összehasonlításban az egy fõre esõ
GDP szerint rangsoroljuk a régiókat. Horváth Gyula számításai szerint (2005) így, Bukares-
tet leszámítva, 2003-ban a Központi Régió kerül az elsõ helyre, ami után a Nyugati követke-
zik 5428 euró/fõ (vásárlóerõ paritáson), majd az Északnyugati (4894 euró/fõ), a Délnyugati
(4681 euró/fõ), a Délkeleti (4448 euró/fõ), a Déli (4328 euró/fõ), végül a legutolsó, az Észak-
keleti Régió (3678 euró/fõ). Bukarest itt is elsõ, 10 878 euró/fõ értékkel. 

Nézzük meg azonban azt is, hogy melyek azok a pozitív, vonzerõnek számító beruházási
tényezõk (az elõbbi befolyásolható – nem befolyásolható közül itt csak a befolyásolhatókat
vesszük, tehát pl. a román piac 22 milliós nagyság típusú érveket nem használjuk), amelyek
mégis elõsegítették Romániában annak a 13 (vagy 15) milliárd euró értékû külföldi tõkének
(stock) a megjelenését. Mindenképpen az általános politikai, néha csak deklaratív állásfog-
lalások az elsõk e tekintetben (1996 után egyértelmû elkötelezettség az EU és a NATO-hoz
való csatlakozás mellett), amelyeknek számos következménye van. Az 1996 és 2000 közötti
nagy várakozások csak részben váltak valóra, 2000 után viszont (meglepõen) pozitívan ala-
kultak a makrogazdasági és az üzleti környezeti aspektusok. A privatizáció felgyorsulása, a
bürokrácia leépítését célzó szándékok (30 napos kötelezõ válaszadási határidõ, 2004-tõl há-
rom napra csökkentették azt az idõt, ami alatt el lehet indítani egy céget), a nem román
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Forrás: Románia Nemzeti Fejlesztési Terve (Planul Naþional de Dezvoltare), 2007–2013
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többségû vállalat bejegyzése elõtti akadályok megszûnése, a Korrupcióellenes Ügyészség fel-
állítása vagy több, üzleti és beruházási környezetet rendezõ jogszabály. Éppen ezért nézzük
meg alaposabban a jogszabályi környezetet az ezredforduló tájékán.

Az elsõ az 1998. évi 24-es számú sürgõsségi kormányrendelet, amely meghatározta a hát-
rányos helyzetû térségek feltételrendszerét és a hozzá kapcsolódó ösztönzõrendszert, mint a
teljes társasági adómentességet. Ez minden beruházóra érvényes volt, 10 évre lehetett jogot
szerezni rá, de 2003. július 1. után a EU-s csatlakozási megkötések miatt nem adtak ilyen
beruházói bizonylatot. Ez a típusú adómentesség állami támogatásnak minõsült. Nem tár-
gyaljuk részletesen, hogy e jogszabály mennyire volt és van összhangban a csatlakozási
megllapodások szellemével és betûjével (fõleg hogy már csak azok élvezhetik, akik 2003. jú-
lius 1-jéig jogot szereztek rá), vagy hogy mennyire volt hatékony, hanem kiemelnénk, hogy
Romániában ez volt az elsõ, jelentõs területi megkülönböztetõ ösztönzést tartalmazó fejlesz-
tési jogszabály. Tudomásunk szerint az ezután születõ gazdaságfejlesztési törvények és ren-
deletek nagyjából egyformán érvényesíthetõk voltak az ország bármely részén. Ha ezek nem
is hoztak jelentõs minõségi változást a befektetések területén, számbelileg legtöbbjük 2000
után született.

A 2001. évi 332. törvény is a jelentõs hatású beruházásoknak nyújt vitatható könnyítése-
ket. Ez alatt az 1 millió USA dollár feletti beruházások értendõk, amelyek új munkahelyeket
teremtenek és hozzájárulnak az ország infrastrukturális fejlõdéséhez, különös, hogy ez utób-
bi kritériumok nincsenek számbelileg szabályozva. A felkínált könnyítések a következõk: bi-
zonyos vámkötelezettségek alóli mentesség, a beruházáshoz szükséges javak importjánál az
ÁFA-kifizetés késleltetése hasonló, beruházáshoz szükséges importcikkek esetén, valamint a
beruházás összegének 20%-át deduktibilissá lehet tenni, a veszteséget pedig 5 évig lehet az
adózandó haszonból levonni (13-as és 14-es cikkelyek). Ezeket azonban a 2003-as új Adó-
törvénykönyv eltörli. Valójában összehasonlítva a többi volt szocialista ország hasonló jogsza-
bályaival (lásd pl. Losoncz 2005), ez a törvény erõtlennek mondható.

A másik hasonló célú jogszabály a 2002. évi 490., ipari parkokra vonatkozó törvény, amely
amellett, hogy az önkormányzatokra bízza, hogy felmentik-e az ipari parkban mûködõ vál-
lalatokat bizonyos ingatlantulajdonlási illetékek és adók alól, valójában csak az ipari park
megvalósításához szükséges beruházás 20%-ának deduktibilitását nyújtja. Itt nincs kötve
külföldi vagy 1 millió dollár feletti feltételhez az ipari park kivitelezésének a támogatása. 

A technológiai parkokat szabályozó rendelet (2002/14) is némi ÁFA-kifizetés elhalasztással
a mûködésbe helyezésig, a terület átminõsítésének illetékei alóli felmentéssel és a helyi in-
gatlanadók lehetséges önkormányzati csökkentésével próbálkozik, valójában így „átdobva a
labdát az önkormányzatok udvarába”, anélkül, hogy emellé központi segítséget, ösztönzõt
rendelne.



A helyi adókat és illetékeket szabályozó új, 2003-as Adótörvénykönyvet csak azért tárgyal-
juk röviden, mert ki szeretnénk emelni a helyi hatóságok korlátozott gazdasági eszköztárát.
Romániában a helyi (települési és megyei) önkormányzatok hatáskörébe és bevételi osztá-
lyába csak a kis bevételt jelentõ ingatlantulajdonlási és egyéb „miniadók” tartoznak. Az elsõ az
épületadó, amelynek mértéke csak a jogi személyek esetében mérlegelhetõ az önkormányzat-
ok által, az is csak a leltári érték 0,5% és 1,0% közötti korláttal. A területadók és illetékek, a
jármûvek, közlekedési eszközök illetékei, engedélyek, bizonylatok és egyéb dokumentumok
kibocsátásának illetékei esetében nincs, vagy minimális az önkormányzatok diszkrecionális
döntési mozgástere. A reklámeszközök használata tekintetében lehet kiróni adót a reklám-
szerzõdés 1% és 3%-a között, vagy a kifüggesztett reklámfelületek esetében 0 és 150 000 régi
lej/nm/év, a cégtábláknál 0–200 000 régi lej/nm/év a mozgástér. Habár ez csekély adóteher-
változtatási lehetõséget ad az önkormányzatok kezébe, kétséges, hogy ezekkel bármilyen beru-
házót is meg lehet gyõzni az illetõ városba vagy községbe való településrõl. Vannak más kisebb ki-
tételei is a jogszabálynak, ezek közül kettõre hívnánk fel a figyelmet:

– Meghökkentõ a 284. cikkely 10. bekezdése, amely megerõsíti az 1996/323-as és az
1996/395-ös kormányhatározatokat, miszerint a Nyugati Szigethegység, illetve a Duna-Delta
Bioszféra Rezervátum és Tulcea megye egyes településeinek lakói, fizikai személyek, 50%-os
adómentességet élveznek a legtöbb épület, telek, jármû, engedélyek és más helyi adó tekin-
tetében. A jogszabály azért kérdéses európai szemmel, mert ugyan a tárgya területi vonatko-
zású, és a motivációja az illetõ térségek alacsony társadalmi-gazdasági fejlettsége, egyrészt
nem gazdaságfejlesztõ célú, nem jogi személyekre vonatkozik, nem stimulálja a gazdasági
fejlõdést stb., másrészt kvázi alanyi jogon az ország egyes állampolgáraira alacsonyabb ter-
heket ró, mint a többségre.

– A 2002. évi 36. számú trv. 72. cikkelye még azt irányozza elõ, hogy a helyi tanácsok, bi-
zonyos helyi specifikumok alapján – ez nincs pontosítva – évente 50%-kal növelhetik a je-
len rendelet által rögzített adók és illetékek szintjét. Ezzel ugyan stimulálni nem, de fékezni
lehet a gazdasági evolúciót. Az új (2003-as) Adótörvénykönyv 287. cikkelye ebben a tekintet-
ben már csak évi 20%-ot enged meg, és csak az adók egy részénél. A 2004. évi 494. számú
törvény egyedüli cikkelyének 36. pontja ezt a cikkelyt úgy írja felül, hogy nem jelöli százalé-
kosan az évi lehetséges növelés szintjét, hanem csak annyit mond, hogy az egyes „adófizetõ
kategóriák diszkriminatív megkülönböztetése nélkül” alkalmazható, mely szerint elvileg
bármennyivel növelhetõk a helyi adók, ha a helyi önkormányzat úgy dönt.

Helymarketinges szemmel az egyik legfontosabb és legpozitívabb beruházási tényezõ Ro-
mániában az ARIS (Agenþia Românã pentru Investiþii Strãine), a román beruházásokért
felelõs ügynökség megalapítása 2002-ben. A stratégiájában benne van (ARIS, 2004), hogy
nemcsak konzultatív funkciót lát el a kormány megfelelõ szakhatóságai és minisztériumai
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számára, a beruházásösztönzõ politikák kidolgozásában. Céljai között szerepel Románia be-
ruházásbarát imázsának promóciója és azoknak a potenciális beruházóknak a teljeskörû in-
formálása, akik az érdeklõdõ szakaszban vannak, valamint akik már a román piacon mû-
ködnek. Az ARIS stratégiájában észlelhetõ, hogy a 332-es törvény nem kompetitív, és hogy e
tekintetben változásra van szükség. Többek közt kitûzi, hogy a beruházások révén is lehetsé-
ges és szükséges a regionális fejlettségi differenciákat csökkenteni, valamint létre kell hozni
a külföldi és a belföldi képviseleteket. Egy „Prioritãþi investiþionale locale” (helyi beruházási
prioritások) projekt révén pedig feltérképezni szándékszik a megyei és régió szintû
mûködõtõke beruházási lehetõségeket. Több olyan eredményt is elkönyvelhet magának,
mint az investment-assistance, vásárokon való részvétel, promóciós anyagok nyomtatása stb.
Számos jó ötlet található a stratégiájában, azonban a nagy forrásigényû lépések még nem tör-
téntek meg, valószínû a felsõbb szintû, fontosságát fel nem ismerõ szervek gyenge forrásal-
lokációja miatt. Összeségében, korlátozott hatásköreit szem elõtt tartva, elmondható, hogy az
ARIS kiváló professzionális magatartást és látásmódot tanúsít, a honlapja is átfogó informá-
ló és reklámfunkciókat lát el, egyelõre csak románul és angolul. Kérdés, hogy a kitûzött,
egyébként nagyszerû célokból mennyit sikerül a közeljövõben megvalósítania.

A helytermék kommunikáció általi fejlesztésének, a helyi imázs és identitás, a különbözõ
üzleti, turisztikai stb. célrétegek promóciója révén való elérésének a kultúrája még hiányzik
Romániában. Csak az erdélyi megyei tanácsok honlapjait vizsgálva a következõ megállapítás-
ra juthatunk: még mindig van néhány honlap, amelyen nem léteznek gazdasági jellegû in-
formációk, mint pl. Kovászna megye honlapja, illetve az erdélyi megyék hivatalos honlapjai
közül csak kettõnél találtunk, vagy nehezen található beruházás-ösztönzési felhívás. Szeben
megye honlapján szerepel egy 10 pontba szedett „10 érv, amiért érdemes Szeben megyében
beruházni” felsorolás (www.cjsibiu.ro), valamint Temes megye honlapján láttunk üzleti
opportunitások címszót és némi leírást a helyi ipari és technológiai parkról (www.
cjtimis.ro).

Összefoglalva, ismételten aláhúzzuk, hogy a fentiek értelmében Romániában az önkor-
mányzatoknak nincs, vagy minimális a gazdasági fejlesztési diszkrecionális eszközrendsze-
re, de még a helyi iparûzési adórendszere sem létezik, mint más országokban. A jelenlegi
legjobb területfejlesztési eszköz tehát a kommunikációs mixben keresendõ. Országos szin-
ten nem tûnik megvalósíthatónak a belsõ opportunitások feltérképezése és a külsõ imázs ja-
vítása. Az egyik legjelentõsebb beruházást ösztönzõ gazdaságpolitikai tényezõnek a 2005. ja-
nuár 1-jétõl érvénybe lépõ 16%-os társasági adókulcs tekinthetõ, amelynek relatív verseny-
képessége ismét megkérdõjelezhetõ azzal, hogy egyre több országban hasonlóan alacsony
adókulcsot vezetnek be. Nem szabad azt sem elfeledni, hogy az EU-s csatlakozás pillanatáig
meg kell szüntetni a fiskális ösztönzõrendszert, amely versenytorzító, és csak financiális
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(pénzügyi) ösztönzõket lehet érvényesíteni. A beruházási adókedvezményeknél csak a fej-
lesztési adókedvezmények és egy harmonizált amortizációs politika használható (Losoncz
2005), amelynek rendszere egyelõre csak részben kidolgozott Romániában. A többi pénzügyi
ösztönzõ pedig az önkormányzatok számára komoly anyagi megterhelés lehet, valójában ép-
pen csak a fejlett, életképes önkormányzatok tudnak élni az ingyenes tõkeberuházási támo-
gatási összegek, a kedvezményes áron területhez juttatás, az ipari és vonalas infrastruktúra
kiépítése tekintetében (ARIS 2004). Romániában ugyan elindult a beruházások területén is
egy erõsödõ beruházási folyamat, azonban ennek okait elsõsorban a nem-befolyásolható
tényezõk között kell keresni. A regionális fejlesztés egyelõre inerciálisan mûködik, nincsenek
valós jogi és gazdasági eszközök a sajátos területi különbözõségek és az önállóság megterem-
tésére.

Véleményünk szerint még nagyon sok minden tartozik ehhez a témakörhöz, de minden-
képp tisztább látásra van szükség e téren, hiszen a megismerés az elsõ lépés, hogy tudato-
san, a területi marketing víziójában felépülhessen egy hatékonyabb, kiegyensúlyozottabb, de-
centralizált országos gazdasági struktúra.
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Mielõtt régiónk nyomdaiparával foglalkoznánk, érdemes elgondolkodni a nyomtatás jövõ-
jérõl. Mi is fog történni a nyomtatással a webkorszakban és azon túl; ez jelen pillanatban a
nyomdaipar számára a legidõszerûbb kérdés.

Mérvadó elemzések alapján, az elkövetkezendõ húsz évben a nyomtatás mennyiségében
növekedni, részesedésében az elektronikus információ-hordozókkal való versenyben csök-
kenni fog (lásd 1. ábra).

Úgy tûnik tehát, hogy a papírra nyomtatott nyomdai termékek a jövõben együtt fognak lé-
tezni és fejlõdni az elektronikus kijelzõkön megjelenõ digitális dokumentumokkal. Ez az ál-
talános trend lényeges különbségeket mutat a különbözõ nyomdaipari termékek esetében. Ha
a napilapok, folyóiratok és üzleti nyomtatványok esetében lassú volumencsökkenés prog-
nosztizálható, a direkt marketing jellegû nyomdatermékek mérsékelten növekedni fognak. A
nyomdaipar legdinamikusabban fejlõdõ ágazata a csomagolóanyagipar, valamint a hirdetési és
reklámanyagok piaca.
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1.  ábra:  A  nyomtatott  és  elektronikus  információk    megjelenési  aránya  
1995  és  2020  között

Forrás: RIT elemzés (Rochester Institute of Technology)



Mi  jellemzi  napjaink  amerikai  és  európai  nyomdaiparát
Az észak-amerikai kontinensen néhány gigantikus konszern dominálja a nyomdaipart, rá-

juk agresszív, expanziós stratégia jellemzõ. A konszernek leányvállalatai erõsen specializálód-
tak, de anyag- és gépbeszerzéseiket közös irányítás alatt végzik, így hatékonyan tudnak fel-
lépni a beszállítókkal szemben (lásd 2. ábra).

Jellemzõ módon az USA-ban és Kanadában a kapacitás-kihasználtság nagyon magas, a
nyomógépek a hét minden napján három mûszakban termelnek. Az amerikai nyomdaipar-
ban döntõ jelentõségû a pénzügyi befektetõcsoportok szerepe, a nagy cégek a tõzsdén vannak
jelen, így részvénykibocsátással tudnak olcsó külsõ forrásokhoz jutni.

Az európai helyzetet az erõsen tagolt piac jellemzi, aki növekedni akar az európai piacon,
annak külsõ forrásokra van szüksége és egy más típusú menedzsmentpolitikára.

Ha a nyugat-európai nyomdatermékiparra évek óta a stagnálás, sõt újabban az enyhén
visszaesés jellemzõ, Kelet-Európában más a helyzet.

Kelet-Európa nyomdaipari piaca jelenleg még lényegesen kisebb, mint a nyugat-európai, de az
elmúlt években folyamatosan és jelentõsen növekszik. Az erõs verseny kevésbé jellemzõ régiónk-
ban, mint Európa fejlett országaiban, de már nálunk is jelentkeznek a negatív tünetek, éspedig:
növekvõ árverseny, csökkenõ nyereség, gyengülõ kapacitás-kihasználtság (lásd 3. ábra).
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Cégcsoport Székhely Forgalom 
(millió USD) 

Foglakoztatottak 
száma 

Quebecor World Montreal 6,2 30 000 
RR Donelly Chicago 4,7 30 000 
Moore Wallace Montreal 3,4 18 000 
Quad / Graphics Sussex USA 2,5 13 000 

Jellemzõk Nyugat-Európa Kelet-Európa 

Gépkapacitás (óra/hét) 120 168 
Bérköltségek (ezer euró) 45–60 10–15 
Versenynyomás Magas Közepes 
Árszínvonal Alacsony Közepes 
Szakképzés szintje Magas Csekély, de növekvõ 
Termelékenység Magas Csekély, de növekvõ 
Gépek átlagos életkora (év) 3–5 4–7 
Minõségi színvonal Magas Magas 
 

2.  ábra:  Észak-AAmerika  gigantikus  nyomdaipari  konszernjei

3.  ábra:  A  nyugat-  és    kelet-eeurópai  nyomdaipar  összehasonlítása
Forrás: GC Graphic Consult



A kelet-európai nyomdákra jellemzõ a 20 fõnél kevesebbet foglalkoztató kisüzem és a köze-
pes nagyságú cégek (50 fõnél kevesebb alkalmazott) dominanciája. A kis számú nagy nyomda
általában külföldi tulajdonban van, vagy vegyesvállalat. Erre a régióra még a gyors mûszaki felzár-
kózás, az alacsony bérköltségek, a szakmai kultúra alacsony színvonala, a cégmenedzsment hi-
ányossága, valamint a Nyugat-Európától eltérõ üzleti filozófia jellemzõ.

Ami a román nyomdaipart és csomagolóanyag-gyártó ipart illeti, az itt észlelhetõ trendek szoros
összefüggésben vannak Románia makrogazdasági fejlõdésével. Általában elmondható, hogy az el-
múlt háromnegyed évben Románia makrogazdasági mutatói lényegesen javulnak, nõ a nemzeti
össztermék, nõnek az átlagkeresetek, csökken az infláció, erõsödik a nemzeti valuta (lásd 4. ábra). 

Az alábbiakban kitérünk a román nyomdaipar meghatározó jellemzõire.
-    ROL/alkalmazott  -

24 COLÞEA TIBOR  

Sor 
szám 

Makro- 
Gazdasági  
mutatók 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1. GDP / fõ (USD) 3900 5900 6800 7400 7000 7700 8800 9.196 

2. Infláció 
(az elõzõ évhez 
képest %-ban) 

54,8 40,7 30,3 18,0 13,0 9,0 7,3 6 

3. Lej / Euró 
árfolyam 

16 296 19 956 26 027 31 255 37 556 40 532 36 234 - 

4. Bruttó átlagke- 
reset 

1 957 731 2 876 645 4 282 622 5 452 097 6 741 152 8 261 491 9 668 279 - 

 
4.  ábra:  Románia  makrogazdasági  evolúciója  1999  és  2006  között

Forrás: Romániai Statisztikai Hivatal

GAZDASÁGI  
TEVÉKENYSÉG  

Alkalmazottak összesen  
 Havi átlagkereset  

   bruttó                         nettó  

Munkások 
Havi átlagkereset  

   bruttó                       nettó  
Nyomdaipar 7 793 194                    5 584 139 6 315 497                   4 693 112 

 5.  ábra:  Bruttó  és  nettó  átlagkereset  a  román  nyomdaiparban  2004-bben
Forrás: Romániai statisztikai hivatal

 
Havi  

átlagbér 

 
Átlag 

órabér 

 
A direkt és indirekt bérköltségek 

megoszlása 
  

Összkölt- 
ség 

Direkt 
költségek 

Indirekt 
költségek 

 
GAZDASÁGI  

TEVÉKENYSÉG  

ROL / fõ  ROL / fõ % 
Nyomdaipar 10 230 971 59 327 100,0 77,2 22,8 

 

-  RROOLL  -

6.  ábra:  Direkt  és  indirekt  bér-  és  bér  jellegû  költségek  a  román  nyomdaiparban  2004-bben
Forrás: Romániai Statisztikai Hivatal
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Mûszaki  színvonal  
Romániában elmarad a 70–80-as  években más kelet-közép-európai országokban végbe-

ment nyomdaipari rekonstrukció. Ebbõl kifolyólag 1989-ben az iparág nagyon elavult mûsza-
ki szintrõl startol. Ugyanakkor a több mint egy évtizedig halogatott nyomdaipari privatizáció-
nak az lett a következménye, hogy már nemigen volt mit privatizálni 2000 után. Az elmúlt más-
fél évtizedben több ezer kis és közepes nyomda jött létre, legnagyobb részt hazai vállalkozásként.

Az újonnan indult cégek fõleg használt gépekkel indultak, mára fokozatosan a közepes
nyomdák egy jelentõs hányada már a legmodernebb tehnikát alkalmazza. Az iparág szinte
100%-osan import nyersanyagokkal és fogyóanyagokkal dolgozik.

Szakmai  képzés  és  szaktudás
Külföldiek számára ma is hihetetlenül hangzik, hogy nálunk 40 éve nincs intézményes

nyomdaipari szakember képzés. Ehhez képest egy kis csoda, hogy van mûködõ nyomdaiparunk.

Hatékonyság
Miben is mérhetõ ennek az iparágnak a hatékonysága? A válasz kézenfekvõ. Elsõsorban az

egységnyi késztermék elõállítási költségével, tudniillik ebbõl vezethetõ le az elõállító verseny-
képessége és ez határozza meg a megtermelhetõ eredmény (profit) mértékét is. Márpedig a
megtermelt pénzügyi eredmény döntõen befolyásolja a beruházásra, fejlesztésre fordítható
összegeket.

Itt jegyzem meg: a nyomdaipari menedzsment egyik sarkalatos kérdése az önköltség és a
termelékenység fizikai mértékegységre vetített kifejezése. A nyomdai termékek változatossá-
ga sokszor még egy nyomdán belül is bonyolulttá teszi egy reprezentatív fizikai mértékegység
kijelölését.

Milyen tényezõk befolyásolják a nyomdaipar hatékonyságát? Kézenfekvõnek tûnik a válasz:
elsõsorban a munkatermelékenység. Ha belemélyedünk a kérdés részleteibe, számos
tényezõt kell elemezzünk; ezek közül a legfontosabbak:

– a gépek és berendezések mûszaki színvonala és karbantartása;
– az alkalmazottak szakképzési szintje, szaktudása, a szakmai képzés és továbbképzés színvonala;
– az iparág menedzsmentjének szakmai színvonala;
– munkaszervezés, minõségbiztosítás;
– az iparág rendelkezésére álló infrastruktúra és logisztika;
– szakosodás és együttmûködés az iparágon belül;
– a munkaerkölcs és üzleti etika;
– a felhasznált anyagok és nyersanyagok minõsége.
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Végül is ezen tényezõk együtt határozzák meg egy iparág munkatermelékenységét és végsõ
soron a hatékonyságát.

Nagyszámú olyan nyomda mûködik ma Romániában, ahol a gépek és berendezések csúcs-
technológiát képviselnek, az anyagok pedig kitûnõ importból származó termékek. Ha ehhez
hozzávesszük az alacsony átlagbéreket, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ezek a cégek ter-
melékenyebbek és hatékonyabbak kell legyenek, mint a hasonló nyugat-európai nyomdák.
Én a gyakorlatban ennek az ellenkezõjével találkoztam.

Az elsõ látásra paradoxonnak tûnõ helyzet a következõ: ha a romániai átlagbérek a nyom-
daiparban 10–12-szer kisebbek a nyugat-európainál, ez utóbbiak munkatermelékenysége
15–20-szorosa a romániainak. Ebbõl látszik, hogy milyen sokat nyomnak a latban a fent
említett tényezõk, elsõsorban a szaktudás, a menedzsment színvonala és a munkaszervezés.
Itt keresendõek a romániai és a kelet-európai nyomdaiparra vonatkozó hiányosságok, melyek
kiküszöbölésétõl függ az ágazat jövõje. 

Konkrétan mit lehetne tenni a helyzet javítása érdekében:
– növelné a hatékonyságot, ha az iparágon belül egészséges koncentráció és szakosodás

következne be;
– a cégeknek nagyobb tõkeerõre van szükségük, ami csak külsõ forrásokból elképzelhetõ;
– egy újfajta menedzsmentkoncepcióra van szükség; a nagy és közepes nyomdák esetében

a tulajdonosi és menedzseri funkciókat fokozatosan el kellene válsztani egymástól;
– a mûszaki fejlesztések egyaránt kellene érintsék a prepress, nyomtatás és postpress

technológiákat, elkerülve a túlzott kapacitásfölöslegek kialakulását;
– elkerülhetetlen a bérek felzárkóztatása az átlagos európai szintekhez, ezért mind több

élõmunkát kell kiváltani tehnológiával;
– integrálni kell az informatikát és a komplex szolgáltatásokat a nyomdai tevékenységgel;
– mind több energiát és pénzt kell felhasználni képzésre és továbbképzésre, magas hoz-

záadott érték elõállítása céljából.
Végül, de nem utolsósorban, a szakmai szervezeteknek nagyobb szerepet kell vállalniuk az

információáramlásban, valamint az üzleti etika javításában.
Tudom, hogy javaslataimat nem könnyû megvalósítani, jó adag eltökéltség kell hozzá. Hogy

mégis milyen esélyeink vannak, engedjék meg, hogy idézzek egy egyházi nyomda elõcsarno-
kában függõ feliratot: „Mi nem ismerjük a lehetetlent, csodákra azért ne számítsanak”.
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Az építkezési vállalkozások az egyre jobban urbanizálódó környezet meghatározó tényezõi.
Nagymértékben hozzájárulnak az illetõ ország, város imázsának kialakításához, tevékenysé-
gük újabb és újabb beruházásokat von maga után.

Jelen írás tárgya egy hasonló iparágazatban tevékenykedõ, viszonylag fiatal részvénytársa-
ság gazdasági elemzése. A témaválasztást a gyakorlati élet diktálta célszerûség indokolja. Cél-
ja segíteni a vállalati menedzsment munkáját, befektetõ-finanszírozó mérlegelését, könyvelõ
és elemzõ tevékenységét.

A vállalati döntési folyamatok szakaszokra történõ bontásának elsõ fázisa a probléma meg-
jelenésének észlelése, második azok okainak feltárása. A dolgozat az említett fázisokat jele-
níti meg, rávetítve azokat a tanulmányozott építõipari cég esetére. 

A döntéshozatal kiindulási pontja az illetõ vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi hely-
zete. A tanulmány arra próbál rávilágítani, hogy milyen helyzetben van az említett társaság,
melyek a kritikus pontok, amelyek nagyobb figyelmet, új intézkedéseket igényelnek, és me-
lyek a vállalkozás elõtt álló továbbfejlesztési lehetõségek.

Természetesen a választott téma olyan, amit idõrõl-idõre, további tapasztalatok és ismere-
tek szerzése következtében aktualizálni, bõvíteni, módosítani és kiegészíteni kell. Az elemzés
idõbeli összehasonlításokon alapul, de a továbbiakban célszerû lehet, a szükséges tapaszta-
latok és az információk elérhetõsége esetén, területi összehasonlítás alá vetni a tanulmányo-
zott társaságot. Elõbb említést teszünk azokról a módszerekrõl, amelyek közül kiválasztot-
tuk a számunkra legmegfelelõbbet.

A  gazdasági  elemzés  módszerei
Gyakran az igen egyszerûnek tûnõ gazdasági döntések is bonyolult összefüggések gyors és

magabiztos átlátását igénylik. Bármely vállalkozás számára, az állandó átalakulásban levõ pi-
ac követelményeihez való egyszerû alkalmazkodástól kezdve az innovatív, fogyasztó-alakító
ötletek megvalósításáig, minden gazdasági döntést igénylõ kérdés megválaszolásának alapja
a megfelelõ tájékozottság.

Minden vállalkozás elsõdleges célja, hogy a tevékenységével kapcsolatos információk mi-
nél nagyobb részét birtokolja, s az információkból levonható következtetések során valós ké-
pet kapjon mûködésének tevékenységérõl. Ennek a folyamatnak a megvalósulásához járul
hozzá a gazdasági elemzés.
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Építkezési vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetének elemzése az éves beszámoló alapján



A gazdasági elemzés a vállalkozás tevékenységét érintõ kulcsfontosságú folyamatok szerke-
zetében lezajló törvényszerûségeket hivatott tanulmányozni, ok-okozati tényezõkre bontva
azokat. Célja mikro-, makro- és világgazdasági szinten elemezni a humán erõforrás-, vala-
mint a vagyoni, jövedelmi és pénzügyi lehetõségek optimális kihasználását, a gazdasági tevé-
kenység fejlesztése érdekében. Alkalmazása során megalapozott gazdasági döntések hozha-
tók, mérhetõ a fejlõdés tendenciája, minõsíthetõ a kitûzött feladatok végrehajtása, egyszóval
ellenõrizhetõ a gazdaság.

A  gazdasági  elemzés  módszerei  
A gazdasági elemzés módszere az elemzés céljának függvényében állapítandó meg. Ennek

függvényében az elemzés deduktív és induktív módon valósítható meg.1 A deduktív módszert
követve, az átfogó eredmények lebontása során a részeredmények elemzésére tevõdik a
hangsúly (ilyen például a vállalkozás eredményének elemzése). Az induktív módszer a rész-
eredményekbõl építi fel az egészet, az egyszerûbb tevékenységektõl halad a bonyolultabbakig
(ilyen például a munkamûveletek eredményességébõl megítélni az egész tevékenység ered-
ményességét).

A gazdasági elemzésnek az ok-okozati összefüggéseket kell feltárnia. A fõ cél az eredendõ
ok megtalálása, melynek megszüntetése az illetõ folyamat kedvezõ irányú lefolyását jelenti.
A gazdasági elemzés módszerei két nagy csoportra oszlanak: minõségi, illetve mennyiségi
elemzésre.2

A  minõségi  elemzés  módszerei
A minõségi elemzés módszerei közé az összehasonlító, a felosztási, a csoportosítási és az

eredmények értékelésének módszere tartozik.
A gazdasági-pénzügyi és statisztikai elemzések esetében az összehasonlító módszer a leg-

elterjedtebb. Ennek a módszernek a használata során a vizsgált folyamatok eredményei nem
önmagukban, hanem más viszonyítási alapnak tekintett kritériumhoz mérve kerülnek érté-
kelésre. A gazdasági-pénzügyi elemzés során több összehasonlító módszer használatos. Ilyen
az idõrendi összehasonlítás, mely különbözõ idõszakok adatait és mutatóit hasonlítja össze,
a térbeli összehasonlítás, mely ugyanazon ágazatban mûködõ cég adataihoz, vagy az iparági
átlaghoz hasonlítja az elemzett vállalkozás eredményeit, a vegyes összehasonlítás, mely alatt
az elõzõ kettõ együttes alkalmazása értendõ.

Az elõre meghatározott kritériumok szerinti összehasonlítás az illetõ vállalkozás eredmé-
nyeit meghatározott elõírásokhoz, normákhoz hasonlítja, azt vizsgálva, milyen mértékben
tesz eleget a szervezet ezek követelményeinek. A speciális összehasonlítási módszerek alatt

28 BALÁZS JÚLIA

1 Birher Ilona: Vállalkozások gazdálodásának elemzése,  20. oldal
2 Liviu Spãtaru: Gazdasági-pénzügyi elemzés, 48. oldal
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technikai-gazdasági folyamatok hatékonyságának elemzése értendõ. Az említett összehason-
lításoknál a statisztikából jól ismert abszolút, illetve relatív eltérések, továbbá a relatív válto-
zás indexe stb. alkalamazandók.

A felosztási módszer a folyamatok és jelenségek szerkezeti összetételébe tekint be. Ez a
módszer áttérést engedélyez a globális összehasonlítás módszerérõl az alkotóelemek össze-
hasonlítására. Bármely jelenség felbontható több szempont szerint, éspedig az eredmények
keletkezésének ideje, helye vagy az összetevõk szerint. Ennél a módszernél az egyes elemek-
nek az egészhez való hozzájárulását tanulmányozzuk, valamint eltéréseket számolunk.

A csoportosítási módszer a folyamatoknak egy bizonyos jellemzõ szerint való rendezését
jelenti, minõségileg különbözõ, de statisztikailag homogén csoportok létrehozását.

Az eredmények értékelése módszer alatt az ok-okozati elemzés során kapott következteté-
sek összesítése értendõ.

A  mennyiségi  elemzés  módszerei
A mennyiségi elemzés módszerei közül a legfontosabbak a mérlegelõ módszer, a faktoriá-

lis helyettesítési módszer és az operatív kutatás.
A mérlegelõ módszer, más néven input-output módszer, a tanulmányozott jelenség válto-

zását elõidézõ tényezõket elemzi, a mérleg egyes elemeinek az elvárt, vagy az elõzõ idõsza-
kok elemeihez való hasonlítását jelenti.

A faktoriális helyettesítési módszer a statisztikából ismert láncbehelyettesítést, a faktorok
egyedi viselkedését, a rátákat valamint az összegzést használja. 

Az operatív kutatás logikai struktúrák segítségével próbálja felvázolni az elemzett gazdasági
jelenséget, annak érdekében, hogy más módon megközelíthetetlen kapcsolatokra és tör-
vényszerûségekre vezessen.

A felhasznált gazdasági elemzési módszerek – A korábban említett módszerek közül a cég
esetében végzett gazdasági elemzés során a deduktív elemzési mód került alkalmazásra, az
egyes elemek összetevõire bontása, ezek változásainak elemzésével.

A minõségi módszerek közül az összehasonlító, felosztó, csoportosító módszer és értékelõ
elemzés módszere is alkalmazásra került.

Az összehasonlítás módszerein belül az idõbeli összehasonlítást választottuk, azaz a vállal-
kozás eredményeit saját, elõzõ évben elért eredményeihez viszonyítottuk, figyelembe véve az
inflációs hatásokat is.

A felosztó módszer alkalmazása a végzett számítások alapja, az egyes elemek részelemek-
re való bontása elengedhetetlen az ok-okozat típusú elemzésnél.

A csoportosító módszer a számítások végzésénél jutott érvényre, az értékelõ elemzés pedig
a következtetések megfogalmazásában valósult meg. 



A mennyiségi módszerek közül a mérlegelési módszer és a faktoriális helyettesítési módszer
láncbehelyettesítési, rátaszámolási, összegzési módszerei álltak a végrehajtott gazdasági elemzés
alapjául.

A gazdasági elemzés felhasznált adatainak eredete – Az elemzés alapjául szolgáló adato-
kat az Rt. 2000–2003-as évi beszámolói szolgáltatták. A 2000. év beszámolója a hosszabb tá-
vú összehasonlíthatóság kedvéért átrendezésre került.

Az  építõipari  cég  bemutatása
A vállalat 1998-ban jött létre, alapítása az 1990/15. és 1990/31. számú törvények elõírá-

sainak megfelelõen történt. Fõ aktivitási területét építkezési projektek, azok végrehajtása va-
lamint belsõ design kialakítása képezte.

Jogi formája zárt részvénytársaság, az alapításkor jegyzett és átutalt tõke összege 1 191 788 000
ROL összegû volt, mely 1 191 788 db 1000 ROL névértékû, magántulajdonban levõ részvény-
bõl állt.

A cég fõ célkitûzése: az építõmûvészetben kialakult hagyományos mentalitás megváltozta-
tása, az esztétikai értékek új alapokra helyezése.

A  részvénytársaság  tevékenysége a következõ formákat ölti:
Tervezési tevékenység:
A vállalkozás a legegyszerûbb kivitelezésektõl a legbonyolultabbakig vállal megbízásokat:

bútorok, víkendházak, egyszerû lakóházak, luxusvillák, adminisztratív épületek, kereskedel-
mi komplexumok, hotelek, kereskedelmi egységek tervezése szerepel a leggyakrabban az
ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások között.

Termelési tevékenység:
A cég a megtervezett projektek kivitelezését is vállalja, azaz lakberendezést, víkendházak,

lakóházak, luxusvillák, üzletek, irodák stb. felépítését is.
Kereskedelmi tevékenység: Az építkezéshez közvetlenül kapcsolódó termékekkel és anya-

gokkal való kereskedés saját üzleten keresztül történik.
A cég a következõ neves technológiák dílere: VIESSMANN hõszabályozók és OASE pompák

és rendszerek (szökõkutakhoz, medencékhez).
Import: A vállalkozás új technológiákhoz kapcsolódó anyagokat és termékeket hoz be.

Ezek a PROTEKTOR kiegészítõk és felszerelések, medencék építéséhez szükséges berendezések,
kiegészítõk, valamint kerámiaanyagok, csempék lakberendezéshez.

Szolgáltatások: A tervezõi munkát kiegészítendõ, ezek design- és belsõ tervezést, lakberen-
dezési tanácsadást, valamint a tervezett munkálatok végrehajtásának szakszerû felügyeletét
jelentik.

30 BALÁZS JÚLIA



31Építkezési vállalkozás...

Szállítók: A nagy kínálatnak köszönhetõen a társaság alaposan megválogathatta, melyek a
számára leginkább megfelelõ szállítók. Ami a fogyóanyagokat, felszereléseket, softokat, do-
kumentációt illeti, a kiválasztásnál a döntõ tényezõ a minõség.

Ügyfelek: Az évek során a Társaság egy olyan vevõi kört alakított ki, mely számára a legfon-
tosabb kritériumok a kimagasló minõség, megbízhatóság, korszerû technológia esztétikai ér-
tékekkel való harmonikus ötvözése.

A  részvénytársaság  vagyoni  helyzetének  elemzése
A vagyoni helyzet elemzésekor a vállalkozás mérlegének struktúráját, az egyes eszközök és

forráscsoportok arányait és azok változásait vizsgáljuk. Az elemzést végezhetjük megoszlási
viszonyszámok vagy mutatók képzésével. Az összetétel változásának elemzése felhívja a fi-
gyelmet a kiugró arányeltolódásokra, a mutatók pedig különbözõ következtetések levonását
teszik lehetõvé a vállalkozás mûködésének alakulására.

A tanulmányozott társaság vagyonának változását idõbeni összehasonlítás alapján ítéljük
meg, egymással összehasonlítva a 2000-tõl 2003-ig terjedõ mérlegbeli adatait. Jelen dolgozat
mindkét oldal összetételét részletesen tárgyalja, a következõkben csak utalás található a mér-
leg oldalait alkotó elemek idõbeni alakulására.

Az  eszköz  oldal  eltéréseinek  vizsgálata
Befektetett  eszközök
2000-rõl 2003-ra 39 807 475 000-ról 120 871 038 000 lejre nõtt a társaság befektetett esz-

közeinek értéke, ami 203,69%-os nominális növekedést jelent. Figyelembe véve a halmozott
infláció hatásait, megállapítható, hogy a befektetett eszközök valójában a négy év alatt alig 27,
18%-os növekedést értek el.

Forgóeszközök
2000-rõl 2003-ra a forgóeszközök 157 237 619 000 lejes, azaz 189,91%-os nominálérté-

kû növekedést mutatnak, ami az inflációs ráta nagyságával való korrigálás következtében
30,28%-os reális növekedést jelent.

A  forrás  oldal  eltéréseinek  vizsgálata
2000–2003 között a társaság forrás állománya 238 301 182 000 lejjel, vagyis 194,36%-kal

növekedett nominális értéken. A valós helyzet azonban az, hogy a vállalkozás forrásállomá-
nya a négy év alatt 19,23%-ot csökkent. Ennek fõ oka a rövid lejáratú kötelezettségek óriás
mértékû növekedése.

Saját  tõke
A tanulmányozott négy év alatt a társaság saját tõkéje 184 142 468 000 lejjel, reális érté-

ken 28,23%-kal növekedett.
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2000-rõl 2001-re a vállalkozás saját tõkéje reálértéken 26,62%-kal csökkent. A következõ
három évben az évi reális növekedés 30% körül mozog.

Céltartalékok
A Társaság a tanulmányozott idõszakban nem rendelkezett céltartalékokkal.
Kötelezettségek
2000-rõl 2003-ra a vállalkozás kötelezettségei 54 156 714 000 lejjel, reálértéken 40,95%-

kal növekedtek. Ebbõl a rövid lejáratú kötelezettségek 49,54%-kal, a hosszú lejáratú kötele-
zettségek alig 6,2%-kal növekedtek.

A rövid lejáratú kötelezettségek összetevõi: rövid lejáratú hitelek, áruszállításból és szol-
gáltatásból származó kötelezettségek, valamint egyéb rövid lejáratú kötelezettségek. A rövid
lejáratú hitelek 2000-rõl 2003-ra reálértéken 5,91%-kal csökkentek.

A vállalkozás növekvõ nyersanyagigényéhez kötõdõ áruszállításból és szolgáltatásból szár-
mazó kötelezettségek a tanulmányozott idõszak alatt 3 520 716 000 lejjel, azaz 11,62%-kal
nõttek, ami igen csekély változás. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a négy év alatt
25 678 475 000 lejjel, vagyis 133,63%-kal növekedtek.

A hosszú lejáratú kötelezettségek egyetlen összetevõje az egyéb hosszú lejáratú kötelezett-
ségek állománya (adók és illetékek, tartozások alkalmazottak felé), reálértéken 49,54%-kal
nõtt a négy év alatt.

A  vagyoni  helyzet  elemzése  mutatók  alapján
A vagyoni helyzet elemzése során vertikálisan és horizontálisan is képezhetünk mutatókat.

A vertikálisan képzett mutatók csak az eszköz vagy csak a forrás oldalról vett adatokból áll-
nak, a horizontálisan képzettek pedig mindkét oldal elemeit tartalmazzák

Az alábbiakban mind az eszközstruktúrát, mind a forrásstruktúrát illetõen a legfontosabb
mutatószámok kerülnek bemutatásra.

Az  Rt.  eszközstruktúrájának  vizsgálata  (adatok  %-bban)

A befektetett eszközök aránya növekedést mutat 2002-ig. 2002-ben visszaesik, mivel a forgóesz-
közök aránya nagyobb ütemben nõ. A befektetett eszközök 100%-át a tárgyi eszközök teszik ki.

A saját tõke aránya – Ennek kapcsán elmondható, hogy a vállalkozás igen kedvezõ hely-
zetben van, ami a saját tõke arányát illeti. A saját tõke arányának nem ajánlatos 50% alá es-
nie. Az Rt. esetében úgy tûnik, stabil helyzete van a mutatónak. 
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Megnevezés 2000 2001 2002 2003 

Befektetett eszközök aránya 32,46 36,72 37,16 33,49 



33Építkezési vállalkozás...

A    Rt.  tõkestruktúrájának  vizsgálata  (adatok  %-bban)

A tõkefeszültségi mutató arra ad választ, hogy mennyiben finanszírozza külsõ fél a vállal-
kozást a rendelkezésre álló saját erõhöz képest. Minél nagyobb e mutató értéke, annál koc-
kázatosabb a vállalkozás helyzete. Ez a mutató 2001-ben magas, 57,21%, a következõ évek-
ben értéke azonban csak 30 körül forog, ami kedvezõnek tekinthetõ. 

Az  Rt.  pénzügyi  helyzetének  elemzése
A gazdálkodás stabilitásának elengedhetetlen feltétele a vállalkozás pénzügyi egyensúlyá-

nak fenntartása. Ennek az egyensúlynak megléte vagy hiánya a pénzügyi helyzet alakulásá-
nak követésével tanulmányozható. A pénzügyi helyzet elemzésének módszerei a likviditás, a
vevõk és szállítók forgási sebessége, az adósságviselõ képesség, valamint a cash flow kimuta-
tás alakulásának követése.

A  likviditás  alakulása
A likviditás fogalma alatt a vállalat fizetõképességét és fizetõkészségét értjük. Tanulmányo-

zása során arra kapunk választ, hogy a vállalkozás a lekötött eszközeiben rejlõ pénzét milyen
gyorsasággal képes átváltoztatni szabadon felhasználható pénzeszközzé, és vállalt kötelezett-
ségeit milyen mértékben képes kiegyenlíteni.3

A likviditás alakulása általában likviditási mérlegek elemzésével, likviditást jellemzõ muta-
tószámokkal vizsgálható. A legáltalánosabban használt módszer a likviditási mutatók elem-
zése. A likviditási mutatók a társaság rövid lejáratú kötelezettségeinek teljesítési képességét
jelzik. 

Az alábbiakban bemutatásként csak két fontosabb likviditási ráta magyarázatára térünk ki:

Megnevezés 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

2003 
 

Saját tõke aránya 
 

72,85 
 

63,60 
 

75,06 
 

75,77 
 

Tõkefeszültségi mutató 
 

37,25 
 

57,21 
 

33,21 
 

31,97 
 

3 Birher Ilona:Vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzése. Perfekt Kiadó, Budapest, 2002, 72. oldal

Megnevezés 2000 2001 2002 2003 
Általános likviditási mutató 2,48 1,73 2,50 2,74 
Likviditási gyorsráta 2,94 2,47 2,14 2,25 
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Az általános likviditási mutató azt fejezi ki, hogy a vállalkozás forgóeszköz-állománya mek-
kora fedezetet nyújt az összes kötelezettségre. A tanulmányozott társaságnál a mutató értéke
jónak mondható, mivel végig meghaladja az 1-et. Minél magasabb a mutató értéke, annál
valószínûbb, hogy a vállalkozás megfelelõ idõn belül képes visszafizetni kötelezettségeit.

A likviditási gyorsráta a szabad pénzeszközök, követelések, forgatási célú értékpapírok és a
rövid lejáratú kötelezettségek arányából enged következtetni a társaság likviditási helyzetére.
Bár a vizsgált vállalkozás esetében a mutató értéke csökkenõ tendenciát mutat (az egyre
csökkenõ követelések következtében), elmondható, hogy mind a négy évben megvolt a fede-
zet a rövid lejáratú kötelezettségekre. 2000-ben ez megközelítette a szükséges összeg három-
szorosát, a következõ évben a fedezet a szükséges érték kétszerese körül mozog. A mutató
fokozatos romlásának oka szintén az áruszállításból és szolgáltatásból származó követelések
csökkenése.

A  vállalkozás  adósságviselõ  képességének  alakulása

Az  Rt.  eladósodottságának  alakulása  2000–2003-bban

Az eladósodottsági mutató azt fejezi ki, milyen nagyságú a hosszú lejáratú kötelezettségek
aránya a saját tõkéhez viszonyítva. Minél nagyobb a mutató értéke, a vállalkozás annál nagyobb
likviditási problémákkal küszködik.

A rövid távú mûködésbiztonsági mutató azt fejezi ki, hogy milyen mértékben lehet a rövid le-
járatú kötelezettségeket biztonságosan felhasználni a rendelkezésre álló szabad eszközökbõl. A
megvizsgált idõszak alatt a mutató csökkenõ tendenciát mutat, 2000-ben 1,24-szeres a felhasz-
nálhatóság (a magas rövid lejáratú hitelek) miatt, a következõ években a rövid lejáratú hitelek
további emelkedése következtében a mutató alig éri el az 1-et, ami kedvezõtlen értéknek számít,
s azt jelenti, a meglévõ pénzeszközökbõl nem képes fedezni a vállalkozás a felvett hiteleket.

A  cash  flow  kimutatás  elemzése
A cash flow a mérleg és az eredménykimutatás kulcsfontosságú kiegészítõje. A nemzetkö-

zi IAS 7-es szabályzat szerint a cash flow a vállalkozás készpénz- és készpénz egyenértékû be-
jöveteleinek és kimeneteleinek összessége.
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Megnevezés 
 

2000 
 

2002 2003 

Eladósodottsági mutató 
%-ban 

19,41 
 

12,28 
 

11,16 
 

Rövid távú mûködés- 
biztonsági mutató 

1,24 
 

0,83 
 

0,95 
 



35Építkezési vállalkozás...

Az  Rt.  nettó  évi  cash-fflowjának  alakulása  2000–2003-bban

A társaság évi nettó cash-flowja az említett 2003-as év kivételével negatív, egyre csökkenõ
egyenleget mutat. Ennek oka, hogy a vállalkozás minden évben a saját tevékenysége által ke-
letkezett pénzáramlások nagyságát meghaladó beruházásokat eszközölt, a már említett in-
gatlanok és gépek vagy a készletekben nyilvántartott építkezési anyagok, építkezéssel kapcso-
latos áruk vásárlásával. Reális értéken 99,80%-kal csökkent 2000-hez képest.

Az  Rt.  cash-fflow  kimutatás  alapján  számolt  fontosabb  mutatói  (adatok  %-bban)

A jövedelmezõségi ráta azt mutatja, hogy milyen nagyságrendû pénzeszköz realizálódott a
társaság árbevételébõl (az operatív cash-flow értékét viszonyítjuk az árbevétel értékéhez). A
jövedelmezõségi mutató értéke az Rt. esetében közepesnek mondható, remélhetõleg értéke
további javulásnak indul a költségek csökkentése révén.

Az adósságtörlesztési erõ azt fejezi ki, hogy hány év alatt rendezhetõ a hosszú lejáratú kötele-
zettségek visszafizetése, ha az operatív cash-flow értéke változatlan, és azt kizárólag törlesztésre
fordítják. Minél kisebb a mutató, annál kedvezõbb a vállalkozás adósságtörlesztési lehetõsége.

Az  Rt.  jövedelmi  helyzetének  elemzése
Egy vállalkozás jövedelmi helyzetének vizsgálata során arra keressük a választ, hogy az mi-

lyen eredményességgel mûködik. Az eredményesség megítélése a realizált jövedelem össze-
tétel vizsgálatát jelenti. Az elemzés lebonyolítása hatékonysági mutatók, megtérülési ráták
vizsgálatával, valamint az eredménykimutatás különbözõ sorainak elemzésével történik.

A hatékonyság elemzése – A hatékonyság elemzése arra mutat rá, hogy milyen gazdaságo-
san használja fel a vállalkozás a tulajdonában lévõ eszközöket. Az elemzés hatékonysági ráták
segítségével történik, amelyek megmutatják, hogy az egyes eszköztípusokba fektetett forrá-
sok hogyan aránylanak az általuk létrehozott bevételekhez.

Megnevezés  2000  2001  2002  2003  

Nettó évi cash-flow -2 596 527 -3 180 883 -6 281 814 -6 931 781 

Nominális változás   22,50 97,46 10,34 
Reális változás   -19,77 -78,26 -31,57 

Megnevezés 2000 2001 2002 2003 

Jövedelmezõségi ráta 1,24 1,30 6,77 6,34 

Adósságtörlesztési erõ 6,80 8,51 0,81 1,01 
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Az  Rt.  fõbb  hatékonysági  mutatóinak  alakulása  2000–2003-bban

Az eszközarányos árbevétel azt fejezi ki, hogy a vállalat milyen mértékben használja ki eszkö-
zeit. Minél nagyobb a mutató értéke, annál kedvezõbb jövedelmezõségi helyzetben van az illetõ
társaság.

A forgóeszköz-arányos árbevétel lényegében a forgóeszközök forgási sebességét mutatja.
Minél nagyobb a mutató értéke, annál jobban használta fel a vállalkozás forgóeszközeit.

A  megtérülési  ráták

Az  Rt.  fontosabb  megtérülési  rátái  2000–2003-bban

A ROE (Return on Equity) vagy saját tõkearányos nyereség azt fejezi ki, milyen mértékben térül meg
a saját tõke a tanulmányozott idõszak alatt elért adózott eredménybõl. A ROE fontos vállalati mérce,
mert ezen hányados értékének kedvezõ alakulása a befektetõ tulajdonosok elsõdleges érdeke.

A 2000. évbeli 0,33-as érték azt jelenti, hogy a társaság saját tõkéjének 33%-a az adózott
profit, ami jónak tekinthetõ, tudva, hogy a küszöbérték 30%-nál kezdõdik. A késõbbi évek-
ben a mutató értéke jelentõs mértékben, 45,91%-kal növekszik, 2002-re és 2003-ra értéke
0,45% körül alakul, ami igen jónak nevezhetõ.

A ROE nagyon erõsen reagál az adósságállomány változásaira, értéke az emelkedõ adós-
ságaránynál növekszik, akkor is, ha a növekvõ finanszírozási kockázat következtében a vál-
lalkozás értéke esik. A vállalkozás esetében a mutató 2001-es növekedése a nagymértékben
növekvõ rövid lejáratú hitelek következménye.   

A ROS vagy árbevétel arányos eredmény az üzleti tevékenység alakulásának egyik legfonto-
sabb jellemzõje. Arra mutat rá, hogy a vállalkozás által gyakorolt kereskedelmi és termelési,
szolgáltatási tevékenység által milyen mértékû adózott eredmény keletkezik.

BALÁZS JÚLIA

Megnevezés 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

2003 
 

Eszközarányos árbevétel (ROA) 
 

1,66 
 

1,90 
 

1,67 
 

1,33 
 

Forgóeszköz arányos árbevétel 
 

3,05 
 

3,95 
 

3,54 
 

2,69 
 

Megnevezés 2000 2001 2002 2003 
ROE 0,33 0,48 0,458 0,455 

ROS 0,14 0,16 0,20 0,25 
Jegyzett tõkearányos nyereség 25,14 41,10 67,44 104,45 
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A mutató a tanulmányozott vállalkozás esetében növekvõ tendenciát mutat, alakulása ked-
vezõnek tekinthetõ. A folyamatos javulás az új piacszegmens meghódítása következtében be-
állt árbevétel-növekedésekkel magyarázható.

A jegyzett tõkearányos nyereség a jegyzett tõke adózott eredménybõl való megtérülési há-
nyadát mutatja. Lévén, hogy a négy év alatt a jegyzett tõke értéke nem változott, egyre na-
gyobb mértékû növekedés figyelhetõ meg a mutató értékében. A 2003-as év végére a társa-
ság a jegyzett tõkének 100-szorosát nyerte vissza az adózott eredménybõl.

Az  eredménysorok  elemzése
Az eredmény-kimutatás több részlettel szolgál a vállalkozások által realizált nyereségrõl

vagy veszteségekrõl, s az üzletvitelt meghatározó és befolyásoló döntésekre világít rá. Elem-
zése során a vállalkozás dinamikai fejlõdésérõl szerezhetünk hasznos információkat.

1. Az üzemi tevékenység eredménye – Mind a négy évben az üzemi költségek legnagyobb
részét a nyers- és fogyóanyagokkal kapcsolatos költségek teszik ki (50% körül), ezt követi a
személyzettel járó költségek (30% körül).

2. A pénzügyi tevékenység eredménye – 2000-rõl 2003-ra a társaság pénzügyi eredménye közel
70-szeresére nõtt nominál értéken. Míg 2000-ben a realizált pénzügyi eredménye negatív, -475 765 000
egyenleget mutatott, 2003-ra magas, 32 660 368 000 lejes pozitív egyenleggel rendelkezett a társa-
ság. Reális értéken a pénzügyi mûveletek eredménye 2775%-os növekedést mutat, lévén, hogy
2000-ben a pénzügyi mûveletek eredménye negatív elõjelû volt. Ennek oka, hogy a vállalkozás fi-
zetett kamatai nagyobbak voltak a kapott kamatoknál és az árfolyam-különbözet is kedvezõtlen
helyzetbe hozta a vállalkozást.

A keletkezett ráfordítások összetevõi a vállalkozás esetében, mind a négy évben kamattal
kapcsolatos, illetve az egyéb ráfordításokból keletkeztek. Az egyéb ráfordítások egyetlen
összetevõjét a negatív árfolyamkülönbségbõl eredõ ráfordítás képezte.

A realizált bevételek összetevõi a kapott kamatokból, valamint az egyéb pénzügyi bevételek,
melyek egyetlen összetevõje a pozitív árfolyam különbözetbõl származó nyereség.

3. A mérleg szerinti eredmény – Az Rt. Mérleg szerinti eredménye 2000-rõl 2003-ra no-
minális értéken 94 520 175 000 lejjel, azaz 315,35%-kal növekedett. Valójában ez csak
28,94%-os értéknövekedést jelent, ami nem túl jelentõs. Bár a nominális értékben kifeje-
zett változások kedvezõ növekedést mutatnak, a magas infláció következtében a realizált
eredménynövekedés nem számottevõ. 2000-ben a mérleg szerinti eredmény 64,4%-a,
2001-ben 55,17%-a, 2002-ben 62,22%-a, 2003-ban 65,5%-a került kiosztásra a részvé-
nyesek között. A maradandó értékeket a cég saját tevékenységének finanszírozására hatá-
rolja el. A vállalkozás magas kötelezettségei azonban nem teszik indokolttá a profit ilyen
magas arányú kiosztását. 
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Következtetések  és  javaslatok
A meglévõ esztétikai értékek védelme és az újak létrehozása fejlett színvonalú társadalmi és

gazdasági háttérre engednek következtetni. Az így kialakított képre az építkezéssel foglalkozó vál-
lalkozások gyakorolhatnak befolyást, mégpedig azok, melyek közvetett célja ügyfeleik igényeinek
magasabb szintre emelése.

Hasonló célkitûzéssel rendelkezik a Részvénytársaság is. A megvalósítás azonban nem
olyan egyszerû. Ahhoz, hogy az ügyfelek igényeit alakíthassa, egy vállalkozásnak a tevékeny-
ségi területén a legjobbak között kell lennie. A vállalkozások piacon elfoglalt pozícióját azon-
ban nagymértékben vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetük határozza meg. 

Jelen tanulmány az Rt. éves beszámolója alapján próbálja megkeresni azokat a kritikus
pontokat, amin a vállalkozásnak javítania kell, s melyek ellenkezõ esetben komoly negatív
következményekkel járhatnak. Természetesen a bemutatott elemzés további, részletes foly-
tatást igényel, amelyeken azonban belsõ megfigyelõnek lenne tanácsos végeznie, lévén, hogy
a vállalkozások nem kötelesek éves beszámolójuknál több információcsomagot a nyilvános-
ság elé bocsátani. Az alábbiakban az elemzés során szerzett információkból levonható követ-
keztetések egy átfogó képet próbálnak nyújtani a vállalkozás valós gazdasági helyzetérõl.

Az Rt. vagyoni  helyzetét illetõen elmondható, hogy minden eszköz értékében nominális ér-
téknövekedéssel járó vagyonvesztés állt be. Az igen magas inflációs ráta figyelembevétele nél-
kül megtévesztõ következtetésekre juthatunk. Nemcsak az évi, hanem a halmozott infláció-
val való korrigálás azonban valós képet nyújthat a vállalkozás vagyonának, jövedelmének és
pénzügyi helyzetének változásáról.

A  vállalkozás  eszközstruktúráját vizsgálva, a befektetett eszközök arányának növelése
indokoltnak látszik. Bár a vállalkozás 2001-ig fõleg tervezési projektek megvalósítására
összpontosított, a következõ évben új piacszegmensre tudott belépni, ami maga után von-
ta az újabbnál újabb tervezési, de kivitelezési projekteket is. Az egyre növekvõ számú ki-
vitelezések teljesítéséhez korszerû technológiával való felszerelés lenne szükséges. Bár a
vállalkozás 2002-ben és 2003-ban is újabb beruházásokat hajtott végre, a befektetett esz-
közök megtérülési mutatója (CROA) arra enged következtetni, hogy a vállalkozás nem
használja ki megfelelõ mértékben a meglévõ eszközeit, vagy hogy azok technológiája nem
megfelelõ. Megfelelõ javaslatnak tûnik a beszerzett gépek, berendezések hatékonyabb ki-
használása.

A vállalkozás forgóeszközeinek százalékos aránya a szolgáltatással, kereskedelemmel fog-
lalkozó vállalkozásokra jellemzõ szintet mutatja. A folyamatosan alacsony kereskedelmi be-
vételek alig érik el az összes árbevétel 10%-át, az építkezési anyagokkal kapcsolatos készle-
tek magas aránya indokolatlan, rontja a készletek forgási sebességét, és likviditási problémát
is jelenthetnek a késõbbiekben. 
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A vállalkozás követeléseinek csökkenését egy részrõl a kereskedelem területén történt
piacvesztés indokolja. A vevõk forgási sebességének csökkenése is arra vall, hogy az ügy-
felek egyre kisebb idõtávon belül fizetik ki a szolgáltatásokat, építéseket, ami pozitívum-
nak számít.

A pénzeszközök folyamatos csökkenése az új befektetett eszközök vásárlásának következ-
ménye, de nem tekinthetõ veszélyesnek. A túl sok szabad pénzeszköz kihasználatlan erõfor-
rás jelenlétére vallana.

Rátérve a  vállalkozás  forrásösszetételére, elmondható, hogy a négy év alatt a saját tõke ará-
nya végig kedvezõ szinten, 60% felett maradt, ami bizonyos fokú biztonságot is jelent.

Az Rt. kötelezettségei igen magasak mind a négy tanulmányozott évben. Bár pozitívum,
hogy 2002-tõl a rövid távú kötelezettségek (banki hitel) kerültek túlsúlyba, a likviditási
mutatók szerint a kötelezettségek magas aránya bizonyos szintû fizetõképtelenségi koc-
kázat megjelenését vonhatja maga után az elkövetkezõ években, ha a vállalkozás követe-
lései továbbra is csökkennek a pénzeszközök nagyságának stagnálása, esetleg csökkené-
se mellett. A rövid távú mûködésbiztonsági mutató romló értéke is erre figyelmeztet.

A vállalkozás saját tõkéje mind a négy évben kedvezõen növekedett, de a tõkearányos ered-
mény mutató egyre romló értéke arra vall, hogy alacsony eredményt generált. Javaslatként elfo-
gadhatónak tûnik a befektetések eszközlése, például ha a társaság értékpapírokat venne,
hogy lekösse, és jobban kihasználhassa saját tõkéjét. 

A  cash-fflow  kimutatás  elemzésével kapcsolatban megállapítható, hogy a magas inflációhal-
mozás következtében a vállalkozás pénzeszközeinek reális értéken való csökkenése kisebb,
mint azt a nominális érték mutatja. A magas beruházások következtében, a vállalkozás net-
tó cash-flowja végig negatív egyenleget mutat. A vállalkozás nem képes saját üzleti tevékeny-
ségébõl fedezni ezeket, külsõ tõke bevonására kényszerül. Hosszú távon komoly likviditási
problémákat okozhatnak az amúgy indokolt beruházások. Intézkedési javaslatnak, figyelem-
be véve a magas hosszú- és rövid lejáratú hiteleket, a realizált eredmény nagyobb arányú
visszafektetése a vállalkozásba, a tulajdonosoknak adott osztalék csökkentése mellett, vagy
pedig a tõkeemelés ajánlható.

A  jövedelmi  helyzetre  fényt  derítõ  mutatók közül a ROE, ROS, ROA fogyatékosságaik révén
(statikus mutatók, kedvezõtlen körülmények hatására is növekedhet értékük stb.) sokszor
megtévesztõleg hathatnak, de a társaság esetében értékük a valós helyzetet tükrözik. Értéke-
ik szerint a vállalkozás jövedelmi helyzete viszonylag stagnál. Ezt mutatja a jövedelmezõségi
ráta is (bár az a pénzügyi helyzetet elemzõ mutató megerõsíteni látszik az elõbbiek alakulását),
2001-ben csak 1,3%, 2002-ben és 2003-ban 6%.

Az egy részvényre jutó nyereség a négy év alatt, a tulajdonosok megelégedésére, kedvezõen
változott, folyamatosan növekedett.



A  vállalkozás  üzleti  tevékenységét  illetõen elmondható, hogy eredménye igen kis mérték-
ben növekedett a négy év alatt (9%). Bár újabb piacszegmensre tört be a társaság, az üzemi
tevékenység költségei végig nagyon magasak, fõleg a nyersanyagok, segédanyagok, valamint
a bérköltségek. Itt is indokoltnak tûnik a készletek csökkentése, nagyobb fokú kihasználása
a már javasolt korszerû technológiákkal.

A  pénzügyi  tevékenység 2002-ig puszta pénzügyi ráfordításokban jelent meg, 2002-tól azon-
ban, a kedvezõ árfolyam-, illetve a kamatokból származó bevételek következtében, bámulatos
fordulatot vett.

A  mérleg  szerinti  eredmény nagyon kis mértékben növekedett a négy év alatt, ami nem teszi
indokolttá a profitnak osztalék formájában történõ nagy arányú leosztását. Ajánlott a kisebb osz-
talék fizetése, a vállalkozás önfinanszírozási képességének javítása érdekében. Az újra visszafekte-
tett pénzerõforrás, ha nem is azonnal, de hosszú távon a  tulajdonosokat megilletõ hozam érté-
két fogja növelni.

Az említett javaslatok a vállalkozás hosszú távú fejlõdését szolgálják. Általuk a dolgozat a
Daster Rt. tevékenységét érintõ veszélyekre és lehetõségekre hivatott felhívni a mûködési
stratégia kialakításában résztvevõk, valamint egyéb érdekeltek figyelmét. A helyes döntés meg-
hozatala a vezetõség és a tulajdonosok felelõssége.
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FAZAKAS  JUDIT  

A vállalkozások megítéléséhez, a megalapozott befektetési döntések elõkészítéséhez szük-
ség van a vállalatok pénzügyi teljesítményének elemzésére, átfogó értékelésére.

Ezen megítélési, döntéshozatali folyamat gyakorlati megvalósítását – a befektetési dönté-
sek meghozatalának folyamatát – segíti elõ a pénzügyi elemzési tevékenység, azon belül is a
mutatószámok elemzése. A cél elérése érdekében a számviteli törvény alapján készített éves
beszámoló adatait használtuk fel.

A tanulmányban a vendéglátóiparban tevékenykedõ vállalkozás gazdálkodásának három
évet felölelõ, átfogó pénzügyi elemzése kerül bemutatásra, amely a tulajdonosok és fõként a
vállalkozáson kívüliek számára ad átfogó képet a vállalkozás minõsítésére vonatkozóan, te-
kintettel arra, hogy az elemzés alapját a mérleg adatai szolgáltatják. 

Az elemzés tárgyát képezõ vállalkozás alaptevékenységét a turizmus ágazatán belül fejti ki
részvénytársaság formájában. Székhelye Kovászna megye turisztikai központú városában,
Kovásznán van.

Történetetét tekintve, 14 éves múlttal rendelkezik. Alapítása óta azonban jelentõs változá-
sok következtek be a vállalkozáson belül foglalkoztatottak számában: az alapításkori 354 lét-
számú alkalmazott mára már 235-re csökkent. 

A gazdasági, ezen belül a pénzügyi elemzés fontosságát hangúlyozza az a megállapítás is,
hogy az elemzés a vezetés nélkülözhetetlen eszköze nemcsak a gazdálkodás belsõ folyama-
tának és eredményességének értékelésében, hanem a tulajdonosok és partnerek számára a
tevékenység elemzése révén a szükséges információk biztosításában is.

Miért van szükség az elemzés során kapott információkra, az elemzés alapján levont kö-
vetkeztetésekre?

A megfontolt és eredményes vezetéshez, a megfelelõ, helyes döntések meghozatalához
pontos információáramlás szükséges, melynek egyik fontos eszköze a gazdasági elemzés. Az
elemzés alapján levont következtetések szabják meg a cselekvés irányát és segítik a hatékony
gazdálkodást, ugyanis csak a gazdasági folyamatok komplex elemzésére alapozott intézkedé-
sek adhatnak a céloknak megfelelõ eredményeket.  

Ennek a tanulmánynak a célja, hogy az alábbiakban elemzett vállalkozás pénzügyi helyzeté-
nek, teljesítményének vizsgálatával, értékelésével ellenõrizhetõ legyen az elemzés tárgyát képezõ
részvénytársaság pénzügyi teljesítménye, helyzete. Továbbá segítse a pénzügyi vezetõ munkakö-
réhez tartozó döntések (tõkeköltségvetési döntések, osztalékpolitikával, hitelfelvételi vagy ela-
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dósodási politikával kapcsolatos döntések, értékpapír-kibocsátási eljárások döntései, lízinggel
kapcsolatos döntések) helyes meghozatalát, és jelezze, ezek a döntések együttesen hogyan hat-
nak az egész vállalatra. 

A pénzügyi elemzés teszi lehetõvé a társaság értékpapírjaitól várható hozamok megalapo-
zott elõrejelzését, valamint a piachoz viszonyított hozam ingadozásának mélyebb megértését
és magyarázatát.

A pénzügyi arányszámok értékelésén alapuló elemzési rendszer- , a pénzügyi  mutatóelemzés
(ratio analysis) vagy rátaelemzés során a legelterjedtebbnek ítélt csoportosítás felhasználásával
a mutatók öt nagy csoportba sorolhatók: tõkeáttételi;  likviditási;  jövedelmezõségi;  hatékonysági;
piaci  mutatók.

Ezt a csoportosítást követi az alábbiakban a turizmus ágazatán belül tevékenykedõ vállal-
kozás elemzése. 

A tõkeáttételi  mutatók segítségével az elemzett társaság finanszírozási tevékenységét, an-
nak a mûködésre és a befektetõkre gyakorolt hatását kísérhetjük figyelemmel.

A részvényesek csak a hitelezõk kielégítése után juthatnak pénzükhöz, a hitelfelvétel pénz-
ügyi tõkeáttételt hoz létre, a mutatók ezzel a csoportjával tehát ezt a tõkeáttételt lehet mérni.

A részvényesek kockázata egyrészt a vállalkozás üzleti kockázatából, másrészt a tõkeát-
tételbõl adódik. (Pénzügyi vagy finanszírozási tõkeáttétel kialakítása alatt az idegen források-
nak a vállalat tõkeszerkezetébe történõ bevonását kell érteni.). A tõkeáttételi mutatók tehát a
pénzügyi kockázatot mérik.

Egyik ilyen mutató a sajáttõke-arány, amely azt mutatja meg, hogy a vállalkozás tartós for-
rásai között milyen arányt képvisel a saját tõke.

Számítása: (%)

A tartós források állományát a saját tõke és az adósságállomány összege adja. Adósságállo-
mány alatt az egy évet meghaladó, hosszú lejáratú tartozásokat kell érteni. 

Az elemzett vállalkozás esetén: 

2002-es év:  

2003-as év: %99100
1129203112619953

112619953
=×

+

%9,99100
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2004-es év:

A fenti mutató értékének értelmezése viszonylag egyszerû, hiszen azt mondhatjuk, hogy
minél magasabb a sajáttõke-arány, annál kevésbé van tartósan eladósodva a vállalkozás, an-
nál alacsonyabb a pénzügyi kockázata.

Esetünkben az elemzésre kerülõ periódus elsõ évében nagyon magas sajáttõke-aránnyal
rendelkezik a vállalkozás, ami a következõ években csökken. A társaság tartós forrásait majd-
nem teljes egészében a saját tõke teszi ki: 99,9%-a saját tõke. 2003-ban ez az arány kisebb
mértékû, de nagy változás nem észlelhetõ. A 2004-es évben nagyobb mértékû sajáttõke-
arány csökkenés figyelhetõ meg: a saját tõke aránya 99%-ról 91,95%-ra csökken, ami a tár-
saság hosszú lejáratú kötelezettségeinek többszörös növekedésével indokolható.

A mutató 7,05%-kal való csökkenésének ellenére is a vállalkozásról általánosan elmond-
ható, hogy magas sajáttõke-arány jellemzi, nem veszélyezteti a tartós eladósodás kockázata,
a pénzügyi kockázatot is alacsony szinten tartva.

A magas sajáttõke-aránnyal rendelkezõ vállalkozások – mint a jelenleg elemzett társaság
is – általában azzal jellemezhetõk, hogy hitelfelvételi lehetõségeiket kevésbé merítették ki,
ezért nagyobb mozgásterük van a késõbbi beruházások finanszírozási szerkezetének kialakí-
tása során.

A mutató 7,95%-kal való csökkenése a 2002–2004 közötti idõszakban e hitelfelvételi
lehetõség kihasználására utal, azonban nem teljes mértékben.

A likviditási  mutatók arra a kérdésre keresik a választ, hogy az elemzett vállalkozás mennyi-
ben képes eleget tenni rövid lejáratú kötelezettségeinek a rendelkezésre álló forgóeszközei fel-
használásával.

A vállalat rövid lejáratú eszközei a vállalat normális üzletmenete során rövid idõn belül vár-
hatóan pénzeszközzé fognak válni, amelyek lehetõvé teszik a forgóeszközökkel szemben ál-
ló kötelezettségek teljesítését.

A likviditási  ráta a likviditás megítélésére vonatkozó leggyakrabban alkalmazott mutató-
számok egyike, a likviditás legelterjedtebb mérõszáma.

A mutatóban a társaság forgótõkéjében szereplõ két összetevõ, a folyó eszközök és a folyó
források egymáshoz viszonyított aránya jelenik meg.

Számítása: 
ségekkötelezett lejáratú Rövid

zökForgóeszkö
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Elemzett vállalkozásnál:

2002-es év: 

2003-as év:  

2004-es év:  

A mutatószám értékére a különbözõ szakirodalmi források eltérõ kikötéseket tartal-
maznak.

Az 1 alatti érték egységesen a vállalkozás fizetésképtelenségének közvetlen veszélyét jelzi,
hiszen a rövid távon várhatóan pénzeszközzé váló eszközök nem fedezik a rövid távon lejáró
kötelezettségeket. A mutató 1 fölötti értéke elfogadható, normális üzletmenet mellett az
1,5–1,8 körüli érték tekinthetõ megfelelõnek.

A 2004-es évre számított 2,17 értékû ráta, amely egyben a legkisebb érték is, meghaladja
a megfelelõnek tekintett értéket. A 3,08 érték jóval túllépi a határértéket, amely a kellõnél
magasabb likviditást jelez, 2-szer több forgóeszköz áll rendelkezésre, mint amennyi szüksé-
geltetik a rövid lejáratú kötelezettségek fedezésére. 

A társaság hitelezõi (fõleg rövid távú hitelezõi) a kikötött értéket meghaladó mutatót ked-
vezõnek tekintik, minél magasabb likviditási rátát szeretnének látni.

A magas likviditási ráta azonban önmagában nem biztosítja, hogy a társaság valóban telje-
síteni tudja kötelezettségeit rövid távon, ez függ egyrészt a forgóeszközök összetételétõl, más-
részt a forgóeszközök – különösen a készletek és a követelések – forgási sebességétõl. Ha a
készletek és követelések aránya magas, forgási sebességük pedig alacsony, a társaságnak ma-
gas likviditási mutató mellett is lehetnek fizetési gondjai.

Annak ellenére, hogy a hitelezõk a magas értéket kedvelik, ha az indokoltnál nagyobb
mennyiségû forgóeszköz van, akkor ez csökkenti az eszközök átlagos hozamát, ronthatja a jö-
vedelmezõséget, hiszen a rövid lejáratú eszközök hozama általában alatta marad a befekte-
tett eszközök hozamának. Ilyen esetben célszerû a likvid eszközöket valamilyen módon (pél-
dául pénzeszközök hosszabb-rövidebb idõtartamú lekötésével vagy befektetésével, illetve ár-
folyamnyereség elérésével) a jövedelem elõállításába bevonni.

A társaság likviditásának vizsgálata után a pénzügyi elemzõk által használt mutatók egy
másik csoportja kerül alkalmazásra annak mérésére, hogy az elemzett vállalkozás milyen
hatékonyan hasznosítja eszközeit.

17,2
4400023
9539477

=

23,2
4388510
9804260

=

08,3
3365354
10350201

=
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A  jövedelmezõségi  mutatók segítségével arra a kérdésre próbálunk választ adni, hogy a
vendéglátóipar keretén belül tevékenykedõ társaság gazdálkodása során milyen eredményes-
séggel használja fel a tulajdonosok és a hitelezõk által rendelkezésre bocsátott forrásokat, il-
letve az ezekbõl megszerzett és mûködtetett eszközöket a nyereség termelésére.

A jövedelmezõségi mutatók a vállalkozás mérlegének és eredménykimutatásának adatai
alapján számíthatók.

Az eszközarányos  nyereség (return on assets = ROA) a vállalat egészének eredményessé-
gét méri. Azt mutatja meg, hogy a vállalat teljes eszközállománya átlagosan milyen hozamot
biztosított, mekkora megtérülési ráta mellett mûködtették a vállalat menedzserei.

A mutató kiszámítása, ismerete fontos lehet több gazdasági szereplõ számára: a tulajdo-
nosok és a hitelezõk, valamint a társaság vezetése számára.

Számítása: (%)

Elemzett vállalkozás esetén:

2001-es év: 

2002-es év: 

2003-as év: 

2004-es év: 

A mutató értékének értelmezése viszonylag egyszerû. Minél magasabb a mutató értéke,
annál nagyobb hozamot ért el a társaság az eszközeinek mûködtetésével.
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Az elemzett vállalkozás esetében számított mutatóértékek közül kiemelkedõbb a 2002-ben
elért eredmény, amikor 100 egységnyi eszköz 6,71%-os eredményt generál. A vizsgált idõszak
más éveiben egységnyi eszközre ennél kevesebb eredmény jut: 2001-ben 0,013; 2003-ban
0,015, amely az elõzõ évi 6,71%-os értékhez képest 78%-os csökkenést jelent; 2004-ben to-
vább csökken 0,77%-ra.

Az alacsony értékek az eszközök alacsony szintû jövedelemgeneráló hatásáról tanúskodnak, a
vállalat teljes eszközállománya átlagosan nem biztosított magas hozamot. A vállalat kis kapaci-
tással dolgozik, ebben az esetben a termelés bõvítéséhez nem szükséges további tõkebefektetés. 

A ROA értékek idõbeni összehasonlítása során, amint már említettem, a 6,71%-os 2002-
es érték jelent nagy változást, az elõzõ évihez képest 428%-os növekedést.

Az 1,27%, 1,45% és a 0,77%-os értékek nem tekinthetõk kedvezõnek, ugyanis a magas mu-
tatóértékek jelentik a magas szintû hozam elérését a társaság eszközeinek mûködtetésével.
A magas értékek jelzik azt is, hogy egy vállalkozás teljes kapacitással dolgozik. Ilyenkor ne-
héznek bizonyulhat a termelés bõvítése további tõkebefektetés nélkül.

Az árbevételarányos  nyereség a cég jövedelmezõségét egy másik oldalról ragadja meg,
amennyiben az elemzett társaság által az adott idõszakban elért eredményt az árbevételhez
viszonyítja.

A mutató tehát egészen átfogó módon vall arról, hogy a vállalat árbevételének hány száza-
lékát teszi ki a nyereség, azaz a társaság tevékenységének egészét figyelembe véve mekkora
forgalomarányos haszonnal dolgozik.

Számítása: (%)

A vizsgált vállalkozásra számítva:
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2002-es év: 

2003-as év: 

2004-es év: %12,2100
52264889
1105380

=×

%53,3100
47914604
1690804

=×

%63,13100
33479946
4563147

=×

%8,3100
22541743
864202

=×

100
árbevétel Nettó
eredményAdózott 

×

FAZAKAS JUDIT 



47Turizmus területén tevékenykedõ vállalkozás pénzügyi elemzése 

Ez a mutató különösen jól használható a vállalat gazdálkodásában bekövetkezõ ked-
vezõtlen tendenciák kialakulásának korai jelzésére.

A több évet felölelõ vizsgált idõszakra számított mutatóértékek csökkenõ tendenciája figyel-
meztet a vállalat jövedelmezõségének romlására.

De tekintsük meg közelebbrõl, hogy a fenti arányszámok hogyan alakulnak, hogyan válto-
zik meg a mutató iránya egyik évrõl a másikra, és minek köszönhetõ a változás bekövetkezése.

Az adózott eredmény és az értékesítés nettó árbevételének arányaként számított érték
2001-ben 3,8%-ot mutat, azaz az árbevételnek 3,8%-át teszi ki az adott idõszakban elért
eredmény. A következõ periódust vizsgálva, látható, hogy az eredmény aránya megnõ a net-
tó árbevételhez viszonyítva, mintegy 13,63%-át teszi ki, majdnem 10%-kal növekedve az
elõzõ évihez képest. 

A mutató képzéséhez szükséges elemek változását nyomon követve észrevehetjük, hogy az
arányszámban bekövetkezett 259%-os növekedés az adózott eredményben bekövetkezett
428%-os pozitív változásnak, valamint az árbevétel 48,52%-os változásának köszönhetõ. Az
árbevétel növekedése ellentétesen alakítja a mutató értékét az eredménynövekedéssel szem-
ben, azaz míg az eredménynövekmény növeli a mutató értékét, az árbevételnövekmény in-
verz hatást fejt ki, csökkenti a mutatóértéket.

A vizsgált idõszak elsõ periódusára jellemzõ kedvezõ tendencia megváltozik 2003-ban, a
vállalkozás árbevételarányos nyeresége számottevõen csökkent a korábbi idõszakokhoz ké-
pest, ami figyelmeztet a jövedelmezõség romlására.

Ezt igazolja az adózott eredmény 4 563 147 ezer lejrõl 1 690 804 ezer lejre való csökkené-
se, miközben a nettó árbevétel 43%-kal nõ.

Az eredmény 63%-os csökkenésének oka az árbevétel-növekményhez képest a termelési
költségek, különösen a nyersanyagokkal és fogyóanyagokkal kapcsolatos költségek nagyobb
mértékû növekedése, valamint a kamatköltségek 146%-os növekedése.

2004-ben az adózott eredmény még kisebb értékének és az árbevétel növekedésének kö-
vetkeztében a csökkenõ trend még jobban hangsúlyozódik, a mutató értéke 2,12%-ot jelez-
ve. A kedvezõtlen irányba mozduló érték okát kutatva, az eredménykimutatásban levõ költ-
ségeket tekintsük meg alaposabban.

Megfigyelhetjük, hogy az adott év eredményét jelentõsen csökkenti a pénzügyi mûveletek
költségeinek nagymértékû növekedése. A kamatköltségek 79 828 ezer lejrõl 300 555 ezer lej-
re való 277%-os növekedése és az egyéb pénzügyi költségek majdnem negyvenszeres növe-
kedése jelentõsen rontotta a vállalat jövedelmezõségét. A termelési költségek esetében nincs
annyira nagy arányú növekedés.

A jövedelmezõség romlásához tehát hozzájárult mind a termelési költségek, mind pedig a
pénzügyi mûveletek ráfordításainak a bevételekhez viszonyított nagyobb arányú növekedése.
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Számszerûsítve ezt a megállapítást: 2003-ban a termelésbõl származó bevételekben és a
pénzügyi bevételekben összesen 43,2%-os növekedés volt tapasztalható, míg a költségek nö-
vekedése jóval meghaladta a bevételekét, 65,44%-os változást jelezve az elõzõ évhez képest.

Az eredménykimutatás adataiban való további elmélyült elemzéssel azt is észrevehetjük,
hogy 2003-ban a költségnövekedés inkább a termelési költségek növekedésével magyarázha-
tó, 65,35%-os változással 2002-höz képest, a pénzügyi költségek növekedési üteme kisebb a
2004-es évhez viszonyítva. 2004-ben a költségekben bekövetkezett változás (növekedés) a
pénzügyi költségek majdnem tízszeres növekedésének köszönhetõ, a költségek magas érté-
kéért tehát inkább a pénzügyi mûveletekkel kapcsolatos költségek a felelõsek.

A hatékonysági  mutatók a jövedelmezõségi mutatókhoz hasonlóan a társaság mûködését
vizsgálják, azonban nem a realizált jövedelem, hanem az egyes eszközök vagy eszközcsopor-
tok kihasználtságának oldaláról.

A forgótõke  forgási  sebessége összefoglalóan azt mutatja meg, hogy a társaság forgótõkéje
hányszor fordul meg a vizsgált idõszakban, azaz milyen hatékonysággal hasznosítja a me-
nedzsment.

Számítása: 

A mutató értelmezésénél észre kell venni a forgótõke forgási sebessége és a társaság álta-
lános likviditási helyzete közötti összefüggést. 

A forgótõke magas forgási sebessége jelentheti a forgóeszközökkel történõ hatékony gaz-
dálkodást, de túlzottan magas értéknél a vállalat már valószínûleg likviditási problémákkal
küszködik, piaci alkalmazkodóképessége romlik.

A túlzottan alacsony forgási sebesség sem jó, hiszen ekkor a vállalat nagyon rossz haté-
konysággal hasznosítja forgótõkéjét, amit valószínûleg a gyengébb jövedelmezõség is meg-
mutat.

Az elemzett vállalkozásra számítva:

2002-es év: 

2003-as év: 27,8

2
49214886668415

47914604
=

+

02,5
6668415

33479946
=

állománya átlagos forgótõke Nettó
árbevétel Nettó
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2004-es év: 

Ha a menedzsment mûködésének hatékonyságát szeretnénk vizsgálni, érdemes e mutató
értékét több egymást követõ, korábbi évek hasonló értékeivel összevetni, hiszen a forgótõke-
gazdálkodás egyik olyan irányítási terület, ahol a menedzsmentnek nagy mozgástere van.

A vállalkozás nettó forgótõkéje fokozatosan csökken a forgóeszközök csökkenésével és a
rövid lejáratú kötelezettségek növekedésével.

A nettó forgótõke átlagos állományának csökkenésével a forgási sebesség mutatója nõ, az
elemzett idõszakban 12,23-as maximális értéket elérve.

A pénzügyi helyzet vizsgálatának egy másik fontos módszere a cash flow-kimutatás. 
A Nemzetközi Számviteli Standardok (IAS) egyike (7. sz. Standard) 1979. január 1-jei ha-

tállyal rögzíti, hogy: „A pénzügyi helyzet változásáról szóló jelentést a pénzügyi jelentés integ-
ráns részének kell tekinteni. A pénzügyi helyzet változásáról szóló jelentést minden olyan
idõszakra el kell készíteni, amelyre jövedelemkimutatást is készítenek.” 

Az  elemzett  vállalkozásra  vonatkozó  cash  flow-kkimutatás

Cash flow-kimutatás                                                                            2004. december. 31
ezer lej

23,12

2
36245224921488

52264889
=

+
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Adózott eredmény (nyereség/-veszteség)  1 105 380 

Elszámolt amortizáció és céltartalékok 4 772 121 

Készletek változása -147 295 
Vevõkövetelés változása -2 403 304 

Szállítói kötelezettség és vevõk mint hitelezõk változása 353 577 

Szokásos tevékenységbõl származó pénzeszközváltozás (A) 8 781 677 
Befektetett eszközök vátozása 10938449 

Befektetési tevékenység cash flow-ja (B) -10 938 449 
Kölcsönök és hasonló tartozások változása -246 568 

Egyéb tartozások változása -400 780 
Részvénytõke változása 0 

Pénzügyi mûveletekbõl származó pénzeszközváltozás (C)  -647 348 
Egyéb aktívák változása 74 354 

Egyéb passzívák változása 6 930 165 

Egyéb tevékenységbõl származó pénzeszközváltozás (D) 6 855 811 
Pénzeszközök változása (A+B+C+D)=D2-D1   4 051 691 
Rendelkezésre álló pénzeszközállomány év elején (D 1) 1 597 959 

Rendelkezésre álló pénzeszközállomány év végén (D 2) 5 649 650 
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A pénzbevételeket és pénzkiáramlásokat követve, a vállalkozás az adott évben 5 649 650 000
lejt volt képes kitermelni. A pénzeszközök állományának változásában az év eleji értékhez ké-
pest 405 169 000 lej növekedés állapítható meg.

A vállalkozás alaptevékenységének végzése során kitermelt és felhasznált pénzeszközök
különbsége 8 781 677 000 lejt mutat, amire leginkább számíthat folyamatos mûködése
során.

A befektetett eszközök megszerzésére fordított pénzek és a befektetett eszközök eladásából
befolyó pénzek különbözete negatív értéket mutat. A „tisztán” pénzmûveletek alakulása is
negatívan befolyásolja a vállalkozás pénzeszközeinek állományát.

Az idõszak befektetési, illetve pénzügyi tevékenysége, mûveletei negatív hatást gyakorolnak
a vállalkozás pénzeszközeire, ezáltal pénzügyi helyzetére.

Következtetések
Meglehetõsen tõkeerõs céggel állunk szemben, tõkestruktúráját tekintve, általánosan ma-

gas sajáttõke-aránnyal rendelkezik, annak ellenére, hogy forrásállományában fokozatosan
nagyobb szerepet kap az idegentõke-rész.

A tõkestruktúrában bekövetkezett változás ellenére – fõleg a 2004-es évre vonatkozóan,
amikor az idegen tõkeállomány jelentõsen megnõ, nagyobb arányt képvisel az elõzõ évekhez
képest – a társaságot általánosan alacsony eladósodottsági fokkal lehet jellemezni.

Az eladósodottság növekvõ tendenciája, valamint feltételezett jövõbeni növekedése sem be-
folyásolja a társaság imázsát az eladósodás szempontjából, ugyanis hitelfelvételi lehetõségeit
nem merítette ki, nem aknázta ki teljesen, amelyet a jövõben még kihasználhat.

Kellõnél nagyobb likviditással jellemezhetõ a 2002-es évben, míg a következõ évben ezzel
ellenkezõ állapot lép fel: 2003-ban az azonnali fizetõkészségben nehézségek voltak, amikor
a rendelkezésre álló pénzeszközei, valamint az azonnal pénzzé tehetõ értékpapírjai nem
nyújtottak fedezetet rövid lejáratú kötelezettségire.

2004-ben a befektetett eszközeinek saját erõbõl történõ finanszírozását nem tudja megva-
lósítani, hosszú lejáratú kölcsöntõke igénybevétele szükséges ehhez a lekötéshez.

A vállalkozás egészének eredményességét tekintve, a kiszámított mutatók azt mutatják,
hogy a vizsgált idõszak során a társaság nem fejlõdött, jövedelmezõségét figyelve, 2002-tõl
kezdõdõen évrõl évre rosszabb helyzetre vall.

A tulajdonosok és hitelezõk által rendelkezésre bocsátott források, illetve az ezekbõl megszer-
zett és mûködtetett eszközök csökkenõ jövedelemgeneráló hatása a fejlõdés csökkenõ dina-
mikájára utal.

A társaság által kifejtett tevékenységhatékonyság-vizsgálatnál a munkaerõ kihasználtságá-
nak fokozatos növekedésére figyelhetünk fel, a készletgazdálkodásban is pozitív irányú válto-

FAZAKAS JUDIT 



zás következik be. Követeléseinek behajtásában pedig a társaság által folytatott szigorú poli-
tikára következtethetünk. 

A pénzügyi elemzés tehát azért hasznos, hogy alapja legyen egy olyan vezetõi döntéshoza-
talnak, amely úgy állapítja meg további lépéseit, intézkedéseit, hogy az javítsa a
jövedelmezõség csökkenõ dinamikáját, hatékonyságát, likviditási problémáit, javítva ezzel a
vállalkozásról kialakított képet, a társaság értékpapírjainak piaci megítélését is.
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Az elmúlt száz évben a mûszaki haladás képessé tette az embereket arra, hogy a termé-
szeti környezetet mélyrehatóan megváltoztassák. Ezek a beavatkozások jelentõs mérték-
ben javították az életfeltételeket. Sajnos a kedvezõtlen hatásokat hosszú idõn keresztül
nem vették figyelembe, de legalábbis nem ismerték fel teljes egészükben azokat. Ennek
következménye a mai környezeti válság, melyet leginkább a következõ területeken figyel-
hetünk meg:

1.  A városiasodás egyre nagyobb életteret követel, ami végül is életellenessé válik: a
szennyezett levegõ, a zaj, az idegrendszert érõ túlzott ingerek (gyorsaság, szûkös-
ség), a mozgáslehetõségek szûkülése stb. Ezek következményei a civilizációs beteg-
ségek. Megvan az a veszély is, hogy a városi peremkerületekben a fejlõdés rende-
zetlen lesz (pl. az ipartelepek és lakótelepek összekeveredése).

2.  Az ipari robbanás állandóan növekvõ nyersanyagszükséglethez és túlságosan nagy
energia-felhasználáshoz vezet. Ezzel távlatilag növekszik a tartalékok kimerülésé-
nek veszélye. 

3.  A modern fogyasztói társadalomban növekszik a rövid életû javak fogyasztása, ezért
túlságosan felhalmozódik a hulladék. 

4.  Egyes termelési eljárások környezetkárósító hatásúak (szennyezett vizet, gázokat
bocsátanak ki). 

5. A fogyasztók közömbössége is hozzájárul a környezet rombolásához (rosszul szabá-
lyozott „olajfûtés”, a benzinmeghajtású jármûvek esztelen használata, az „eldobó”
mentalitás). 

Az ökológiai-ökonómiai körforgásból a környezetvédelem négy célja vezethetõ le: 
– a természeti tartalékok felhasználásának korlátozása;
– a nem kívánt hulladékanyagok természetbe jutásának korlátozása;
– az ökológiai rendszer regeneráló képességének növelése;
– az újrahasznosítás (recycling) támogatása (recyclingnek, újrahasznosításnak nevez-

zük a nem kívánt maradék anyag visszaforgatását a természeti tartalékba). 
Az újrahasznosítható anyagok menedzsmentje sajátos és összetett probléma, ugyanis

ezek az anyagok nemcsak potenciális szennyezõ források, hanem „másodlagos” természe-
ti erõforrások is. Ezért a hatóságok intézkedései felölelik mind a környezetpolitika, mind az
ipari és kereskedelmi politika összehangolását.

A fémhulladékok gyûjtése és újrahasznosítási 
lehetõségei Székelyföldön  
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Az újrahasznosítható anyagok eltávolításának legfontosabb útjai az újrahasznosítás,
az elégetés, a háztartási hulladékok speciális hulladéklerakó helyeken történõ tárolása. 

Az EU-ban képzõdõ újrahasznosítható anyagok mennyiségének megállapítása bonyo-
lult feladat, ami elsõsorban egy egységes besorolási jegyzék hiányának tudható be a tag-
országokon belül. Az EU Környezeti Bizottsága kb. évi 2,2 milliárd tonna hulladék képzé-
sét regisztrálta. 

Ennek a mennyiségnek a rendeltetését tanulmányozva megállapítható, hogy a háztartá-
si hulladék 60%-át a speciális hulladéklerakókban ártalmatlanítják, 33%-át elégetik, a
fennmaradó 7%-ot komposztálják. Az ipari hulladékoknak 60%-át és a mezõgazdasági
hulladékoknak 95%-át újra felhasználják. 

A hulladékgazdálkodás területén, amely magába foglalja a raktározási, kezelési, újrahasz-
nosítási és értékesítési tevékenységet, kb. kétmillió alkalmazott dolgozik az EU-ban és kb.
200 milliárd eurót forgat meg. Ezek az adatok bizonyítják a hulladékkezelés gazdasági jelen-
tõségét. Az Egyesült Államokban ez a szektor a következõ tíz év távlatában a negyedik helyet
foglalja el. 

A hulladék keletkezésének megelõzése és csökkentése a következõ utakon érhetõ el: 
– a tiszta technológiák kifejlesztésével;
– a termékek formatervezésének javításával;
– az anyagok helyettesítésével;
– az újrafelhasználható anyagokban meglévõ veszélyes komponensek eltávolítására

szolgáló technika kifejlesztésével;
– a fogyasztási szokások módosításával (az életstílus módosításával). 

Az újrahasznosítás gazdasági szempontból vonzó alternatíva, ha elégséges mennyiség
képzõdik bizonyos hulladékokból. Pl. az ócskavas és más fémek újrahasznosítását már rég
gyakorolják egy stabil piacon, a hasznosítási ráta csekély módosításaival. Az EU országai-
ban a kohászati termékekkel való kereskedelem 50%-a újrahasznosított anyagokból áll.
Ebben az esetben az újrahasznosítási tevékenységet a piac erõi határozzák meg, de van-
nak helyzetek, amikor ezt a tevékenységet törvényi eszközök ösztönzik, mint pl. a színes-
fémeknél. 

Az utolsó években Románia erõfeszítéseket tett, hogy új, korszerû jogi és intézményes
keretet alakítson ki a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás terén. 

A pozitív változásokat jelzi, hogy az ország már 1991-ben csatlakozott az ún. Bázeli
Egyezményhez, amely szabályozza a veszélyes hulladékok szállítását a határokon át. 

Romániában 1995-ben jelent meg a Környezetvédelmi Törvény (1995/137. sz.), amely-
nek célja ennek a közérdekû területnek a szabályozása az Európai Közösség mintájára, a
társadalom fenntartó, tartós fejlõdésének stratégiai elvei és elemei alapján. 



Ezek a fontos elvek a következõk: a döntéshozatali óvatosság; az ökológiai kockázatok
megelõzése; az élõvilág változatosságának megõrzése; „a szennyezõnek fizetnie kell”; a
tartós használhatóság; a környezet minõségének fenntartása, javítása; a leromlott öveze-
tek helyreállítása; a környezet minõségét biztosító nemzetközi együttmûködés fejlesztése. 

A törvény kimondja, hogy a környezetvédelem, a központi és helyi közigazgatási hatósá-
gok, valamint az összes természetes és jogi személy kötelezõ feladata. 

Jelenleg Romániában a hulladékok begyûjtését, kezelését és értékesítését több mint
2000 szakosított cég (fõleg magán) végzi. Kiemelt szerepet játszanak az ún. REMAT-hálózat
cégei, amelyek a piac kb. 60–65%-át képviselik, több mint 4000 alkalmazottat foglalkoz-
tatnak, és gyakorlatilag átfogják az ország összes városi jellegû településeit, valamint szá-
mos községet, falut is. A REMAT-cégek országos jellegû munkáltatói szövetségbe tömörül-
nek, amely érdekvédelmi szerepet is betölt. 

Az utóbbi években a hulladékanyagok begyûjtése és újrahasznosítása Romániában
jelentõs mennyiségi és minõségi változáson ment át. Bár 1989-hez viszonyítva az ipari ter-
melés csökkent, egyes hulladékfajtáknál a begyûjtés és újrahasznosítás növekedett, példá-
ul az ócskavas esetében. Figyelemre méltó, hogy a fémhulladékok az újrahasznosítás több
mint 70%-át teszik ki. Ezt a specifikus helyzetet többek között az magyarázza, hogy 1 ton-
na ócskavas ára jelenleg kb. 60 dollár, míg 1 tonna öntöttvas elõállításához 2 tonna vasérc
és 1 tonna koksz szükséges, amelynek költségei 120 dollárnyi összeget tesznek ki. 

Az ócskavas felhasználása az acélgyártásban jelentõs megtakarításokat tesz lehetõvé:
40%-ot a vízfogyasztásnál, 50–70%-ot az energiafogyasztásnál. Ugyanakkor lényegesen
csökkenti a lég- és vízszennyezést (85, illetve 75 százalékkal). 

Székelyföldön 2001-ben a fémhulladékok begyûjtésének helyzete a következõ volt: 

tonna

Ami a távlatokat illeti, 2020 körül a fémhulladékok visszagyûjtési szintje, valamint az
anyagában való hasznosítás el kell érje a 90%-ot. 
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Megye 

 
Fém összesen, amelybõl: 

 

 
 

REMAT  
Székelyföld összesen, amelybõl:  64 000 54 150 

Brassó 12 500 11 000 

Kovászna   8200   6900 

Hargita 12 200 10 450 

Maros 31 100 25 800 
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Mi  a  tennivaló?
Figyelembe véve Románia elkötelezettségét az EU-csatlakozás iránt, az uniós követelmé-

nyek tükrében megfogalmazhatók azok a legfontosabb irányok és konkrét tennivalók,
amelyek Kovászna-Hargita kistérségben, Székelyföldön, de országos érvényességgel is a kö-
zelebbi és távolabbi jövõ feladatai. 

A megoldást csak az jelentheti, ha a reális helyzetfelmérés és az EU-csatlakozás követel-
ményrendszere tükrében határozott stratégiát készítünk, megszabjuk a prioritásokat az
adott idõtávokban, kidolgozzuk a megvalósítás feltételrendszerét, a törvényi elõírások vég-
rehajtását alacsonyabb szintû jogszabályokkal biztosítjuk, konkrét cselekvési programokat
dolgozunk ki és azok teljesítését szigorúan követjük és biztosítjuk. 

Az ipari hulladékok keletkezésének csökkenéséért, veszélyességének minimalizálásáért fo-
kozni kell az ipari termelésben érintettek felelõsségét. A rendszer következõ láncszemét a
szakosított hulladékgazdálkodók képezik, akiknek szerepét jelentõs mértékben fokozni kell.
A hasznosítás technológiai hátterét az iparral közösen kell biztosítani. Az ártalmatlanításban
a hulladékgazdálkodóké a döntõ szerep. A települési szilárd hulladékok begyûjtésében és
hasznosításában az önkormányzatoké a lényeges szerep, de biztosítani kell a lakosság szé-
leskörû együttmûködését a közösségi érdekek érvényesítése céljából. Fontos szerep hárul a
lakosság környezettudatosságának alakításában a tömegkommunikációs tényezõkre is. 

A szelektív hulladékgyûjtés széleskörû kiterjesztése az önkormányzatok feladata, de csak a
feldolgozóipari háttér fogadóképességének fejlõdésével együtt kezelhetõ. A szelektivitás mini-
mális követelménye a lebomló hulladékok különválasztása az egyéb hulladékoktól, hogy az
utóbbiak válogatómûre kerülhessenek. Az edényzet-minimalizálás fontos feladat, mivel a ke-
letkezési helyeken (háztartások) nincs lehetõség ezek számának a korlátlan növelésére. 

Külön kell vizsgálni a hulladékudvarok hatékonyságát a felhasználók oldaláról. A szelek-
tíven gyûjtött hulladékok feldolgozásához válogatómûveket kell létesíteni, ezeket, logiszti-
kai tervezés alapján, hálózatba kell szervezni. 

A jelenlegi színvonal mellett a lerakásos ártalmatlanítást lehet általános megoldásként
kezelni. Az elsõ szakaszban fel kell tárni a létezõ hulladéklerakók helyzetét, kapacitását,
kiépítettségét, környezetterhelését. Az alkalmatlan lerakókat sürgõsen be kell zárni és
meg kell kezdeni a rekultivációt. Távlatilag ki kell alakítani egy többlépcsõs regionális
hulladéklerakó rendszert, ahol a kiszolgálási hatókörzet az európai tapasztalatok alap-
ján 30–50 km sugarú kell legyen. A potenciális területek kijelölésével el kell kerülni a
spontán fejlõdést. Csak olyan lerakó telepet szabad építeni, amelynek kapacitása folya-
matosan bõvíthetõ, és az adott helyen a hulladékkezelés legalább 20–30 évig biztosított
legyen. Az optimális kapacitások kiépítése elõtt alapos elõkészítõ tanulmányok szüksé-
gesek a komplex hatásmechanizmusok modellezésére. 

A fémhulladékok gyûjtése...  
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Technológiai szempontból ajánlatos korszerû gép- és edényzetparkot létrehozni, a hul-
ladéklerakókat szigetelni, az üzemeltetést összekötni a biogázhasznosítással, a kompak-
toros réteges mûveléssel, a folyamatos rekultivációval. 

Elsõrendû feladatként említjük meg a minõségbiztosítási és környezetirányítási rendsze-
rek bevezetését (ISO 9002, ISO 14001 stb.), valamint a hulladékgazdálkodás információs
rendszerének bevezetését. 

A keletkezõ hulladékok fajtánkénti mennyiségi prognózisa jó megközelítéssel elvégezhetõ
(extrapoláció), ami lehetõvé teszi a kezeléshez szükséges eszközrendszerek (kapacitások)
kialakítását és fejlesztését (rövid-, közép- és hosszú távon), folyamati megközelítésben:
gyûjtési, szállítási, válogatási, komposztálási, hasznosítási, lerakási, ártalmatlanítási eszkö-
zök. Területi szempontból (megyékre) a kapacitások tervezése számos kritérium figyelem-
bevételével történhet: az iparosítás szintje, a lakosság száma, a települések nagysága stb. 

Ugyanakkor fontosnak tartjuk a hulladékokkal kapcsolatos jogi problémák részletes tisz-
tázását helyi, regionális és országos szinteken. 

Külön kérdéskörként kell kezelni a szabályozó gazdasági mechanizmusokat. A környe-
zetvédelemmel kapcsolatos társadalmi érdekek érvényesítésének támogatása, a fogyasztói
érdekképviselet érvényesítése történhet jogi, adminisztratív korlátozásokkal, tilalmakkal
is, de rendkívül fontos az anyagi ösztönzõ. Ez helyenként lehet fékezõ hatással a hulladék-
gazdálkodásra, ezért alkalmazása megkülönböztetett figyelmet, nagy szakértelmet igényel. 

Nem hanyagolható el a civil szervezetek szerepe sem a lakosság környezetkímélõ maga-
tartásának kialakításában, fejlesztésében. A különbözõ oktatóprogramok (elõadások, fil-
mek, kiadványok stb.), a folyamatos megújuló kihívások kontextusában, az ún. „zöldek”
mozgalma részeit képezik a környezeti nevelésnek

A probléma bonyolultsága, magas nehézségi foka össztársadalmi erõfeszítéseket igényel,
összefogást, a helyi, kistérségi, regionális intézkedések egybehangolását a kormányszintû
intézkedésekkel, a megfelelõ, korszerû törvényi keret megteremtésével. Mindezt egyeztet-
ni kell az európai integrációs folyamatokkal, az európai követelményrendszerrel, a nem-
zetközi együttmûködés szabályaival. 

Válogatott  irodalom:  

Domokos Ernõ: A hulladékok újrahasznosításának lehetõségei Székelyföldön. Csíkszereda, Pallas-
Akadémia Könyvkiadó, 2002.

Domokos, E. – Dorobanþu, M.: Reciclarea deºeurilor = resursã materialã importantã ºi cale fezabilã de
protecþie a mediului înconjurãtor. Presa Universitarã Clujeanã, 2001.
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DOMOKOS  ERNÕ  –   KRÁJNIK  IZABELLA

A Sepsiszentgyörgyi Fõiskola 1997 október 1-jétõl kezdte meg tevékenységét, mint a kolozs-
vári Babeº-Bolyai Tudományegyetem kihelyezett tagozata, 60 hallgatóval, akikbõl 36 magyar.
A fõiskola az elsõ állami felsõfokú oktatási intézmény Háromszéken, az elsõ
menedzserképzõ állami fõiskola Romániában. Az oktatás magyar, román és angol nyelven
folyik. 2003-ban a menedzserképzõ szak Vállalatgazdaság néven végleges akkreditációt nyert.

A szak küldetése: gazdasági vezetõk képzése elsõsorban a Székelyföld, de más régiók szá-
mára is. 2005-tõl a szak a Business Karról átkerült a Babeº-Bolyai Tudományegyetem Köz-
gazdaság és Gazdálkodástudományi Karához. A Bologna-folyamat keretében beindult egy új
szak is: a Kereskedelem, Turizmus és Szolgáltatások Gazdaságtana. 2006-tól várhatóan meg-
kezdi mûködését egy Agrár-Élelmiszeripari Gazdaságtan szak is.

A sepsiszentgyörgyi szakok saját, 6000 kötetes szakkönyvtárral rendelkeznek. Folyamatban
van egy korszerû kampusz kivitelezése, amely megfelel a XXI. század igényeinek is. 

A sepsiszentgyörgyi tagozat tevékenységével kiemelt szerep hárul a tudományos kutatásra,
ezért már körvonalazódik egy ilyen arcélû egység létrehozása. 

Az oktatás dimenzióinak dinamikus fejlõdését jelzi az a tény is, hogy ma Sepsiszentgyör-
gyön 13 fõállású és 28 társult oktató fejti ki tevékenységét.

Megjegyzendõ, hogy a felsõfokú közgazdasági képzés beindítását egy komoly felmérés ala-
pozta meg, amely a régió fejlõdésének 10–15 éves távlatában egy kb. 2000-es nagyságrendû
szükségletet állapított meg, amit az utólagos fejlemények igazoltak.

A diákbeiskolázási létszám dinamikusan fejlõdött, amint az a következõ táblázatból és grafi-
konból kiderül:
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Magyar nyelvû felsõfokú közgazdasági
képzés Sepsiszentgyörgyön

Diáklétszám Szak 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Vállalat-
gazdaságtan 36 42 39 31 82 68 108 145 149 200 
A kereskedelem, 
turizmus és szol-
gáltatások 
gazdaságtana 

– – – – – – – – 168 200 

A mezõgazdaság 
és élelmiszeripar 
gazdaságtana 

– – – – – – – – – 50 

Össz.         316 450 
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A hároméves idõtartamú egyetemi alapképzés („bachelor”) a következõ közös tantárgya-
kat foglalja magába:

I.  év – I.  félév
Mikroökonómia, Európai gazdaságtan, Gazdasági matematika, Cégmenedzsment, Az áru-

tan alapjai, Üzleti angol (német) nyelv, Testnevelés;
I.  év  – II.  félév
Makroökonómia, Pénzügyi matematika, A számvitel alapjai, Gazdasági informatika, Üzle-

ti jog, Üzleti angol (német) nyelv, Testnevelés, Üzleti etika;
II.  év  –  III.  félév
Pénzügyi számvitel, A vállalat pénzügyei, A marketing alapjai, Adatbázis és programok, Le-

író statisztika, Üzleti angol (német) nyelv, Testnevelés, Minõségmenedzsment.
Az utolsó három félévben a szakoktól (Vállalatgazdaságtan, A kereskedelem, turizmus és

szolgáltatások gazdaságtana, A mezõgazdaság és élelmiszeripar gazdaságtana) függõ tantár-
gyak szerepelnek.

Jelenleg a magyar diáklétszám a következõ:

DOMOKOS ERNÕ – KRÁJNIK IZABELLA
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Vállalat-
gazdaságtan 84 65 117 87 
A kereskedelem, tu-
rizmus és szolgálta-
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Össz. 521 



A Sepsiszentgyörgyi Tagozat 12 fõállású oktatót foglalkoztat: Dr. Fazakas József tanszékvezetõ
egyetemi tanár, Dr. Domokos Ernõ egyetemi tanár, Dr. Élthes Zoltán egyetemi adjunktus,
Drd. Fazakas Enikõ egyetemi adjunktus, Dr. Kristály Alexandru egyetemi adjunktus, Dr. Már-
ton Albert egyetemi adjunktus, Dr. Nagy Attila egyetemi adjunktus, Drd. Bogdán Laura egyete-
mi tanársegéd, Drd. Fosztó Mónika egyetemi tanársegéd, Drd. Krájnik Izabella egyetemi
tanársegéd, Drd. Olteanu Laura egyetemi tanársegéd, Drd. Biró Enikõ egyetemi gyakornok. 

Az évek során a képzés szintjét olyan neves külföldi vendégtanárok emelték, mint: Dr.  Tö-
rök  Ádám egyetemi tanár, akadémikus (Veszprémi Egyetem), Dr.  Bélyácz  Iván egyetemi ta-
nár, akadémikus (Pécsi Tudományegyetem), Dr.  Gaál  Zoltán egyetemi tanár (Veszpré-
mi Egyetem), Dr.  Rédey  Ákos egyetemi tanár (Veszprémi Egyetem), Dr.  Fekete  E.  Antal emeritus
professzor (Kanada).

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy értékeljük, hogy a sepsiszentgyörgyi magyar nyel-
vû felsõfokú közgazdasági képzés jelentõs mértékben hozzájárult a régió gazdasági szakem-
ber-szükségletének biztosításához.

A jövõ a minõség emelését célozza, a fokozott tehetséggondozást, a hálózati munka kiter-
jesztését, a tudományos kutatás hatékony jelenlétét.

2006. október 1-jétõl 450 új jövendõ magyar közgazdász foglalhatja el helyét az I. évben.

PÁSZTOR  CSABA

A Hivatalos Közlöny l. részének 2006/136–2006/195. számaiban megjelent gazdasági,
pénzügyi újdonságok a következõ témaköröket ölelik fel:

1. adózás, adóbevallás; 
2. állóeszközök amortizációja, felértékelése;
3. munkabérszerzõdések, munkabérre befizetendõ összegek;
4. vám, áfa, luxusadó, pénzmosás, nyereségadó;
5. privatizáció, kedvezmények kis- és középvállalatok részére, mezõgazdasági

pénzkiegyenlítések, tõzsdepiaci normák;
6. pénzügyi auditálás, könyvvizsgálás; 
7. nyugdíjak, ösztöndíjak;
8. könyvviteli normák, hitelszövetkezetek mûködése;
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Újdonságok a gazdasági és pénzügyi jogszabályozásban
XXXV. rész
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9. ingatlanok és földterületek visszaigénylése, tûzoltósági kötelezettségek, fiskális
kasszagép használata;

10. külföldi utazás, helységnevek, fogyasztóvédelem, a kereskedelmi társaságok bejegyzése.  

1.1 A 2006/230-as sz. pénzügyminisztériumi rendelet (2006/172-es sz. H. K.) megvál-
toztatja a 2004/281-es sz. rendeletet és ennek utólagos változtatásait, valamint tartalmazza a
100-as sz. típusnyomtatvány új modelljét. A típusnyomtatvány 2006. 01. 01-tõl használatos új
pozíciókat tartalmaz:

– a gyereknevelési  szabadságon lévõ alkalmazottak egészségügyi hozzájárulása – 61-es sz.;
– a 0,75%-os egészségügyi hozzájárulás a betegszabadsági illetékek kifizetésére – 62-es sz.; 
3.1. A 2006/147-es sz. egészségügyi-miniszteri rendelet (2006/147-es sz. H. K.) jóvá-

hagyja a 2005/158-as sz. sürgõsségi rendelet (2005/1074-es sz. H. K.) alkalmazására vo-
natkozó módszertani normáit, tartalmazván az alkalmazottak betegállományban levõ
idõszakra járó jutalékokat. Tartalmazza az összes típusnyomtatványt, amelyeket a betegál-
lományban lévõknek és a munkáltatoknak használni kell.

3.2. A 2006/94-es sz., a munkaügyi, szociális-szolidaritási és a családügyi miniszter ren-
delete (2006/169-es sz. H. K.) tartalmazza a munkavédelem céljából kötelezõ munkaru-
hák használatát munkaterületek szerinti felsorolásban.

3.3. A 2006/95-ös sz., a munkaügyi, szociális-szolidaritási és családügyi miniszterek rende-
lete (2006/170-es sz. H. K.) új típusnyomtatványokat tartalmaz, amelyek alapján havonta kell
a nyugdíj-igazgatóságokhoz az alkalmazottak adatait, béreit és biztosítási összegeit leadni.
Ezek 2006 januárjától használatosak (a 2001/340-es sz. rendelet változása és bõvítése követ-
keztében, amely tartalmazza a módszertani normákat és a 2000/19-es sz. nyugdíjtörvényt). 

3.4. A 2006/100-as sz. munkaügyi, szociális-szolidaritási és családügyi miniszteri rende-
let (2006/184-es sz. H.K.) tartalmazza a típusnyomtatványt, amelyet 2006. 01. 01-tõl kell
leadni a munkakönyvek és bérlisták nyilvántartásáért. Ezért a béralapra számított 0,75%-ot
vagy 0,25%-ot kell fizetni.

3.5. A 2006/99-es sz., a munkaügyi, szociális-szolidaritási és családügyi miniszteri ren-
delet (2006/190-es sz. H. K.) tartalmazza a leltári nyilatkozat típusnyomtatvány-modelljét,
amelyet a területi munkaügyi igazgatóságokhoz kell leadniuk azoknak a munkáltatóknak,
akiknek  tartozásaik vannak a 0,75%-ot vagy 0,25%-ot illetõen. A leadási határidõ 60 nap
a rendelet alkalmazási dátumától számítva.  

4.1. A 2006/200-as sz. kormányhatározat (2006/137-es sz. H. K.) tartalmazza egyes áru-
csoportok importjának az ideiglenes vámmentesítését és vámkedvezményeit a 2006-os évre.



4.2. A 2006/191-es sz. kormányhatározat (2006/167-es sz. H. K.) jóváhagyja a 2005/299-es
sz. törvény alkalmazására való módszertani normákat a mezõgazdasági termékek impor-
tálására és exportálására vonatkozóan.    

5.1. A 2006/43-as sz. mezõgazdasági, erdõ- és falufejlesztési miniszteri rendelet
(2006/142-es sz. H. K.) megváltoztatja a 2005/79-es sz. rendeletét, amely alapján az állat-
tenyésztõk 2005-ben segélyekben részesülnek.  

5.2. A 2006/49-es sz., a kis- és középvállalatok és szövetkezetek országos ügynökségének
a rendelete (2006/173-as sz. H. K.) tartalmazza a nõk országos továbbképzésének elõírá-
sait a vállalkozások területén a 2005–2008-as idõszakban.

5.3. A 2006/100-as sz. mezõgazdasági, erdõ-  és falufejlesztési miniszteri rendelet
(2006/185-ös sz. H. K.) tartalmazza a mezõgazdasági beruházásokra szánt SAPARD-finan-
szírozások maximum értékét euróban, a 2005/231-es sz. törvény alapján.

7.1. A 2006/98-as sz., a munkaügyi, szociális-szolidaritási és családügyi miniszter rende-
lete (2006/190-es sz. H. K.) tartalmazza a munkakönyvek leadásának módszertani normá-
it, amelyet a nyugdíj számítása céljából a területi munkaügyi igazgatóság és a nyugdíj-igaz-
gatóság között kell alkalmazni.

8.1. A 2006/293-as sz. pénzügyminisztériumi rendelet  (2006/194-es sz. H. K.) jóvá-
hagyja 2006. 01. 01-tõl a költségek és az ÁFA könyvelésében csak a fiskális pénztári szám-
la használatát (adóügyi számla nélkül) a következõ esetekben:

– üzemanyag vásárlása esetén;
– taxi használatára;
– bankkártya-fizetéssel igazolt vásárlás esetében;
– vásárlások és szolgáltatások esetén, amelyek összértéke maximum 100 RON.
A számlának minden esetben tartalmaznia kell a vevõ nevét, a jármû forgalmi számát

vagy adószámát és az eladó bélyegzõjét. A fenti rendelet megváltoztatja az 2005/1714-es sz.
rendeletet, tartalmazván az 1997/831-es sz. kormányhatározat alkalmazására vonatkozó
szabályozást.
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Konferenciánk az erdélyi magyar ifjú közgazdászok közösségének építésében és kapcso-
latainak kialakításában játszik nagy szerepet. Ez ugyanakkor szervezetünk célkitûzése is.
Rendezvényünkön helyi szervezeteink mellett, melyek Erdély majd minden nagyvárosá-
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1. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság Ifjúsági Frakciójának (RIF) országos szerve-
zete a kolozsvári szervezettel közösen 2006. április 7–8. között Kolozsváron szervezi meg
a VIII. Ifjú Közgazdász Találkozót, melynek témája: Gazdaság.  Informatika.  Média. Szín-
hely: Bethlen Kata Diakóniai Központ. A minden évben megrendezésre kerülõ rendezvé-
nyünk egy aktuális, dinamikus témakört boncolgat. A rendezvény során olyan elõadók ve-
zetnek be a bloggolás, az informatika és a makrogazdaság új technikáinak világába, mint
Nagy Zsolt, Románia távközlési és információs technológiai minisztere, Kelemen Attila, a
Transindex fõszerkesztõje, Gáspárik Attila, az Országos Audiovizuális Bizottság alelnöke,
Varujan Pambuccian, az IT és Kommunikáció Bizottság elnöke, Szalai Zsolt, a MOL Romá-
nia gazdasági igazgatója, Dr. Ónody Sándor, a Praktiker Magyarország és Ausztria gazdasá-
gi igazgatója, Sándor Béla, az Eurovistas igazgatója, Szekeres Tibor, az ELLA vezérigazga-
tója, Doru Pop, a Ziarul Financiar újság erdélyi igazgatója és Dr. Radu Mleºniþa, a Babeº-
Bolyai Tudományegyetem Európai Tanulmányok Karának professzora. 

RMKT HÍREK



ban képviselnek minket, részt vesznek a magyarországi testvérszervezet (Magyar Közgaz-
dasági Társaság Ifjúsági Bizottsága) és a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság tagjai is.
Így mintegy 200–250 fõ részvételére számítunk. Tartalmas programmal igyekszünk a
résztvevõk igényét kielégíteni, de fõ célként egymás jobb megismerését tûztük ki.

A rendezvénynek saját honlapja is van: www.rifkonferencia.info .
Jelentkezési határidõ 2006. március 30. A jelnetkezési ûrlap letölthetõ a www.rmkt.ro

honlapról, vagy igényelhetõ az rmkt@from.ro e-mail címrõl, illetve személyesen az
RMKT székházban (Kolozsvár, Aurel Suciu – Kövespad u. 12.). Bõvebb információért hív-
ja a 0264-431488-as telefonszámot.

Médiapartnereink: Krónika, Szabadság, Transindex, Kolozsvári Rádió, Soundplus Rádió
A rendezvény fõtámogatója: MOL Románia. Támogatóink: Intelmarketing, Tipoholding.

2.        2%-oos  hozzájárulás  az  RMKT  tevékenységéhez
A 2003/571-es sz. módosított adóügyi törvény (2004/138-as sz. H. K.) 84-es cikkelyének 2.

bekezdése újabb forráslehetõséget biztosít a civil szervezetek számára, mely a tagság, illetve a
szimpatizánsok hozzájárulásán alapul. E törvényt kihasználva, bármely közgazdász és RMKT-
tag hozzájárulhat tevékenységünk segítéséhez, ugyanis a törvény alapján minden személy sa-
ját maga rendelkezhet az évi jövedelemadójának 2%-áról, melyet nonprofit szervezetek támo-
gatására fordíthat. Az RMKT a törvény lehetõségeinek népszerûsítését két irányban vállalja fel:
1. népszerûsíteni a törvény nyújtotta lehetõséget bármely civil szervezet és magyar nemzeti-
ségû román állampolgár körében, annak érdekében, hogy a romániai magyar civil szféra mi-
nél jobban ki tudja használni ezt a lehetõséget; 2. népszerûsíteni az RMKT-tagság körében a
társaságunk támogatása érdekében. Alkalmazott módszerek: helyi szervezeteken keresztül
megkeresni személyesen a tagságot, segítséget nyújtani az adóbevallásnál, rövid reklámok su-
gárzása helyi TV-ben és rádióban stb.

A jövedelemadó-bevallási nyomtatvány beszerezhetõ az Adóhivatalban vagy letölthetõ
Internetrõl a www.rmkt.ro honlapról. Az adóbevallás határideje: 2005. május 15.

Társaságunk adatai:
Megnevezés: Asociaþia Economiºtilor Maghiari din România
Cím: 400440 Cluj Napoca, str. Aurel Suciu nr.12, jud. Cluj
Adószám: 6316895
Bankszámlaszám: RO79RNCB2200000088780001
Bank: BCR Cluj
Támogatását,  mellyel  Ön  is  hozzájárul  a  közgazdászok  közös  céljainak  eléréséhez,  elõre
is  köszönjük!
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3.    Megjelent  a  Romáán–magyar  gazdasáági  szakszótáár
A Román–magyar gazdasági szakszótár elengedhetetlen fontossággal bír minden gazda-

sági szakember és gazdasági kérdésekkel foglalkozó fiatal közgazgász mindennapi üzleti
világában. A felmerülõ nyelvi akadályok leküzdése érdekében rendelje  meg  szótárunkat!

1. Dr. Bélyácz Iván, a Pécsi Tudományegyetem professzora, 2006. március 31-én veszi
át a Professor Honoris Causa kitüntetést a Babeº-Bolyai Tudományegyetem vezetõségétõl.
Az esemény helyszíne: Babeº–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudo-
mányi Karának épülete (Teodor Mihali út 58–60.), 026-os amfiteátrum, 9.00 óra.

2. 2006. március 31-én 11 órától szintén a Babeº–Bolyai Tudományegyetem Közgaz-
daság- és Gazdálkodástudományi Karán (Teodor Mihali út 58-60), a 026-os amfiteátrum-
ban rendezik meg Juhász Jácint Attila doktori értékezésének nyilvános vitáját. A doktori ér-
tekezés címe: Tõke költségvetési döntések.

3. A Babeº–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kara idén
elõször kapott meghívást a VII. Országos Esettanulmány Verseny budapesti, országos szakaszára.
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A kart Nagy Gábor, Nagy István, Német Attila és Szabó András Tibor negyedéves magyar
tagozatos, penzügy–bank szakos hallgatókból álló négyes kitûnõ eredménnyel képviselte a
színvonalas szakmai rendezvényen. A csapat felkeszítõje Györfy Lehel tanársegéd volt. A
csapat a jól megérdemelt harmadik helyet szerezte meg a 12 magyarországi, felvidéki
és erdélyi egyetem csapata közül, mellyel méltán elnyerték a zsûri, a szervezõk,a  ver-
senytársak és a szakmai koordinátorok elismerését. A döntõben is, mely a Corvinus
Egyetem csapatának gyõzelmével zárult, helyt álltak. A zsûri 14 olyan vállalat vezetõ-
jébõl, illetve képviselõjébõl állt, mint: Shell Hungary zRT, Synergon Informatikai RT,
Accenture Kft, Axel Springer cegcsoport, The Boston Consoulting Group, Budapest Bank RT,
Deloite Touche Thomatsu, Erste Bank Hungary, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, IFUA
Horvath&Partners KFT, Invitel Távközlési Szolgáltató RT, Magyar Telecom, Oracle Hungary KFT,
Carnation KFT, SAS Institute Kft. A döntõbe került három csapatnak 20 perc állt rendelkezé-
sére munkájuk bemutatására, majd a zsûri fogta ugyancsak 20 percre „kereszttûzbe” kérdé-
seivel a csapatokat, elolvasták a vezetõi összefoglalókat, és ezek után hozták meg döntéseiket. 

Mint már említettük, Babeº–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástu-
dományi Kara elõször képviselteti magát ezen a magas színvonalú nemzetközi rendezvé-
nyen. Így a dobogós helyezés, a csapat komoly felkészülése és szaktudása mellett a kar, az
egyetem és az itt folyó képzés kitûnõ nemzetközi névjegykártyája, hiszen a rendezvény
törtenetében nagyon ritka eseménynek szamít az, ha mindjárt elsõ alkalommal sikerül
egy egyetem csapatának döntõbe verekednie magát.

4. Márciusban a következõ külföldi vendégtanárok tartanak elõadásokat a Babeº–Bolyai
Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karán: 

– Dr. Tóthné dr. Szita Klára docens, Miskolci Egyetem: A környezet és a természeti erõ-
források gazdaságtana; 2006. március 3–4. és március 10–11.

– Dr. Görög Mihály professzor, Corvinus Egyetem, Budapest: Projektmenedzsment;
2006. március 17–19. és április 28–30.

– Dr. Korompai Attila professzor, Corvinus Egyetem, Budapest és dr. Bora Gyula: A kör-
nyezet és atermészeti erõforrások gazdaságtana; 2006. március 24–25. 

– Dr. Buday Sántha Attila professzor, Pécsi Tudományegyetem: A környezet és a termé-
szeti erõforrások gazdaságtana; 2006. március 31. – április 1.

– Dr. Bélyacz Iván professzor, Pécsi Tudományegyetem: Vállalati pénzügyek; 2006. már-
cius 27. – április 1.

– Dr. Kaposi Zoltán professzor, Pécsi Tudományegyetem: Gazdaságtörténet; 2006. április 7–8.
– Dr. Borgulya István docens, Pécsi Tudományegyetem: Mesterséges intelligencia; 2006.

április 24–27.
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Notã  cu  ocazia  apariþiei  numãrului  50  a  revistei  Forumului  Economiºtilor
SOMAI,   JÓZSEF

În articol se prezintã succint istoria, dezvoltarea ºi îmbogãþirea treptatã a conþinutului
revistei Forumului Economiºtilor de la prima apariþie si pânã în prezent. Din articolul de
introducere a numãrului jubiliar reiese cã revista în celor opt ani a trecut prin schimbãri
esenþiale atât cît priveºte aspectul exterior cît ºi conþinutul ei. Azi, revista stã la dispoziþia celor
care doresc sã publice articole sau studii de specialitatea în probleme econimice.

***

Câteva  idei  despre  unele  relaþii  posibile  
între  investiþiile  strãine  directe  (FDI),  marketingul  locurilor  

ºi  deciziile  de  alegere  a  locaþiilor  investiþionale
NAGY,   BENEDEK

În aceastã scurtã prezentare de idei abordãm, într-o primã fazã, rolul marketingului
locurilor (dupã denumirea englezã – marketing of places –, de Philip Kotler, dar care are
ºi alte denumiri, ca marketing al oraºelor, regional, teritorial etc.) în conducerea
administrativã cu ajutorul funcþionalitãþii sale. În al doilea rând, încercãm sã conturãm
locul ºi relaþiile proceselor investiþionale (directe) în sistemul marketingului teritorial.
Dupã aceste pãrþi introductive parcurgem care sunt ºi cum se clasificã – în literatura de
specialitate – factorii de influenþã ale procesului de alegere de locaþii ale investiþiilor
directe. Conform acestor clasificãri, putem sã distingem aºa-numiþi factori tari ºi factori
moi, la nivel macro ºi la nivel micro, precum ºi factori care pot fi schimbate prin influenþa
conducerilor administrative ºi cei care nu pot fi schimbate (de ex.: populaþie, venituri,
locaþie geograficã etc.). Pe lângã aceºti factori, ce þin în principal de competitivitatea locului
(fie el localitate sau regiune, þarã), e bine sã þinem cont ºi de mijloacele de promovare,
comunicare, ca parte a sistemului marketingului teritorial.

În partea a doua a lucrãrii ne îndreptãm atenþia spre câteva aspecte din practica inves-
tiþionalã din România. Cum au evoluat investiþiile strãine directe în ultimii ani, care sunt
motivele ºi factorii demotivanþi ai acestei evoluþii contradictorii? Neapãrat trebuiesc
comparate ºi distribuþiile teritoriale, regionale ale investiþiilor cu distribuþia PIB-ului ca sã
avem o imagine mai clarã. Pe de altã parte, urmãrim îndeaproape cadrul legal, stimulen-

Rezumatul revistei



tele juridice ale investiþiilor din România, sub incidenþa legilor ºi codului fiscal în vigoare.
Concluzia ar fi – foarte sumar – o prezenþã foarte neputincioasã a mijloacelor economico-

juridice, pe care se poate sprijini administraþia pentru atragerea investiþiilor strãine, nemai-
vorbind de posibilitãþile ºi mai reduse ale administraþiilor locale, practic sunt inexistente acele
instrumente care pot fi folosite ºi dirijate la nivel decizional local. 

Singura opþiune a atragerii capitalului ºi, implicit, a concurenþei în acest domeniu între ad-
ministraþiile locale se aflã în domeniul promovãrii, deci al comunicaþiilor despre produs ºi nu
a modificãrii produsului în sine.

***

Eficienþã  ºi  competitivitate  în  industria  poligraficã  
din  estul  Europei  la  începutul  secolului  XXI

COLÞEA,   TIBOR

Lucrarea oferã o privire de ansamblu asupra industriei poligrafice în general, comparând
dupã aceea industria tipograficã din America de Nord cu cea din Europa de Vest, respectiv
Europa de Est. De asemena sunt prezentate principalele caracteristici ale industriei poligrafice
din România, problemele cu care se confruntã, precum ºi modalitãþile de creºtere a eficienþei
ºi a productivitãþii în ramura tipograficã.

***

Analiza  economico-ffinanciarã  a  unei  companii  
de  construcþii  pe  baza  situaþiilor  financiare

BALÁZS,   JÚLIA

Companiile cu activitatea din domeniul construcþiei sunt factori definitorii ai mediului
urban. Acestea contribuie în cea mai mare mãsurã la imaginea þãrii, oraºului respectiv,
activitatea lor atrage dupã sine ivestiþii noi.

Subiectul lucrãrii prezente o constituie analiza economico-financiarã a unei companii care
îºi desfãºoarã activitatea în domeniul sus amintit.

Obiectivul lucrãrii este ca aceasta sã contribuie la realizarea mai uºoarã a activitãþii
managementului în ceea ce priveºte activititãþile de investiþii-finanþare ºi analizã.

Prima fazã a proceselor decizionale în cadrul unei companii este cea de detectare a proble-
melor, a doua fiind stabilirea cauzelor generatorii ale problemei respective. Lucrarea prezintã
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aceste etape în cazul unei companii cu domeniul de activitate de construcþii-arhitecturã.
Punctele de plecare ale procesului decizional sunt situaþia patrimonialã, financiarã ºi a

rentabilitãþii.
Lucrarea prezentã doreºte sã gãseascã ºi sã sublinieze punctele slabe, critice ale

activitãþii companiei, domeniile care necesitã noi acþiuni ºi cele care pot fi dezvoltate în
viitor.

Metodele utilizate ale analizei economice sunt foarte variate, activitãþile mele personale la
prezenta analizã o constituie elaborarea planului analizei, culegerea informaþiilor necesare
acestuia, verificarea, prelucrarea ºi studierea informaþiilor, aceastea fiind urmate de
întocmirea raportului cu concluzii ºi mãsuri – referatul analizei.

Analiza efectuatã se bazeazã pe comparaþie în timp, efectuatã între indicatorii a patru
perioade calendaristice, dar în cazul în care informaþiile necesare vor deveni disponibile,
aceasta se poate elabora ºi cu o comparaþie în spaþiu, efectuatã între rezultatele proprii ale
firmei prezentate ºi cele ale concurenþei.

***

Analiza  financiarã  a  activitãþii  întreprinzãtorilor  din  domeniul  turismului
FAZAKAS,   JUDIT

În acest studiu este prezentatã analiza financiarã a societãþilor comerciale, care îºi
dezvoltã activitatea în domeniul întreprinderilor ospitaliere. Studiul se concentreazã asupra
ultimelor trei ani de activitate. Analiza este beneficã mai ales pentru cã studiul se bazeazã
pe indicatori bilanþieri, conferând o imagine completã referitor la calificarea societãþii
respective, nu numai proprietarilor, ci a diferitelor participanþi în economie, cum sunt credi-
torii, furnizorii, ºi altele.

Societatea analizatã îºi desfãºoarã activitatea sa principalã în domeniul turismului, sub
forma societãii pe acþiuni.

Scopul studiului este ca prin analiza situþiei financiare a societaþii analizate sã fie controla-
bilã situaþia financiarã a acesteia.

În concluzie, se poate spune ca analiza fiananciarã din acest studiu este importantã ca
sã fie baza unui sistem de decizie al managementului care va decide planul viitor în acea
mãsurã întrucât acesta sã îmbunãtãþeascã profitabilitatea societãþii, rentabilitatea aces-
teia, problemele de lichiditate, problemele ce apar în societate, astfel îmbunãtãþind imaginea
altora despre societate.

68



Colectarea  ºi  posibilitãþile  de  revalorificare  a  deºeurilor  metalice  
în  Þinutul  Secuiesc

DOMOKOS,  ERNÕ  –   KRÁJNIK,   IZABELLA  -   FOSZTÓ  MÓNIKA

Studiul conþine rezultatele unei cercetãri întreprinse în Þinutul Secuiesc, în context românesc
ºi european (date din 2001).

Conceptul de gospodãrire a deºeurilor înseamnã sistemul activitãþilor desfãºurate referitoare
la deºeuri, inclusiv prevenirea generãrii deºeurilor, diminuarea cantitãþii ºi periculozitãþii
acestora, tratamentul lor, planificarea ºi controlul lor, exploatarea instalaþiilor de tratament,
închiderea ºi îngrijirea lor ulterioarã, examinãrile ce urmeazã încetãrii funcþionãrii, precum
ºi consultanþa de specialitate ºi învãþãmântul în legãturã cu acestea.

Însemnãtatea acestei problematici creºte simþitor, iar în perspectiva integrãrii
europene apare ca o problemã centralã. Studiul formuleazã câteva opinii referitoare la
ce este de fãcut în acest domeniu.

***

Învãþãmânt  superior  economic  în  limba  maghiarã  la  Sf.  Gheorghe
DOMOKOS,   ERNÕ  –   KRÁJNIK,   IZABELLA

Extensia Universitarã Sf. Gheorghe aparþinând Universitãþii Babeº-Bolyai Cluj-Napoca,
Facultatea de ªtiinþe Economice ºi Gestiunea Afacerilor reprezintã un pilon deosebit de
important, de pionierat al învãþãmântului superior de stat în limba maghiarã în Þinutul
Secuiesc. ªi-a început activitatea în anul 1997, sub forma Colegiului de Management Sf.
Gheorghe, cu 60 de studenþi din care 36 la linia de studiu maghiarã.

În anul 2003 specializarea Management a fost acreditatã sub denumirea de Economia
Întreprinderii. 

Începând din anul universitar 2005/2006 în contextul Procesului Bologna s-a trecut de la
învãþãmânt de scurtã duratã la învãþãmânt de lungã duratã, nivel „bachelor” extinzându-se
cu o nouã specializare Economia Comerþului, Turismului ºi Serviciilor.

La linia de studiu maghiarã, în prezent frecventeazã cursurile un numãr de 521 studenþi,
urmând ca din anul universitar 2006/2007 sã-ºi înceapã activitatea o nouã specializare
Economie Agro-alimentarã.
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Noutãþi  în  legislaþia  economicã ºi  financiarã
CSABA  PÁSZTOR

Noutãþiile economice ºi financiare publicate în ediþiile 47/2005 – 235/2005 ale Monitorului
Oficial cuprind urmãtoarele teme:

1. impozitare, declaraþie pe venit global
2. amortizarea mijloacelor fixe, estimare
3. contracte de muncã, sume plãtite pentru salarii
4. taxã vamalã, TVA, accize, spãlare de bani, impozit pe profit
5. privatizare, reduceri/subvenþii pentru întreprinderile mici ºi mijloci, compensaþiile

bãneºti din agriculturã, normele de pe bursa de valori
6. auditare finacialã, control contabil
7. pensii, burse
8. norme de contabilitate, funcþionarea cooperativelor de credit 
9. solicitarea imobililor ºi a terenurilor, obligaþiile pompierilor, utilizarea casei fiscale
10. cãlãtorie în strãinãtate, numele de localitãþi, protecþia consumatorului, înregistrarea

societãþilor comerciale.

*** 

Comunicãri
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CONTENTS
Note  on  the  coming  of  the  50th edition  of  the  Economist’s  Forum

JÓZSEF  SOMAI

In the article there is shortly presented the history, development and gradual enriching of
the magazine’s contents starting with the 1st edition and up to the present moment. From
the introductory article of the jubilee edition ensues that during the eight years of existence
has undergone essential changes what its cover and interior design, as well as its contents are
concerned. Today the magazine stands at the service of those who wish to publish articles or
studies specialized in economical issues.

***

Some  ideas  about  possible  relationships  among  direct  foreign  investments
(DFI),  marketing  of  places  and  decisions  of  choosing  investment  hires
BENEDEK  NAGY

Within this short presentation of ideas we deal, in the 1st place, with the role of the mar-
keting of places – named as such by Philip Kotler, but which is also known as marketing of
towns, or regional marketing, or territorial marketing, etc. – in administrational manage-
ment and with the help of its functional character. For next we try to outline the places and
relations of (direct) investment processes in the system of territorial marketing. After these
introductory parts we go over the topics which are – in specialist literature – the influen-
tial factors of the process of choosing direct investment hires. According to these classifi-
cations we can distinguish between the so called hard factors and soft factors on macro and
micro level, as well as factors that can be altered by the influence of administration man-
agement and, finally, factors that can not be altered ( eg.: population, incomes, region or
country) it is good for us to keep also in view the means of promotion and communication
as part of the territorial marketing system.

In the second part of the essay we direct our attention on a few aspects of investment practice
from Romania. How did direct foreign investments developed in the last few years and what are
the reasons and demotivating factors of contradictor y evolution? In order to have a clearer view
we absolutely need to compare the territorial and regional distributions of the investments
according to the PIB distribution. On the other side we closely follow the legal framework and juridi-
cal stimulants of Romanian investments under the incidents of laws and the actual fiscal code.
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Thus the very concise conclusion would be the following: a pretty helpless presence of
economical – juridical means on which the administration can rely upon in order to
attract foreign investment, not to talk about the even more reduced possibilities for local
administration. Practically the tools that can be used and controlled on a local decisional
level are inexistent.

The only way to attract capital and implicitly rivalry in this domain among local admin-
istrations is in the field promovation that is of communication about production and not
about modifying the product itself.

***

Efficiency  and  competitiveness  in  the  printing  industry  in  Eastern  Europe
at  the  beginning  of  the  21st  century

TIBOR  COLÞEA

The study offers an overall view on the printing industry in general. Afterwards it com-
pares the printing industry from North America with the one from Western Europe,
respectively Eastern Europe. There are also presented the main characteristics of the
printing industry from Romania, the problems that it has to face, as well as the ways of
increasing efficiency and productivity in the branch of printing.

***

The  economical  –  financial  analysis  of  a  building  company  based  on  the
financial  situations

JÚLIA  BALÁZS

The companies working in the field of construction are defining factors of the urban
environment. These contribute to the greatest extent to the image of the country, of the
particular town and their work involves new investments.

The subject of the present study consists of the economical – financial analysis of a
company which is working in the above mentioned domain.

The subject of the present study is to contribute to the easier management of the activ-
ity in what investments, finances and analysis are concerned.

The 1st step in a decisional process within the framework of a company is that of detect-
ing the problem. The 2nd is the establishment of the causes that generated the respective
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problem. The study presents these phases in the case of a company working in construction
and architecture.

The starting points of the decisional process are the patrimonial, financial and profitable
situations.

The present study wishes to find and underline the weak, critical point of the compa-
ny’s work, the domains that need new shares and the ones that can be developed in the
future. The methods used by the economical analysis are varied. My own share in the
present study consists of the elaboration of the analytical plan, gathering the necessary
information, verifying, studying and working on the information. All these are followed by
the drawing up of a report with conclusions and measures that is by an account of the
analysis.

The analysis made is based on a comparison in time, made with the help of indicators
of four calendar periods. In case if the necessary information becomes available the analy-
sis can be elaborated by also adding a comparison in space made with the help of the own
results of the presented company and of the rivals.

***

Financial  analysis  of  the  work  of  the  enterprisers  in  the  touristy  domain
JUDIT  FAZAKAS

In the essay the writer presents the financial analysis of trading companies that are
developing their work in the field of hospitable enterprises.

The essay focuses on the activity in the last three years. The analysis is beneficial espe-
cially because the study is based on balancing indicators, offering a complete image
regarding the qualification of the respective company, and of not only the owners but also
of the different participants in economy such as creditors, deliverers and others.

The company under analysis works mainly in the field of turism as a company on shares.
The aim of the study is that through the analysis of the financial situation of the com-

pany under analysis its financial situation should become controllable.
In the end we can say that the financial analysis included in this study is important. It

should be the basis of a decisional management system which will decide upon the future
plan to such extent that this would be able to improve the profitability of the company, its
liquidity problems, the problems that appear at the company and thus also improving the
other’s opinion about the company.
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Gathering  and  possibilities  to  reappraise  metal  waste  in  the  Szekler  Region
ERNÕ  DOMOKOS  –   IZABELLA  KRÁJNIK  –   FOSZTÓ  MÓNIKA  

The study consists of the results of a research in the Szekler Region from Romanian and
European points of views (from the year 2001.)

The concept of management of waste material means the work used for administrating
waste. In this system there are also included: the prevention of waste generating the
decreasing of the quantity and dangerousness of these, their treatment, planning and con-
trol, the exploiting of treatment installations, their post closing down functioning, as well
as special consultancy and the education regarding all these.

The importance of this problem grows feelingly and from the point of view of European
adhesion it appears as a central one. The study attempts at expressing opinion regarding
what should be done in this field.

***

Post  high-sschool  education  of  economics  in  Hungarian  in  Sfântu
Gheorghe

ERNÕ  DOMOKOS  –   IZABELLA  KRÁJNIK

The extension of the University from Sfântu Gheorghe represents a pillar of utmost
importance, of pioneer work in post high-school state education in Hungarian within the
Szekler region. The University belongs to the Babeº-Bolyai University from Cluj Napoca,
Faculty of Economical Sciences and Business Management. It began to function in the
year 1997 as the Management College from Sfântu Gheorghe with 60 students from which
36 studied in Hungarian.

In 2003 the Management specialization was accredited under the name of Economy of
Enterprizes.

Starting with the school year 2005/2006 within the context of the Bologna Process the
short term education changed into a long term one and the “bachelor” level expanded
with a new specialization the Economy of Trade, Tourism and Services.

The number of students attending these courses in Hungarian reaches 521 and starting
with the school year 2006/2007 there is going to function a new specialisation called
Agroalimentary Economy.
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CSABA  PÁSZTOR

In the editions 563/2004-1283/2004 ad 1/2005-46/2005 of the 1st part of the official
gazette was published some economical and financial news. This contains the following
topics:

1. tax payment, tax return
2. amortization of fixed asset, appraisal
3. pay contracts, sums for wages
4. customs, vat, tax for luxury, money laundry, profit tax
5. privatization, advantages/discounts for small and middle size companies, economical

money leveling, stock market norms
6. financial auditing, examinations of record keeping
7. pensions, scholarship
8. record, keeping norms, functioning of credit co-operations
9. claim of estates and land, obligations of the fire depart-ment, cash register
10. travelling abroad, names of localities, protection of the costumer entry of commercial

companies. 

***
News

Translated by Darvas Noémi
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