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KEREKES SSÁNDOR1

A fenntartható fejlõdés elméletét társadalom- és természettudósok egyaránt vizsgálják
és értelmezik. Sokan a közgazdaságtan kudarcának tekintik mindazt, amit az elmúlt ötven
évben a globalizálódó világ a „környezetpusztítás érdekében összehozott”. A következõk-
ben röviden és nagyon leegyszerûsítve megpróbálom bemutatni, hogy mi a közgazdaság-
tan álláspontja a fenntartható fejlõdést illetõen. 

A ffenntartható ffejlõdés ffogalma
A fenntartható fejlõdésnek 1987-ben megfogalmazott és azóta továbbfejlesztett elméle-

te az ökológiai, a társadalmi és a gazdasági fenntarthatóságot egyidejû harmóniaként fel-
tételezi. A három dimenzió közti kölcsönhatásoknak nemcsak mennyiségi, hanem
minõségi következményei is izgalmasak. A gazdaság és a bioszféra viszonyát jelentõs rész-
ben az anyag- és energiaáramok jellemzik. Környezeti szempontból a legproblematiku-
sabbnak azt tekinthetjük, hogy a közgazdaságtan szerint szabad javaknak tekintett ökoló-
giai rendszerbõl a gazdasági rendszer nyersanyagokat és energiát igényel, amit aztán hul-
ladékká transzformálva ad vissza az ökológiai rendszernek. Az „értékteremtés”, amit a
gazdasági rendszer végez, az ökológiai rendszerbõl nézve hulladéktermelés, vagy termé-
szettudományos kategóriákkal kifejezve, kis entrópiájú természeti erõforrásoknak na-
gyobb entrópiájú hulladékká történõ átalakítása. Eközben a gazdasági rendszer emberi
szükségleteket elégít ki az ipari alrendszer által termelt termékek és szolgáltatások segít-
ségével. Az „értékteremtés” azonban értékvesztéssel, minõségromlással jár a természet
szempontjából. Természetesen nem mindegy, hogy milyen ennek az értékvesztésnek a se-
bessége, és persze az sem közömbös, hogy közben milyen színvonalon elégítette ki a gaz-
dasági rendszer az emberi szükségleteket.

A fenntartható fejlõdés fogalmának tisztázását kezdhetnénk azzal, hogy megmagyaráz-
zuk, mit jelent maga a szóösszetétel. Az elsõ tag jelentése viszonylag egyszerû. A fenntart-
hatóság „valami” szakadatlan létezésének a biztosíthatóságát jelenti. A második tag, a
fejlõdés jelentésével már bonyolultabb a helyzet, hiszen értelmezhetjük mennyiségi és

A fenntartható fejlõdés közgazdasági értelmezése

1Kerekes Sándor  egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Környezet-
tudományi Intézet.
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minõségi növekedésként is, például a jólét vagy a jól-lét szakadatlan növeléseként. Termé-
szetesen nem mindegy, hogyan értelmezzük. A GDP növekedése például nem feltétlenül
jelenti a jólét, és különösen nem a jól-lét növekedését. A jól-lét növekedésébe beletartozik
az oktatás fejlõdése, az egészségesen megért élettartam növekedése, az élet és szociális biz-
tonság, sõt olyan tényezõk javulása is, mint például a személyes szabadság, amelyek mind-
mind alkotóelemei az életminõségnek. 

Pearce és Atkinson2 megfogalmazzák és Hicks-Page-Hartwick-Solow szabálynak neve-
zik azt a követelményt, ami az úgynevezett gyenge fenntarthatósági kritériumot kifejezi.
Pearce és Atkinson három tõketípust különböztet meg: a KM az ember által létrehozott
(vagy újratermelhetõ) tõke (utak, gyárak, lakóházak stb.), KH a humán tõke (a felhalmo-
zott tudás és tapasztalat) és KN a természeti tõke, amit igen tágan értelmeznek, és magá-
ban foglalja a természeti erõforrásokat (ásványok, termõföld stb.), de az élet fenntartásá-
hoz nélkülözhetetlen egyéb természeti javakat is, mint például a biodiverzitás, a szennye-
zés-asszimiláló kapacitás stb. Pearce és Atkinson szerint, amennyiben elfogadjuk a neo-
klasszikus közgazdaságtan azon alapfeltevését, hogy a tõkejavak egymással korlátlanul
helyettesíthetõk, akkor a gyenge fenntarthatóságot a következõ képlettel fejezhetjük ki:3

dK       
=

d(KM + KH + KN)     
≥  0.

dt                         dt

Közgazdasági értelemben tehát a gyenge fenntarthatóság akkor áll fenn, ha a társada-
lom rendelkezésére álló tõkejavak értéke idõben nem csökken. 

Miután a tõke a megtakarítások és az értékcsökkenés különbségeként határozható
meg, és a fenti három tõkeelem közül a humán tõke értékcsökkenése nullának tekinthetõ
(elsõ megközelítésként elfogadva, hogy az emberiség által felhalmozott tudás és tapaszta-
lat nem „kopik”), a gyenge fenntarthatósági kritérium Pearce és Atkinson szerint a
következõ képlettel írható le: 

S          δM * KM       δN * KN      Z = –                  –                   ,
Y                Y                   Y       

ahol S – megtakarítás, Y – Bruttó Nemzeti Termék, a delta M és delta N az ember alkotta
és a természeti tõke amortizációs rátái. Amennyiben nem engedjük meg a tõkeelemek

4 KEREKES SÁNDOR

2David Pearce – Giles Atkinson: ARE NATIONAL ECONOMIES SUSTAINABLE? Measuring Sustainable
Development. CSERGE Working Paper GEC 92–11. 1992.

3David Pearce – Giles Atkinson: ARE NATIONAL ECONOMIES SUSTAINABLE? Measuring Sustainable
Development. CSERGE Working Paper GEC 92–11. 1992.
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közti helyettesítést, akkor Pearce–Atkinson szerint az erõs fenntarthatósági kritériumhoz
jutunk. A szigorú fenntarthatóság teljesülésének feltétele, hogy a természeti tõke értéke
idõben ne csökkenjen:

δN ∗ KN      ≥ 0.
Y  

Az ökológusok, és általában a természettudósok érthetõ okokból a tõkeelemek
helyettesíthetõségét, és így a gyenge fenntarthatóságot nem fogadják el, sõt még a szigorú
fenntarthatósággal is problémáik vannak, hiszen a természeti tõkén belüli kompenzáció-
kat ez utóbbi is feltételezi. Az ökológiai közgazdászok zöme a szigorú fenntarthatósággal
kapcsolatban kiköti, hogy a természetben nem szabad irreverzibilis változásokat (pl. fajok
kipuszulása) elõidézni. Ez a feltétel persze a gyakorlatban nem teljesíthetõ, és ezáltal az
ökológiai közgazdászok és követõik egy olyan fogalomhoz jutnak, amelyre környezetpoliti-
ka nem építhetõ.

A közgazdasági szakkönyvek szerint fenntartható az a fejlõdési pálya, amely biztosítja,
hogy az „átlagos (egy lakosra jutó) jólét” ne csökkenjen. Elsõ megközelítésben a közgaz-
dászok nem „bajlódnak” a jólét szabatos meghatározásával, azt feltételezik, hogy a több
(növekvõ GDP) egyúttal magasabb életminõséget is jelent. 

A probléma érzékeltetése érdekében a közgazdaságilag lehetséges fejlõdési pályákat
grafikusan is megmutatjuk az 1. ábrán. 

5A fenntartható fejlõdés közgazdasági értelmezése

1. áábra. FFenntartható ((A,B,C) éés nnem ffenntartható ((D) ffejlõdési ppályák

Jólét
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6 KEREKES SÁNDOR

Az 1. ábrán4  az A pálya a jólét monoton növekedését mutatja, ami definíciónk szerint
egyértelmûen fenntartható. A C pálya a definíció szerint ugyan fenntartható, de kérdéses,
hogy fejlõdés-e. A D pálya hosszú távon fenntarthatatlan, miközben átmenetileg fenntart-
hatónak tûnik. A B pálya rövid távon tûnik fenntarthatatlannak, miközben hosszú távon
fenntartható. Amint az ábra mutatja, a fenntarthatóság értelmezésével van elég probléma
anélkül is, hogy elvi vitát folytatnánk a jólét és a jól-lét közti különbség értelmezésérõl,
vagy anélkül, hogy a gyenge és a szigorú fenntarthatóság közti különbséget megpróbálnánk
értelmezni. 

Haladjunk az egyszerûbbtõl a bonyolultabb felé, és az ábra alapján vegyük szemügyre
elõbb a négy lehetséges pályát és az általuk felvetett problémákat.

Az A görbével jellemezhetjük például az ember alkotta tõke (man made capital) szaka-
datlan növekedését a Földön. A felépített úthálózat, a felhalmozott tudományos ismeretek,
technológiák, amelyeket a jövõ generációkra hagyományozunk, sokak számára érvet je-
lentenek a jövõ generációkkal szembeni felelõsségünk súlyosságára vonatkozóan, hiszen
azt mondják, hogy nekik már nem lesz szükségük olyan sok természeti erõforrásra, hi-
szen a jelen generációk által létrehozott infrastruktúrát használhatják. 

A C egyenes azt feltételezi, hogy a jólét idõben állandó. Ami elképzelhetõ, ha feltételez-
zük, hogy a gazdaság csak olyan mértékben növekszik, mint amilyen mértékben a népes-
ség. A párhuzamos egyenes tehát csak látszólag jelent állandóságot. 

A D görbe a nem fenntartható fejlõdési pályát jellemzi, ami sajnálatos módon a fejlett
országok és újabban a fejlõdõ országok gazdasági-társadalmi fejlõdését is jól jellemzi. A
természeti erõforrások vagy az olcsó munkaerõ túlzott igénybevétele átmenetileg jólét-
növelõ hatású, késõbb azonban a környezet degradálódásáért, az elszegényedésért súlyos
árat kell fizetnünk, ami hosszú távon jólétcsökkentõ hatású.

A szakkönyvek általában nem tárgyalják (miután nem felel meg még a gyenge fenntart-
hatósági kritériumnak sem) azt a tipikus fejlõdési pályát, amit a B görbe reprezentál. Ez
átmenetileg jólétcsökkenést eredményez, de hosszú távon aztán a jólét növekedését ered-
ményezi. Ilyen pályát eredményeznek a természeti tõkébe történõ befektetések. Tipikus-
nak tekinthetõ az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére tett nemzetközi
erõfeszítések, amelyeknek a következõ száz évben a ráfordításai meghaladják a hasznai-
kat, azután viszont egyértelmûen jólétnövekedést eredményeznek. A 2. ábra jól mutatja,
hogy a klímapolitika költségei a következõ mintegy száz évben meghaladják a klímapoliti-
ka hasznát. Ez magyarázza, hogy a kiotói kezdeményezéshez, ami arról szól, hogy az üveg-

4 Internetes letöltés B48 2002-3. Az eredeti ábra csak az A,C,D görbéket jelöli. A B pálya a szerzõ kiegészítése.
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házhatású gázok kibocsátását csökkentsék, több ország, köztük az Egyesült Államok sem
csatlakozik.

2. áábra. AA kklímapolitika kköltségei éés hhasznai

A B görbe komoly fejtörést okoz nemcsak a politikusoknak, hanem az elméleti szak-
embereknek is, hiszen a jelen generációk altruistának tûnõ áldozatvállalását követeli és
egyfajta intergenerációs egyenlõtlenséget sugall. Látszólag a klímapolitikát illetõen a jelen
generáció lemond a jóléte egy részérõl (invesztál a természeti tõkébe), annak érdekében,
hogy megóvja a jövõ generációkat egy majdani radikális jólétcsökkenéstõl. Erkölcsileg per-
sze a helyzet az, hogy az ipari forradalmat követõ generációk mulasztásait kellene most
pótolni, és ez az, amire a ma élõ népesség egy része azt mondja, hogy miért éppen ne-
künk? 

A fenntartható fejlõdésnek, mint láttuk, sokféle értelmezése létezik. Érdemes azon-
ban a három alaptípust megkülönböztetni.5

1. Értelmezhetjük a fenntarthatóságot mint konstans fogyasztást. Ez az értelmezés fe-
lel meg a gyenge fenntarthatósági kritériumnak, amelynél a természeti és ember alkotta
tõke egymással helyettesíthetõ. Az össztermelés, illetve az egy fõre jutó fogyasztás színvo-
nala mindaddig tartható, ameddig a természeti erõforrások használatából származó pro-
fitot nem elfogyasztják, hanem anyagi tõkébe fektetik.

A fenntartható fejlõdés közgazdasági értelmezése

5 Dana L. – Hoag Jennie – S. Hughes Popp – D. Eric Hyatt:  Sustainability aand RResource AAssessment.
A CCassee SStudy oof SSooil RReessoourcceess iin tthee UUniteed SStateess 11998. National Center for Environmental Assessment
Office of Research and Development U.S. Environmental Protection Agency Research Triangle Park, NC
27711.
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8 KEREKES SÁNDOR

2. Értelmezhetjük a fenntarthatóságot a természeti erõforrások idõben állandó (kons-
tans) készleteként. Ez az értelmezés felel meg a szigorú fenntarthatóságnak, és azt feltéte-
lezi, hogy a természeti és az ember alkotta tõke a termelésben kiegészítik, de nem helyet-
tesítik egymást.

3. És végül értelmezhetõ a fenntarthatóság mint generációk közötti egyenlõség is. Ez
utóbbi abban különbözik az elõzõ kettõtõl, hogy nem tesz semmilyen kikötést a természe-
ti és ember alkotta tõke helyettesíthetõségére vonatkozóan, helyette „valamilyen generáci-
ók közötti egyenlõség” biztosításának a nem jól definiált követelményét helyezi a közép-
pontba.  

Mint láttuk, az elsõ két definíció közgazdasági kategóriaként jól leírható. A gyenge fenn-
tarthatóság a gazdaság számára az uralkodó paradigmarendszer keretein belül is teljesít-
hetõ lehetne. Az EU környezeti direktíváinak zöme is csak a gyenge fenntarthatósági krité-
rium teljesülését segíti. Az IPPC direktíva például a „legjobb elérhetõ technológia” (BAT)
kiválasztásánál elõírja a költség-haszon elemzést, vagyis a kiválasztott „legjobb” technoló-
gia költséghatékony technológia kell hogy legyen. 

A második definíció, a szigorú fenntarthatóság, közgazdaságilag ugyan értelmezhetõ
kategória, de a létezõ gazdaság nem képes megfelelni ennek a kritériumnak, és legfeljebb
kísérletet lehet tenni bizonyos „safe minimum standard”-szerû szabályozással a megkö-
zelítésére. Egy autópálya vagy egy erõmû építése biztosan csökkenti a biodiverzitást, ami
pótolhatatlan veszteséget okoz a természeti tõkében.

A harmadik definíció közgazdaságilag nem is értelmezhetõ, ez magyarázza, hogy vitatkoz-
ni lehet ugyan a definíción, de gyakorlati környezetpolitikát nem lehet rá alapozni. Talán
nem véletlen, hogy ez a legkevésbé kézzelfogható fogalom a leginkább ismert a köztudatban.

Kuznetz nnövekedéselmélete éés aa ffenntartható ffejlõdés
A növekedés és a fenntartható fejlõdés eddigi vizsgálatából kimaradt két tényezõ figye-

lembevétele, ami pedig fontos a probléma megértéséhez. Az egyik a népességszám-válto-
zás, a másik pedig a technológiai haladás. Nyilvánvaló, hogy ezek hatásának a figyelembe-
vétele nélkül vizsgálódásunk statikus marad. A Pearce–Atkinson képletek nem a jólétnek
a változásával, hanem a különbözõ tõkeelemek állományának az idõbeli változásával fog-
lalkoznak. A Brundtland-jelentés definíciója viszont a jelen és a jövõ generációk szükség-
leteinek a kielégítésérõl, vagyis a jelen és a jövõ generációk jólétérõl beszél, ami a felhal-
mozott tõke nagyságától és attól is függ, hogy mekkora az ellátandó népesség száma.
Amennyiben feltételezzük, hogy a természeti tõke nagysága nem csökken az idõben (szi-
gorú fenntarthatóság), a jólét akkor is csökkenhet, ha a népességszám nõ. A népesség-
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szám-növekedést ellensúlyozhatja a technológiai haladás, ami elõsegítheti, hogy egységnyi
természeti tõke nagyobb jólétet eredményezzen. A technológia fejlõdése javítja nemcsak a
munkatermelékenységet, hanem az úgynevezett ökohatékonyságot is. Például a gõzgépek
energetikai hatásfoka csak 5–15% volt, a mai erõgépek nemritkán 50–65%-os hatásfok-
kal dolgoznak. Ha a technikai haladás gyorsabb ütemû, mint a népesség számának növe-
kedési rátája, elvileg teljesíthetõ a szigorú fenntarthatósági kritérium is.

A Világbank 1992-ben megjelent kötete (World Development Report)6 bemutatja, hogy
a gazdasági növekedés bizonyos szintjén a növekedés és a környezetszennyezés elválik egy-
mástól. Tízezer dollár egy fõre jutó GDP felett olyan környezeti mutatók, mint például a
kéndioxid-kibocsátás, a tisztítatlan szennyvíz mennyisége, a levegõ ólom- és más nehézfém-
tartalma stb. egyértelmûen javulnak. Az ezeket az összefüggéseket leíró görbéket szokás a
környezetgazdaságtanban Kuznetz-görbéknek nevezni. Simon Kuznetz, akit a gazdasági nö-
vekedéselmélet egyik pápájának tekinthetünk, 1971-ben kapott Nobel-díjat. Természetes ta-
lán, hogy Kuznetz a növekedést optimistán szemlélte. A Nobel-díj átvételekor mondott beszé-
dében, a növekedés negatív hatásait is elismerve, egyértelmûen azt állítja: „Két fontos dolgot
kell kiemelni. Az elsõ, hogy ezideig a növekedés negatív hatásait sohasem tekintették olyan-
nak, ami megkérdõjelezné a növekedés pozitív hatásait, olyan mértékben, hogy az a növeke-
dés tagadásához vezetne – függetlenül attól, hogy milyen durva a háttérszámítás. A másik,
biztosan feltételezhetjük, hogy ha a növekedésnek valamely nem várt negatív hatása megje-
lenik, a növekedés negatív hatását csökkentõ anyagi vagy a társadalmi technológia lehetõsége
is megjelenik, ami a negatív hatást csökkenti vagy megszünteti... A gazdasági növekedés tör-
ténete alapján megalapozottan elmondható, hogy az általa elõidézett bármely sajátos  prob-
léma csak átmeneti jellegû lesz – bár sohasem leszünk mentesek a negatív hatásoktól, füg-
getlenül attól, hogy milyen gazdasági fejlettséget érünk el.”7

Kuznetz tehát 1971-ben azt állította, hogy addig még senki sem kérdõjelezte meg, hogy
a növekedés több jót eredményez, mint rosszat, és hogy a negatív hatások ellensúlyozásá-
hoz a növekedés a technológiák segítségével megoldásokat is kínál. Kuznetz igen körül-
tekintõen a modern gazdasági növekedés hat alapvetõ jellegzetességét említette:

1. az egy fõre jutó nemzeti termék és a népesség a korábbinál sokkal gyorsabb növe-
kedése a fejlett országokban,

2. a munkatermelékenység a korábbinál sokkal gyorsabb ütemû növekedése,

9A fenntartható fejlõdés közgazdasági értelmezése

6 World Development Report 1992, Development and the Environment, Oxford University Press, May
1992.

7 Simon Kuznetz: Modern Economic Growth: Findings and Reflections Lecture to the memory of Alfred
Nobel, December 11, 1971 (saját fordítás) 
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10 KEREKES SÁNDOR

3. a gazdaság gyorsütemû szerkezeti változása, a mezõgazdaság háttérbe szorulása és
elõbb az ipar-, majd a szolgáltatószektor elõretörése. A magánvállalkozás helyett a társasá-
gok elõretörése és ezzel kapcsolatban a foglalkoztatási viszonyokká változása,

4. a társadalmi szerkezet és a hozzá kapcsolódó ideológiák gyors változása,
5. a közlekedési és hírközlési technológiák segítségével a fejlett országok könnyedén el-

érhetik a világ más részeit, ami a világ egységesüléséhez vezet,
6. a gazdasági növekedés ellenére a világ lakosságának háromnegyede messze az alatt

a szint alatt él, amit a modern technológiák alkalmazásával lehetséges volna számukra
biztosítani.8

Kuznetz gondolatai jóval korábbiak, mint a fenntartható fejlõdés elméletének megjele-
nése. Miközben Kuznets átveszi a Nobel-díjat, már készül a Római Klub elsõ, a Növekedés
határai címet viselõ jelentése és, 1972-ben meg is jelenik Meadowsék könyve, megkérdõ-
jelezve a növekedés hosszú távon való fenntarthatóságát és azt is, hogy a növekedés hatá-
sa inkább pozitív, mint negatív. A Római Klub szerzõi természetesen nem Kuznetzcel vitat-
koztak. Ha gondosan szemügyre vesszük a fenti állításokat, jól látszik, hogy a ma már
klasszikusnak számító közgazdász növekedéselmélete nagyrészt magában foglalja mind-
azt, amit az elmúlt harmincöt évben a kutatók, sokszor a növekedéselmélet kritikájaként,
megfogalmaztak. Kuznetz ugyanis, a technológiai és társadalmi innovációkat a fejlõdés
alapjának tekintve, természeti, társadalmi és kulturális dimenziókat is fontosnak tart, mi-
kor azt mondja, hogy „a modern technológia, amely a munka-megtakarításra összponto-
sít, alkalmatlan lehet azoknak az országoknak, amelyek óriási munkaerõ-felesleggel ren-
delkeznek, de hiányt szenvednek más tényezõkben, mint például a termõföld és a víz. A
modern intézmények, amelyek a hangsúlyt a személyes felelõsségre és a gazdasági érde-
kekre helyezik, alkalmatlanok lehetnek a hagyományos életvitelt követõ mezõgazdasági
társadalmakban, mint amilyenek a legtöbb fejlõdõ országot jellemzik.” 

Kuznetz a GDP-t természetesen nem értelmezi jóléti mutatóként, sõt a már említett
elõadásában egyértelmûen leírja, hogy „a nemzeti termék hagyományos számítása és
összetevõi nem reflektálnak megfelelõen azokra a költségekre, amelyeket a radikális tech-
nológiai innovációk a gazdasági és társadalmi szerkezetre hatva okoznak, és mellékesen a
kedvezõ megtérülésekre sem, amelyeket az innovációk kiváltanak. ... Az elméletnek ezek
a hiányosságai vezettek ahhoz a felismeréshez, hogy kiterjesszük a nemzeti elszámolások
keretét az idáig rejtett, de igen fontos költségekre, mint például az oktatás mint tõkebe-
fektetés, a városi élet irányába történõ elmozdulás, vagy a környezetszennyezés és a tömeg-

8 uo.
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11A fenntartható fejlõdés közgazdasági értelmezése

termelés más negatív hatásai. Ezek a törekvések felfednek néhány eddig nem mért pozitív
hozadékot is, mint a jobb egészség és hosszabb élettartam, a nagyobb mobilitás, a több
szabadidõ, a kisebb jövedelemkülönbségek stb.” Ismét hadd emlékeztessek arra, hogy a
humán fejlõdés indexe (HDI) vagy a Daly-Cobb féle ISEW (a fenntartható gazdasági jólét
indexe) csak sokkal késõbb, az 1990-es években kerültek az érdeklõdés homlokterébe. 

Közgazdaságtan vvagy eetika?
Az 1987-es „Közös jövõnk” fenntarthatósági definíciója, mint említettük, nem közgaz-

dasági kategória, sokkal inkább etikai, amennyiben a generációk közötti egyenlõség eléré-
sét célozza. A definíció azonban nem természet-, hanem emberközpontú. Az antropocent-
rikus eszmerendszerrel kategorikusan szembenáll az ökocentrikus vagy természetközpon-
tú világkép, amely szerint minden élõlénynek joga van az „önmagában” való élethez, és ez
a legfontosabb érték a Földön. A két világkép nem szükségképpen mindenben ellentmon-
dó. Modern megjelenésük a humanizmus és a naturalizmus eszmerendszere. Miközben a
humanizmussal jól megfér például az állatvédelem, a konfliktus szembetûnõvé válik akkor,
ha feltesszük a kérdést, hogy mennyit célszerû egy faj megmentésére költeni a korlátozott
erõforrásokból. Még inkább szembetûnõ lesz a konfliktus, ha konkrét gyakorlati kérdése-
ket vetünk fel. A globális felmelegedés kockázatának csökkentése érdekében milyen mérté-
kû energiahasználat-korlátozásra vagyunk készek? Egy természetvédelmi terület elkerülése
érdekében mennyivel vagyunk hajlandóak magasabb autópályadíjat fizetni stb.?

A klasszikus gazdaságelméletnek a „hasznossági-utilitárius” felfogás, az Adam
Smithnél megjelenõ „láthatatlan kezet” irányító piaci mechanizmusok szabályozó erejébe
vetett bizalom az alapja. Adam Smith szerint a jólét társadalmi maximálását az önérdek
követése biztosítja.

A smithi elmélet alapján viszonylag egyszerûnek látszik a döntés a fenti kérdések ese-
tében is. Meg kell ismernünk a társadalom preferenciáit, amiknek az aggregálásával meg-
állapítható, hogy mennyit ér például a tiszta levegõ, és ha ennél kisebb költséggel „elõál-
lítható”, akkor elõ kell állítani, ha pedig nem, akkor nem érdemes vele foglalkozni. Ez a
megközelítés természetesen nagyon leegyszerûsítõ. Elõször is azért, mert a társadalmi
hasznossági függvény elvileg sem egyértelmû. Kenneth Arrow (1951, idézi Lesourd és
Schilizzi 2002. pp. 53) „lehetetlenségi teorémája” szerint nincs lehetõség olyan társadal-
mi döntési folyamatot választani, amelyik ne befolyásolná a döntés kimenetelét. Az egyéni
preferenciák aggregálásának módja tehát hatással lesz a döntés kimenetelére. A hasznos-
ság tehát nemcsak az egyéni preferenciáktól függ, mint azt elméletileg feltételeznénk, ha-
nem a döntési algoritmustól is. 
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Másrészt azért is leegyszerûsítõ a költség-haszon elemzésen alapuló döntési modell,
mert alig valószínû, hogy akár egyének, akár szervezetek figyelemmel lennének a jövõ ge-
nerációk vagy a biodiverzitás megõrzésének az érdekeire. 

A harmadik ellenvetés, hogy léteznek olyan problémák, mint a társadalmi egyenlõség
vagy a környezetvédelem, amelyeknél az emberek preferenciarendszere nem olyan szerke-
zetû, amelyben készek lennénk tényleges átváltásokra. A probléma természete azonnal vilá-
gossá válik, ha konkrét kérdést próbálunk megválaszolni. Ha a fizetési hajlandóság megis-
merése érdekében valakitõl azt kell kérdeznünk például, hogy mennyiért volna hajlandó
kockáztatni a saját vagy mások egészségét, azonnal etikai kétségeink támadnak. Elképzelhe-
tetlen például, hogy egy vallásos ember pénzben kifejezett kompenzációt tartson elfogadha-
tónak valamely faj kipusztulásáért vagy egy emberéletért. Ha pedig ez igaz, akkor ezek az „el-
fogadási hajlandóság” értékek végtelenek lennének, ami a költség-haszon típusú elemzése-
ket lehetetlenné teszi.9 (Lesourd, Jean-Baptiste Schilizzi Steven G.M. 2001. pp. 52.)

Az átváltások (trade off) problémájával a vállalatvezetõk igen gyakran szembesülnek.
Kívülállóként azt gondolnánk, hogy a gazdasági döntéseknél a vállalatvezetõk morálisan el-
fogadható célok között választhatnak. A gyakorlatban ennél kevesebbrõl van szó, mozgás-
terük meglehetõsen behatárolt. Valójában nem etikailag egyaránt elfogadható, hanem csak
legitimnek tekinthetõ alternatívák között választanak, és a döntéseknél az etika másodla-
gos kérdéssé szelídül. A döntés társadalmi elfogadásához elég, ha a döntésbõl következõ
cselekvés legitim. Ez pedig sokkal gyengébb követelmény, mint a morális megfelelés. A ci-
garetta-értékesítés például legitim, de morális szempontból elfogadható-e, hogy olyan ter-
méket értékesítünk, ami károsítja az emberek egészségét? 

A jogszabályok útvesztõiben ugyan nem könnyû eligazodni, mégis azt mondhatjuk, hogy
legitimitási kérdések az etikai elveknél jobban átültethetõk a gyakorlatba. A nehézségek el-
lenére a döntéselmélet nem mondhat le az etikai megfontolásokról sem, annak ellenére,
hogy a vállalatvezetõk számára ma még a legitimitás is inkább a jövõ kérdése. A XXI. szá-
zadban a vállalkozásoknak még a legitimitás vonatkozásában is olyan bonyolult kérdések-
re kell választ adnia, mint:

– Mennyire képesek a vállalkozások az alkalmazottak változó elvárásaihoz és érték-
rendjéhez alkalmazkodni?

– Hogyan képesek a vállalkozások az olyan gazdasági növekedés negatív következmé-
nyeit ellensúlyozni, amelyik nem jár a foglalkoztatás növekedésével, esetleg még csökken-
ti is a munkahelyeket?

9 Lesourd, Jean–Baptiste Schilizzi Steven G.M.  The Environment is Corporate Management. Edward
Elgar Cheltenham, UK Northampton, Ma, USA, 2001. pp. 52.
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– Mi a vállalkozások szerepe, és mekkora kell legyen a hozzájárulásuk az emberi élet
ökológiai alapjainak a megõrzéséhez?

Hazai kérdõíves felméréseink egyértelmûen bizonyítják, hogy a vállalatvezetõk dönté-
seit, attitûdjét az alkalmazottaik elvárásai és értékrendje befolyásolja leginkább, vagyis a
vezetõk magatartását, döntéseit, napi cselekedeteit az alkalmazottak értékrendje, társadal-
mi beállítottsága erõsebben befolyásolja, mint amit az „érintett elmélet” (stakeholder el-
mélet) alapján gondoltunk. 

A legitimáció egy másik fontos kérdése a társadalom hozzáállása a „foglalkoztatás nél-
küli” gazdasági növekedéshez. Az ipari forradalom óta az innovációk zöme munkater-
melékenység-növelõ innováció volt, ami anélkül is lehetõvé tette a termelés bõvülését,
hogy újabb munkaerõt igényelt volna. Az ilyen gazdasági növekedés, ami nem jár együtt a
foglalkoztatás növekedésével, fenntarthatatlan, hiszen éppen az embert, akiért a gazdaság
szervezõdött, teszi feleslegessé, „haszontalanná”. A foglalkoztatás nélküli növekedés ezért
elfogadhatatlan, az üzleti szférának nem szabadna vele élni, meglehetõsen kétséges
ugyanis, hogy a munkanélkülivé válókat a gazdaság más szereplõi képesek lesznek-e fog-
lalkoztatni. A mezõgazdaság ma a munkaképes lakosság két-három százalékával képes
megtermelni a társadalom ellátásához szükséges élelmiszert. Az ipar is ebbe az irányba
fejlõdik, ami azt jelenti, hogy a fejlett gazdaságok legfeljebb a munkaképes lakosság tíz szá-
zalékát foglalkoztatják az iparban és a mezõgazdaságban együttesen. Önként adódik a kö-
vetkeztetés, hogy nem szabadna a munkatermelékenységet növelni, ha nem keressük és
nem találjuk meg, hogyan lehet egyidejûleg a foglalkoztatást is növelni.  

A gazdasági tevékenység legitimitásának vizsgálatakor nem hagyhatjuk figyelmen kívül,
hogy az emberi életnek vannak olyan ökológiai alapjai, amelyeket csak a természet képes
számunkra biztosítani. Az ember nem képes tartósan csak mesterséges környezetben lé-
tezni. Az emberi élet ökológiai alapjait nem tudja más, mint a természet biztosítani szá-
munkra, és ezt valamilyen módon fenn kell tartani. Tehát hiába gondoljuk, hogy ha a fin-
nek például ültetnek annyi erdõt, mint amennyit a papíriparuk kivág, az elegendõ a fenn-
tarthatósághoz. A kivágott erdõ és a most ültetett erdõ az emberi lét és az élõvilág létezése
szempontjából nem ugyanazokat a „szolgáltatásokat” képes nyújtani.
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KÁNYA HHAJNALKA 

Románia javítani szeretné gazdasági versenyképességét annak érdekében, hogy meg
tudjon felelni a globális gazdaság és az Európai Unióhoz való csatlakozás kihívásainak. Eb-
ben az értelemben a hazai elektronikus kereskedelem igen fontos szerepet kap. A hazai
elektronikus kereskedelem fellendülésének, fejlõdésének több meghatározó tényezõje is
létezik. Ezek között kiemelt szerepet játszik Románia kormánya, mely katalizátorként se-
gítheti elõ a hazai e-business és elektronikus kereskedelem fellendülését. 

Az elektronikus kereskedelem elterjedését és fejlõdését Romániában is nagymértékben
a következõk befolyásolják: hogyan és milyen mértékben használják az internetet a romá-
niai állampolgárok a mindennapjaikban, hogyan és milyen mértékben integrálják az
internetet mindennapi tevékenységeikbe a vállalatok, intézmények, szervezetek és nem
utolsósorban az állam, annak képviselõi, intézményei.

Románia kormánya tudatában van, hogy fontos szerepet játszhat abban, hogy a hazai
vállalatok is bekapcsolódjanak az elektronikus kereskedelembe, hogy az internet haszná-
latával kifejlesszék és/vagy javítsák értékteremtõ képességeiket. Ennek érdekében Romá-
nia kormánya fõ célul tûzte ki a hazai információs társadalom kialakítását és fejlesztését,
valamint a hazai e-business és e-kereskedelem elterjedésének és fejlõdésének
elõsegítését.

1. Az iinformációs ttársadalom ffejlõdésének ttényezõi 

Az információs és kommunikációs technológia fejlõdésével új eszközök jelentek és je-
lennek meg, melyek változásokat generálnak társadalmi, technológiai, gazdasági, kulturá-
lis, jogi, politikai területeken. E változásokat figyelemmel kell kísérni, annak érdekében,
hogy ezen eszközök pozitív, illetve negatív hatásait is ki lehessen szûrni, s a szükséges lé-
péseket meg lehessen tenni. 

Az internet hatással van a társadalmi, gazdasági életre, az üzleti világra, az üzletkötés
módjára, az üzleti kommunikációra, az emberek közötti kommunikációra, a kormányza-
ti és önkormányzati munkára, a civil szervezetek tevékenységére, s még sorolhatnánk,
hogy mi mindenre. Az internet elõnyeit, hátrányait, az általa nyújtott lehetõségeket és kel-
tett veszélyeket gyakran objektíven, néha szubjektíven ítélik meg. 

A román kormány szerepe az elektronikus kereskedelmi
fejlõdések elõsegítésében
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Tény, hogy világszerte fejlõdik az információs társadalom, elérkeztünk az információs
korba (age of information), mások szerint az üzletileg hasznos információ korába (age of
competitive intelligence). De vajon ebben a korban egy ország kormányának jut-e valami-
lyen szerep, s ha igen, akkor milyen, annak érdekében, hogy elõsegítse és hozzájáruljon
az információs társadalom fejlesztéséhez, az adott ország elektronikus felkészültségének
(e-readiness) javításához, az elektronikus üzletvitelek, az elektronikus kereskedelem el-
terjedéséhez és fejlõdéséhez, a tudás és információ hatékony menedzseléséhez? 

Az országok kormányai együttmûködhetnek, de nyilván ugyanakkor versenyez(het)nek
is az információs társadalom kialakításában. Elsõdleges céljuk a hazai információs társa-
dalom hatékony és folyamatos fejlesztése, de ugyanakkor annak integrálása is a globális
információs társadalomba.

Románia kormánya komoly erõfeszítéseket tett és tesz a hazai információs társadalom
kialakítása és fejlõdése érdekében, olyan terveket kidolgozva és nemzeti programokat le-
bonyolítva, melyek célja a kommunikációs és információs technológia fejlesztése, az ál-
lampolgárok, vállalatok, szervezetek, intézmények internet-hozzáférésének elterjedéséhez
szükséges infrastruktúra biztosítása, on-line fizetési eszközök alkalmazási feltételeinek
megteremtése stb.

1990-ben hatályba lépett az 548. sz. kormányhatározat, amelyik a megyei és a fõvárosi
lakossági nyilvántartás érdekében egy egységes informatikai rendszer létrehozatalára vo-
natkozik. 

Az 1366. sz. kormányhatározat a hazai társadalom informatizálási folyamatában jelent-
kezõ feladatok és felelõsségkörök meghatározása érdekében született, szintén 1990-ben. 

1999-ben fogadták el a 490. sz. kormányhatározatot az elõzõ kiegészítésére, az infor-
matizálási folyamat metodológiájára vonatkozóan a társadalmi, gazdasági, katonai és ál-
lambiztonsági területeken, felosztva a folyamatot szakaszokra, és meghatározva a gyakor-
latba való ültetés pénzügyi szükségleteit.

A 308. sz. kormányhatározat (1997-bõl) a Nemzeti Információs Stratégia meghatáro-
zását jelentette, kihangsúlyozva az információs technológiára épülõ nemzeti információs
infrastruktúra kifejlesztésének szükségességét. 

Az 1998-ban elfogadott 58. sz. kormányhatározat „A Nemzeti Információs Stratégia és
az Információs Társadalom Implementálásának Gyorsított Ütemû Megvalósítását” célozza.

2000-ben Románia megkezdte az elõcsatlakozási tárgyalásokat az EU-val, és teljes
mértékben adoptálta a Közösségi Jog (Aquis Communautaire) 19-es fejezetét, mely a „Te-
lekommunikációs, Postai és Információs Technológia” körét fedi le (2002-ben fejezték be
az e fejezettel kapcsolatos tárgyalások sorozatát). 
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A csatlakozási folyamatban nagy jelentõséggel bír a romániai kereskedelem, s ebbõl ki-
folyólag a romániai elektronikus kereskedelem aspektusainak elemzése, nyomon követé-
se. Az elektronikus üzletek és elektronikus kereskedelem meghökkentõ fejlõdésen ment
és megy keresztül, de a világ különbözõ országai eltérést mutatnak a fejlõdés szintjét és
lendületét illetõen. Habár az internet az Amerikai Egyesült Államokban született meg, s az
üzleti életben is ott jelent meg elsõként használata, jelenleg más országok túlszárnyalták
e nagyhatalmat az elektronikus kereskedelem elterjedése és alkalmazása, az információs
társadalom fejlõdése terén. Ezt a tényt támasztják alá különbözõ elektronikus felkészült-
ségi (e-felkészültség, e-readiness) vizsgálatok eredményei is.

Az elektronikus felkészültség egy ország gazdasági környezetének az elektronikus üz-
letkötésre és elektronikus kereskedelem gyakorlására való felkészültségét jelenti. Több cég
is készített és készít e-felkészültségi vizsgálatokat, mint például a McConell International
Intézet, az Economist Intelligence Unit közösen az IBM-mel, a BME-UNESCO Információs
Társadalom- és Trendkutató Központ (ITTK) stb.

A kérdés az, hogy mi járulhat hozzá egy adott ország elektronikus felkészültségének ja-
vításához. Elsõsorban a kormányok szerepét kell kiemelnünk, hiszen megfelelõ jogi keret
megteremtése, valamint a lakosság internet-hozzáférésének elõsegítése, a vállalatoknak
nyújtott különbözõ ösztönzõk és kedvezmények révén, az infrastruktúra fejlesztését, az in-
formációs társadalom fejlõdését, az elektronikus üzletkötések és elektronikus kereskede-
lem elterjedését segíthetik elõ. Ezért a vállalatoknak együtt kell mûködniük a helyi kor-
mány intézményeivel, az információs és kommunikációs ipar képviselõivel, vállalkozóival.
De az állampolgároknak is fontos szerep jut, hiszen õk határozzák meg azt, hogy milyen
mértékben fogadják el az internet használatát mindennapjaikban.

Az Economist Intelligence Unit, közösen az IBM-mel 2000-tõl évente publikálja jelen-
téseit az e-felkészültség mérésének terén. A jelentésben az országokat 6 kategóriába cso-
portosított, nagyjából 100 mennyiségi és minõségi kritérium alapján rangsorolják, beha-
tárolva azokat az egytõl tízig terjedõ skálán. A 6 kategória a következõ [2], [3], [4]:

– kapcsolódás és technológiai infrastruktúra – az összes pontszám 25%-a;
– üzleti környezet – az összes pontszám 20%-a;
– fogyasztói és vállalkozói elfogadás – az összes pontszám 20%-a;
– jogi és politikai környezet – az összes pontszám 15%-a;
– társadalmi és kulturális környezet – az összes pontszám 15%-a;
– támogató e-szolgáltatások – az összes pontszám 5%-a.
Románia a 64 tanulmányozott ország közül 2002-ben a 44. helyen szerepelt (összesen

4,00 pontot érve el a 10-es skálán) [2, 5.], 2003-ban a 43. helyen (összesen 4,15 pontot
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érve el a 10-es skálán) [2, 5.], míg 2004-ben az 50. helyen szerepelt (összesen 4,23 pon-
tot érve el a 10-es skálán) [3, 7.]. A 2004-es jelentés szerint Románia példa lehet arra,
hogy a kormány és szemfüles vállalkozások hogyan használhatják az internetet a szolgál-
tatások minõségének javítása, valamint új lehetõségek teremtése végett. A 2005-ös jelen-
tésben Románia a 65 tanulmányozott ország közül (ugyanis Jamaika is bekerült az elem-
zésbe) a 47. helyre került (összesen 4,19 pontot érve el a 10-es skálán) [4, 5.]. E jelentés
kihangsúlyozza, hogy habár még sok a fejlesztenivaló a hazai információs infrastruktúrát
illetõen, a kormány komoly erõfeszítéseket tett az elektronikus kormányzati szolgáltatáso-
kat lehetõvé tevõ technikai platformok kialakítása terén. Ennek ellenére a lakosság és a
vállalatok általi elfogadás lassú fejlõdési tendenciát tükröz. A 2006-os jelentésben Romá-
nia a 68 ország közül (ugyanis Bermuda, az Egyesült Arab Emirátusok, Jordánia is beke-
rültek az elemzésbe) a 49. helyen szerepel (összesen 4,44 pontot érve el a 10-es skálán –
megosztva helyezését Peruval) [5, 5.].

A Románia által elért pontszámok a különbözõ e-felkészültségi kategóriákban [2, 27.],
[3, 27.], [4,23.], [5,23.]:

A fenti adatokból kitûnik, hogy Románia a kapcsolódás kategóriában, valamint a fo-
gyasztói és vállalkozói elfogadás terén kapott nagyon alacsony pontszámot, a többi kategó-
riában átlagosan közepes teljesítményt nyújtott.

A Kommunikációs és Információs Technológiai Minisztérium (Ministerul
Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiilor) kezdeményezésére 2003 decemberében nap-
világot látott a „Romániai Információs Társadalom fejlettségi szintjének felmérésérõl szó-
ló jelentés” („Raport de evaluare a stadiului de dezvoltare a Societãþii Informaþionale în
România”), melyet a Világbank finanszírozott. 

Az átfogó elemzés 5 területet jelöl ki az információs társadalom fejlettségi szintjének
megállapítása érdekében: a kommunikációs és információs technológiai erõforrásokhoz
való hozzáférés; oktatás és kutatás; a kommunikációs és információs technológia társa-
dalmi felhasználása; a kommunikációs és információs technológia használata vállalkozói
és kormányszinten; jogi környezet. 
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A felsorolt területekkel kapcsolatos mutatók felmérése mennyiségi és minõségi módon
történhet. Azokban az országokban, amelyekben a lakosság jövedelme túl alacsony ahhoz,
hogy drága információtechnológiai eszközökre költsön, általában minõségi mutatókat
használnak annak érdekében, hogy rávilágítsanak a kormány, valamint az üzleti világ, s ál-
talában a társadalom ilyen irányú elkötelezettségére. Románia esete talán azért is külön-
leges, mert átmeneti állapotban található a fejlõdõben lévõ ország és a fejlett ország hely-
zete között, s mert beletartozik azon országok csoportjába, melyek az Európai Unióhoz va-
ló csatlakozás várományosai. Bizonyos EU-s jogi szabályozásokat, intézményi elõírásokat,
statisztikai módszereket sikerült átvennie és az ország szükségleteihez idomítania. 

Az eEurope Tervet 2000-ben dolgozták ki, azzal a céllal, hogy csökkentsék az Amerikai
Egyesült Államok és az Európai Unió közötti szakadékot, az információs társadalom fej-
lettségében jelentkezõ különbségek terén. Az eEurope Terv egyik fõ célkitûzése, hogy
2010-re az EU a legversenyképesebb tudás-társadalomra épülõ gazdasággá váljék. Lénye-
gében az Európai Bizottság azt szeretné, hogy kitûzött céljain keresztül támogassa az inter-
net széleskörû alkalmazását. Ezáltal reméli, hogy új tevékenységek beindítása révén az e-
gazdaság hozzájárul a gazdasági növekedéshez, valamint az aktuális tevékenységek kereté-
ben a termelékenység növeléséhez, vagyis az európai gazdaság modernizálásához.

Mivel az Európai Unió, valamint a csatlakozni szándékozó országok között óriási kü-
lönbségek léteznek a technológia, valamint a lakosság jövedelmét illetõen, egy külön terv-
re volt szükség ez utóbbiak számára, amely az eEurope+ Tervben valósult meg (2001).

Az Európai Bizottság a következõ mutatókat ajánlja az országok helyzetének meghatá-
rozása és összehasonlítása végett [8, 8.]: az internethasználat intenzitására utaló mutatók
(az állampolgárok internet-hozzáférése, valamint internethasználata; a vállalatok internet-
hozzáférése és -használata; az internet-hozzáférés költsége); közszolgáltatások on-line el-
érési lehetõségei (e-kormányzat; e-oktatás; e-egészségügy); dinamikus elektronikus üzle-
ti környezet (on-line kereskedelem; az internet használatának foka az üzleti életben); biz-
tonságos infrastruktúra/széles sávú kommunikációs lefedettség.

Az Európai Unió nyomon követésre javasolt olyan mutatókat is, melyek mérhetõvé te-
szik a kitûzött célok eléréséhez szükséges fejlõdést, s melyeket a Nemzeti Statisztikai Hi-
vataloknak kell nyomon követniük. 

Az eEurope Terv Akció Tervében elõször az információs társadalom kialakításához
szükséges jogi keretek megteremtésére, valamint a szükséges intézmények kialakítására
fektették a hangsúlyt. A 2002-ben kialakított új eEurope 2005 Akció Terv már az informá-
ciós társadalom fejlõdésének gyorsítását tûzte ki célul 2005-ig. Románia csatlakozott az
eEurope és eEurope+ Tervekhez, kialakította az INFOSOC Programot (www.infosoc.ro), és
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megkezdte azon felmérések sorának elkészítését, melyek szükségesek a megjelölt mennyi-
ségi mutatók kialakításához, illetve Románia információs társadalom felé való átmenet-
ének jellemzéséhez.

Az információs társadalom kialakításában fontos szerepet kapnak a következõk: a köz-
intézmények, közszolgáltatások, helyi önkormányzatok informatizálása – itt a legnagyobb
akadályok a helyi és központi adatbázisok összehangolásából származtak; az e-kormány-
zás bevezetése; a Nemzeti Elektronikus Rendszer kialakítása; az Elektronikus Közbeszer-
zési Rendszer bevezetése; az e-Inclusion, azaz mindenki bevonása az információs társa-
dalom kereteibe; az infrastruktúra modernizálása és fejlesztése; Nyilvános Internet-hoz-
záférési Pontok; Kommunikációs és információtechnológiai eszközök vásárlásának ösz-
tönzése; kis- és középvállalkozások ösztönzése a kommunikációs és információtechnoló-
gia intenzív használatára stb.

Az 1440. sz. kormányhatározatban Románia kormánya 2002-ben a következõ stratégi-
át hagyta jóvá az információs társadalom kialakítása érdekében [8, 18-19.]: A nemzeti in-
formációs infrastruktúra, valamint a kommunikációs és információtechnológiai iparág
megerõsítése (széles körû kommunikációs szolgáltatások nyújtása; a nemzeti kommuni-
kációs és információtechnológiai termékek és szolgáltatások iparágának fejlesztése); Az
információs társadalom alapjai kiépítésének gyorsítása (a következõk által: olcsó és gyors
internet-hozzáférés biztosítása; a kutatás és oktatás terén nagysebességû hálózatok kifej-
lesztése); A humán erõforrás oktatása és kifejlesztése az információs társadalom elvárá-
sainak megfelelõen (a fiatalság oktatása és nevelése az információs társadalomra; munka
a tudásalapú gazdaságban; az információs társadalom sajátságos szolgáltatásainak nem
diszkriminatív módon történõ felhasználásához szükséges feltételek kialakítása); Az infor-
mációs társadalom sajátságos szolgáltatása megvalósításának és használatának ösztönzé-
sokhoz való elektronikus hozzáférés; kommunikációs és információs technológiára alapo-
zott orvosi szolgáltatások; az információk és ismeretek elektronikus eszközökkel való ki-
alakításának és továbbításának ösztönzése; intelligens szállítási rendszerek; a környezet
ellenõrzése); Hálózatok biztonságának kialakítása, visszaélések visszaszorítása, intelligens
kártyák használatának elõsegítése (számítógépes rendszerek biztonságának kialakítása; a
kommunikációs rendszerek biztonságának megtervezése; elektronikus kereskedelem és
intelligens kártyák).

Mindegyik fent meghatározott stratégiai irányvonal esetén léteznek részletes akcióter-
vek ezek gyakorlatba ültetése végett, melyekben meg vannak határozva a felelõs intézmé-
nyek, a gyakorlatba ültetéshez szükséges idõtartam, illetve a határidõk. A stratégia lénye-
ge, hogy a kormány, a privát szféra, valamint a civil társadalom egyformán részesüljön az
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információkból, s egyenlõ módon vehesse ki részét az információs társadalom kialakítá-
sában, gyümölcseinek learatásában.

A romániai információs társadalom fejlettségi szintjérõl szóló jelentések azt tükrözik,
hogy általában javulások tapasztalhatóak, fõleg ami az internet-hozzáférést illeti, s ez elsõ-
sorban a kommunikációs rendszerek rendelkezésre állásának, a szolgáltatások minõségi
javulásának, a kommunikációs területen megjelenõ jogi szabályozásoknak tudható be. 

Az információs társadalom fejlõdésének egyik ösztönzõje az adat- és hangtovábbítás-
hoz szükséges infrastruktúra megléte, minõsége, illetve a lakosság számára való hoz-
záférhetõsége és elérhetõsége (árban). Itt elektronikus kommunikációról, azaz vezetékes
telefonokról, mobiltelefonokról, kábeltévérõl, rádióról, tévérõl, internetrõl s egyéb szolgál-
tatásokról is beszámol a jelentés. Az utóbbi években nagyfokú fejlõdésnek indult Románi-
ában a telekommunikációs szektor, fõleg a mobiltelefonok terén, valamint a szoftvergyár-
tás. Az elektronikus kereskedelem és a tranzakciók elektronikus úton való lebonyolítása
azonban még kezdetleges fázisban van. 2003. január folyamán Romániában liberalizálták
a telekommunikációs piacot. 2003 végén körülbelül 400 internetszolgáltató (ISP) létezett
Romániában. A leginkább elterjedt a betárcsázós (dial-up) szolgáltatások igénybevétele, de
egyre inkább teret nyer a széles sávú internet-hozzáférés terén a kábeltévérendszereken
keresztüli csatlakozás. De lehetõség van dial-up ISDN, optikai kábeleken, bérelt vonalakon
(ADSN), mobil telefonokon keresztüli internet-hozzáféréshez is. 2001-ben a lakosság
4,6%-a volt internethasználó (kb. 1 millió ember), míg 2002-ben a lakosság 16%-a (azaz
körülbelül 3,6 millió ember). A jelentés szerint 2003 végén 4 000 000 internethasználó
volt Romániában (más források ennél lényegesen kevesebb felhasználóról tesznek emlí-
tést). [8, 53-60.]

2003 augusztusában az aktív „.ro” domain-nevek száma nagyjából 19 000 volt, 2004.
március végén pedig 62 000. [7], [10], [17]

A lakosság átlag jövedelme növekvõ tendenciát mutat ugyan, de így is nagymértékben
elmarad a többi közép-kelet-európai országtól. Valószínû, hogy a lakosság átlagjövedelmé-
nek növekedésével az információtechnológiai eszközökre és a kommunikációra költhetõ
összegek is emelkedõ tendenciát fognak mutatni.

2. AAz ee-sstatisztika ((e-sstatistics) ffejlõdésének ttényezõi 
Románia Nemzeti Statisztikai Hivatala évente végez a hazai információs társadalom fej-

lettségi szintjének mérésére vonatkozó adatgyûjtést. Sajnálatos módon ezen adatokat, va-
lamint a segítségükkel kialakított mutatókat csak az adatgyûjtést követõ évben hozzák nyil-
vánosságra, aminek eredményeképpen kevésbé használhatóak, egyrészt a kormány által
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fontos döntések meghozatala, illetve a szükséges lépések kezdeményezése céljából, más-
részt azon szervezetek, vállalatok, intézmények által, melyek valamilyen módon érdekel-
tek az e-businessben, e-kereskedelemben stb.

Az Európai Bizottság az Európai Unió tagállamainak és a csatlakozni vágyó országoknak
javasolta több olyan mutató monitorizálását, melyek az információs társadalom fejlettségi
szintjére utalnak, valamint azt, hogy a Nemzeti Statisztikai Hivatalok évente mérjék és je-
lentsék azokat az EUROSTAT részére. Ennek az a fõ elõnye, hogy az adatok gyûjtése és fel-
dolgozása egységes módon történik, így a különbözõ országok adatai, mutatói könnyen
összehasonlíthatóak. Ezenkívül egy adott ország különbözõ idõpontokban megjelent adatai,
mutatói is összehasonlíthatóak, így azok fejlõdési iránya is könnyen nyomon követhetõ.

Az Európai Bizottság az Európai Unió tagállamai részére azt javasolta, hogy olyan adat-
gyûjtési és feldolgozási rendszert fejlesszenek ki, amely lehetõvé teszi, hogy az adatgyûjtést
követõ 6 hét múlva az információs társadalommal kapcsolatos adatok és mutatók hoz-
záférhetõek legyenek. Ennek következtében az országok kormányai, valamint a szervezetek,
intézmények, vállalatok megalapozottabban hozhatnak döntéseket ezen adatok birtokában.

A romániai Kommunikációs és Információtechnológiai Minisztérium a Nemzeti Sta-
tisztikai Hivatallal egyetemben 2003-ban létrehozta az „e-Statisztika Programot”, annak
érdekében, hogy megvalósítsa a valós idejû (real-time) adatok elektronikus összegyûjtésé-
nek és feldolgozásának mechanizmusát. A  honlapot e célból hozták létre. A szervezetek-
nek regisztrálniuk kell ezen a honlapon, s egy azonosító kódot kell kérniük és kapniuk,
ezáltal biztosítani tudják hozzáférésüket a rendszerhez, ugyanakkor a kiszolgáltatott ada-
taik védelmét, bizalmas kezelését is.

Hazai viszonylatban kevés olyan információforrás létezik, amely pontos, hiteles, valós
idejû adatokat képes szolgáltatni, melyek segítségével olyan mutatókat, indikátorokat le-
het készíteni, amelyek tükrözni képesek a hazai információs társadalom, az e-business, az
e-kereskedelem fejlettségi szintjét, valamint fejlõdésének irányát, tendenciáit, így ezek
kiemelkedõ jelentõségûek.

3. AAz eelektronikus kkormányzat ((e-ggovernment) éés eelektronikus kközigazgatás
(e-aadministration) ffejlõdésének ttényezõi
Az elektronikus kormányzati és önkormányzati szolgáltatások nagymértékben elõsegít-

hetik egy ország információs társadalmának fejlõdését, az e-business és e-kereskedelem
nagyobb fokú elterjedését.

Az e-kormányzatot tekintve az Európai Bizottság a következõ stádiumokat jelölte meg
az e-kormányzat területén a fontosabb közszolgáltatások elérhetõsége/komplexitása alap-
ján [8, 61-62.]:
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1. informálás: a közszolgáltatás megszerzéséhez, a folyamat kezdeményezéséhez szük-
séges információk on-line rendelkezésre állása;

2. (egyoldalú) interakció: a közszolgáltatások portálja lehetõvé teszi a formanyomtat-
ványok honlapról való letöltését;

3. kétoldalú interakció: a közszolgáltatási portál lehetõvé teszi a nyomtatványok on-line
kitöltését és továbbítását (ez szükségessé teszi az állampolgárok, illetve intézmények azo-
nosíthatóságát);

4. tranzakció: a közszolgáltatások portálja lehetõvé teszi azok teljes körû igénybe véte-
lét on-line módon.

Világszerte egyre több ország kormánya kezdett el nyilvános adatokat és elektronikus
szolgáltatásokat nyújtani az internet segítségével.

Eredetileg az eEurope Terv 20 közszolgáltatást ajánlott on-line módon hozzáférhetõvé tenni.
Románia kormánya is rádöbbent arra, hogy szükséges és hasznos, ha állampolgárai-

nak, a vállalatoknak, szervezeteknek, intézményeknek a központi és helyi kormányzati in-
tézményekkel on-line kommunikációs lehetõséget biztosít. 

Ehhez elsõ lépésként elengedhetetlen a helyi és központi állami adminisztráció intéz-
ményeit digitalizálni, korszerû számítógép-hálózattal, internet-hozzáféréssel, IT-eszközök-
kel és -technológiákkal ellátni, s ezek alkalmazottait felkészíteni és kiképezni ezek
megfelelõ és hatékony használatára.

Az információs társadalom kialakítása és fejlesztése érdekében Romániában létrehoz-
tak egy olyan intézményi keretet, mely hozzájárulhat ugyanakkor az e-business és e-keres-
kedelem fejlõdéséhez is. Ezen intézmények interneten keresztül elérhetõek: Nemzeti Elekt-
ronikus Kormányzati Rendszer – www.e-guvernare.ro,  Nemzeti Elektronikus Oktatási
Rendszer – www.portal.edu.ro, Nemzeti Elektronikus Statisztikai Rendszer – www.e-statis-
tica.ro, Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Rendszer – www.e-licitatie.ro.

A Nemzeti Elektronikus Kormányzati Rendszert (2003/161. sz. törvény) hivatalosan
2003 szeptemberében indították el a  portálon. 

A  honlap lehetõvé teszi az állampolgárok és a szervezetek, vállalatok számára is, hogy
on-line kapcsolatba lépjenek a különféle közszolgáltatásokat nyújtó állami intézményekkel,
hozzáférjenek a szükséges nyilvános információkhoz, adatokhoz, közszolgáltatásokhoz. E
program és honlap segítségével a kormány megpróbálja növelni a közszolgáltatások átlátha-
tóságát, hatékonyságát, csökkentve elsõsorban a mûködési költségeket és a bürokráciát.

E portál eredetileg 5 elektronikus közszolgáltatást nyújtott, s 164 formanyomtatvány
ingyenes letöltését tette lehetõvé. Jelenleg több mint 200 on-line formanyomtatvány hoz-
záférhetõ ezen a honlapon s letölthetõek róla. Kinyomtatás után kitöltve azokat, az érde-
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keltek általában hagyományos módon (pl. postán keresztül vagy a hivatalok ügyfélfogadó
irodáiban személyesen leadva) juttathatják el az adott közszolgálati intézményhez. De lé-
teznek már olyan on-line formanyomtatványok is, melyeket számítógépen kitöltve szintén
on-line módon lehet eljuttatni a célzott intézményhez.

Figyelembe véve a hazai közszolgáltatások on-line elérhetõségét és komplexitását, el-
mondható, hogy a Nemzeti Elektronikus Rendszer a kétoldalú interakció stádiumában
van, ugyanis különféle on-line hivatalos nyomtatványok letölthetõek honlapjáról, néhány
nyomtatvány pedig on-line módon juttatható vissza az adott állami intézményhez.

Az állampolgárok regisztráltathatják magukat e rendszerbe, s ezáltal ingyenesen hoz-
záférhetnek az on-line közszolgáltatásokhoz, míg a szervezeteknek egy éves illetéket kell
fizetniük ezért.

A közszolgálati intézményeknek 48 órán belül értesíteniük kell a Nemzeti Elektronikus
Rendszert az általuk nyújtott információkkal, adatokkal, közszolgáltatásokkal kapcsolatos
bármely változásról.

Románia kormányának is van saját honlapja: www.guv.ro, és Románia elnökének is ki-
fejlesztették a honlapját: www.presidency.ro. Minden minisztériumnak, a kormányhivatal-
ok és intézmények zömének van saját honlapja. Sok helyi önkormányzati szervezet, intéz-
mény igyekezett saját honlapot kifejleszteni.

A tervek szerint az elektronikus közszolgáltatásokhoz való on-line hozzáférést fokoza-
tosan bõvíteni szeretnék. 

Fontos megemlíteni, hogy 2003 decemberében Genfben a „World Summit of Infor-
mation Society” alkalmából Románia Elektronikus Kormányzati Rendszere megkapta a
legjobb digitális tartalom díját („The best digital content prise”) az elektronikus kormány-
zat (e-Governement) kategóriában, az ezen a téren elért fejlõdés elismeréseképpen (a 8
díjazott kategória a következõ volt: e-Learning, e-Culture, e-Science, e-Government, e-
Health, e-Business, e-Entertainment, e-Inclusion).

4. AAz ee-llearning ffejlõdésének ttényezõi 
Nagyon fontos az információs társadalom fejlõdése szempontjából, hogy az elemi isko-

láktól kezdõdõen, a középiskolákon és líceumokon keresztül, a felsõoktatási intézménye-
kig bezárólag biztosítani lehessen országszerte azok számítógép-ellátottságát és internet-
hozzáférését.

Ebben a tekintetben a hazai oktatási intézmények pozitív evolúciót tükröznek, de még
mindig szükség van e folyamat felgyorsítására, intenzívebbé tételére. Legjobb a helyzet az
egyetemi szintû oktatási intézményekben, az elemi oktatási intézményekben viszont sok
még a teendõ a helyzet javítása érdekében.
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Az elemi osztályokban nincs kötelezõ módon információs technológiával kapcsolatos
tantárgyak oktatása. Léteznek olyan elemi iskolák, melyek rendelkeznek ugyan számítógé-
pekkel, esetleg internet-hozzáféréssel, de a kérdés az, hogy milyen mértékben és milyen
célokra használhatják azokat a tanulók. Felsõbb osztályokban már van informatikai okta-
tás, sõt némely diák már ebben a korban meglepõen kiemelkedõ eredményeket ér el, ki-
váló szakmai képességekre tesz szert. Az egyetemek általában oktatnak információs tech-
nológiával kapcsolatos tantárgyakat, s vannak olyan szakosodások, melyek kimondottan e
szakterületre készítik fel a diákokat, akiknek tudása és teljesítménye sok esetben nemzet-
közileg is elismertté válik.

Románia Oktatási és Kutatási Minisztériuma 2001-ben kezdeményezte az Információs
Technológia Alapú Oktatási Rendszer kifejlesztését, abból a célból, hogy elektronikus tá-
mogatást nyújtson a hazai oktatási rendszer számára, hogy információs eszközökkel és
technológiával segítse az oktatási folyamatokat a középiskolás szinttõl kezdõdõen egészen
a felsõfokú oktatási szintig. Ez a program összhangban van az eEurope 2005 Akció Terv-
vel („eEurope 2005 Action Plan”), és a következõ célkitûzései vannak: a hazai társadalom
digitális kultúrájának fejlesztése, az információtechnológia felhasználása az oktatási rend-
szer támogatása érdekében, a számítógépek és az internet használatának bevezetése az
oktatási folyamatokba. A program egy másik nagyon fontos célkitûzése, hogy minden diák
és tanár számára lehetõvé tegye (már az elemi iskoláktól kezdve), hogy hozzáférésük le-
gyen számítógépekhez és az internethez. A program javasolja a líceumok számítástechni-
kai laboratóriumainak új számítógépekkel való felszerelését, egy oktatási szoftverrendszer
kidolgozását és tartalommenedzsment megoldások kifejlesztését, elektronikus oktatási
tartalom kidolgozását, tanárok ez irányú képzését, internethez való csatlakozás biztosítá-
sát. Egy olyan projektet is kidolgozott a kormány, amely segítségével fokozatosan megvaló-
sítanák a romániai iskolák számítógépekkel való felszerelését, az Oktatási és Kutatási Mi-
nisztérium finanszírozásával. Mindezek egyik legfontosabb elõnye az lenne, hogy javulna
a társadalom e-mûveltsége („e-literacy”). Ez a program hozzájárul a hazai oktatási folya-
matok minõségének javításához is.

E program részére egy oktatási portált is kialakítottak: .
A 2005–2008 közötti idõszakra a legfontosabb célkitûzés e téren kiterjeszteni a folya-

matot a középiskolákra is.
Az e-learning bevonja az oktatási folyamatokba az információs eszközöket és technoló-

giát, miközben a kommunikáció a felek között on-line módon történik. A hazai felsõok-
tatási intézmények zöme elkezdett e-learning szolgáltatásokat kínálni a tovább tanulni
szándékozók számára.
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Ugyanakkor az e-learning hasznosnak ígérkezik a vállalatok, szervezetek, intézmények
alkalmazottainak képzésében, továbbképzésében is. Az internet egy kiváló és gazdag infor-
mációforrás, ahonnan az alkalmazottak számos szakmai anyagot, különféle jelentéseket,
cikkeket, kutatási eredményeket, akár egész szakirodalmat tölthetnek le érdeklõdési kö-
rüknek megfelelõen.

Fontos lenne statisztikai adatokat gyûjteni azon szervezetekrõl, melyek felhasználják az
internet nyújtotta lehetõségeket saját alkalmazottaik (tovább)képzésében, mind a haszná-
lat intenzitását, mind annak módját illetõen, hogy nyomon lehessen követni ezek hatását
és sikerességét.

5. RRománia kkormánya mmint aaz eelektronikus kközbeszerzés ((e-pprocurement) ffejlõdését
elõsegítõ ttényezõ  

2002-ben a kormány létrehozta a Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Rendszert, ki-
alakította a  honlapot.

Ezen a téren kidolgoztak néhány jogi szabályozást az elektronikus közbeszerzésre vo-
natkozóan, részletezve azon állami intézmények listáját, melyek kötelezõ módon igénybe
kell vegyék e célból ezt a rendszert és honlapot, azon termékek és szolgáltatások körét,
melyeket ily módon lehet beszerezni, és a közbeszerzési pályázatkiírásokon részt venni
szándékozó vállalatok által teljesítendõ feltételeket.

Az elektronikus közbeszerzési rendszer bevezetésével a kormánynak sikerült növelnie
a közbeszerzési folyamatok átláthatóságát, és megtakarítani az azzal kapcsolatos bizonyos
költségeket.

A rendszer másik óriási elõnye, hogy pozitív impulzust ad az elektronikus kereskedel-
men belül a B2B (Business-to-Business) szektor fejlõdésének hazai üzleti körülmények
között. Világviszonylatban az elektronikus kereskedelem legfejlettebb szektora, legalábbis
a termékek/szolgáltatások ily módon történõ értékesítésébõl származó jövedelmet
illetõen, a B2B szektor, ezt követi a B2C (Business-to-Consumer) szektor, viszont Romá-
niában sajátságosan a B2C szektor a meghatározó e tekintetben. Ennek több oka is lehet,
egyrészt a gazdasági helyzet és üzleti környezet jellemzõi és sajátosságai, másrészt a válla-
latok nem megfelelõ elektronikus felkészültsége, az elektronikus üzletkötési kultúra elég-
telensége, a lakosság alacsony internethasználati aránya stb. 

6. AAz eelektronikus eegészségügyi sszolgáltatások ((e-hhealth) ffejlõdésének ttényezõi  

A számítógép-ellátottság és digitalizálás az állami egészségügyi intézmények esetében
is igen fontos. A kormány ezt a folyamatot is elõsegítheti, bevonhatja az egészségügyi in-
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tézményeket is az elektronikus beszerzési folyamatokba, támogathatja esetükben is az
elektronikus tranzakciók lebonyolítását, a mûködésükhöz szükséges termékek és szolgál-
tatások on-line beszerzését.

Fontos lenne, hogy már háziorvosi szinten is a betegek adatait, betegségeit, egészség-
ügyi problémáit, kezelésük részleteit elektronikus formában tárolják.

Hasonlóképpen fontos, hogy az állampolgároknak on-line hozzáférésük legyen szak-
szerû egészségügyi, egészség-megõrzési stb. témákhoz, ez szintén elõsegítheti az internet
használatának fokozódását.

7. AA vvállalatok, iintézmények, sszervezetek eelektronikus rrészvételének ((e-iinvolvement)
ösztönzése 

Az e-business fogalmát különbözõképpen definiálják a szakemberek, intézmények stb.
Az OECD definíciója (2004) szerint az e-business az üzletkötésnek (mind vállalaton belül,
mind vállalatok között) automatizált formája, mely számítógépekkel támogatott hálózato-
kon keresztül megy végbe. Míg az elektronikus kereskedelem a szervezetek és ügyfeleik
(fogyasztók/szervezeti vásárlók) közötti tranzakciók elektronikus médián keresztüli lebo-
nyolítását jelenti, addig az e-business átfogóbb jellegû, fontos aspektusokként megjelenít-
ve az üzleti folyamatok digitalizálását és integrálását. Elemezve az e-kereskedelmet, az
elektronikusan lebonyolított tranzakciókat, különféle mérõszámokkal illetik ezeket a
szakemberek (például az on-line módon, interneten keresztül értékesített termékek/szol-
gáltatások értékesítési volumene). De mindenképpen szükség van más aspektusok figye-
lembevételére is, melyek segíthetnek (könnyebben) megérteni, hogyan használják a szer-
vezetek az internetet vállalkozásaik lebonyolításához, vállalaton belüli folyamataik digitali-
zálására, e folyamatok elektronikus összekapcsolására, saját üzleti folyamataik más szer-
vezetek üzleti folyamataival való összekapcsolására, oly módon, hogy hasznossá legyen
minden érintett fél számára.

Románia kormánya több intézkedést hozott egy kedvezõ(bb) e-business környezet ki-
alakítása érdekében, ezáltal segítve az e-business és e-kereskedelem hazai fellendülését.

Románia ezen a téren több EU-direktívát, az információs társadalomra, e-business-re
e-kereskedelemre általánosan vagy specifikusan vonatkozó statisztikai metódust adoptált
vagy adaptált. Elfogadta az Aquis Communautaire telekommunikációra, postai szolgáltatá-
sokra, valamint információtechnológiára vonatkozó fejezetét. Kidolgozták az elektronikus
kereskedelem jogi kereteit, figyelembe véve az EU-irányelvek ide vonatkozó javaslatait. Az
alapvetõ jogi szabályozásokat hatályba léptették (2001/455. sz. törvény – Az elektronikus
aláírásra vonatkozó törvény, 2001/1259. sz. kormányhatározat – Az elektronikus aláírás-
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ra vonatkozó törvény gyakorlatba ültetésének normatíváit magába foglaló kormányhatáro-
zat, 2002/20. sz. rendelet – Az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó rendelet, 2002/365.
sz. törvény – Az elektronikus kereskedelemre vonatkozó törvény), s már a másodlagos
szabályok kidolgozásán és hatályba léptetésén fáradoznak.

Az internet mindenképpen kihatással van és lesz a hazai szervezetekre, vállalatokra, azok
tevékenységeire, emiatt fontos felbecsülni esetükben a következõket: az on-line tevékenysé-
geik lebonyolításának stádiumát; a kommunikációs és információtechnológiai infrastruktú-
rájukat; kommunikációs és információtechnológiai kompetenciáikat; az e-business és e-ke-
reskedelem elveinek menedzserek és vállalkozók általi megismerését és megértését; azon
on-line tevékenységeket, melyek értéket teremtenek; az e-business és e-kereskedelem meg-
oldások alkalmazását; az e-business hatását a szervezetekre s az értékláncra.

Fontos azt is felkutatni, hogy melyek azok a meghatározó tényezõk, amelyek elõsegítik
az e-business és e-kereskedelem használatát. Úgy tûnik, hogy a széles sávú internet-hoz-
záférés igen fontos szerepet játszik az e-business és e-kereskedelem elterjedésében. A
kommunikációs és információtechnológiai beruházások, széles sávú internet-hozzáférés,
a hozzáférés és más on-line szolgáltatások költségeinek csökkenése, biztonságos on-line
fizetési rendszerek, az intelligens kártyák (smart cards) használatának elterjedése, adó- és
egyéb illetékkedvezmények stb. egyre növekvõ mértékben az internetre vonzhatják a szer-
vezeteket, vállalatokat, intézményeket, ösztönözhetik az internet üzleti célú felhasználását,
mindez pedig kedvezõen befolyásolja a hazai e-business és e-kereskedelem széleskörû el-
terjedését. 

2003 végére a romániai vállalatok 85%-a rendelkezett internetcsatlakozással, kb. 500
000 számítógép létezett a vállalatok birtokában, s az alkalmazottak kb. 39%-a használta az
internetet legalább egyszer egy héten. 2003 augusztusában az aktív „.ro” domainnevek
száma nagyjából 19 000 volt. Közép- és Kelet-Európa 16 országa közül egy tanulmány
(Reseaux IP Europeens) szerint Románia a 9. helyen állt a „.ro” domainnevek száma te-
kintetében (Magyarország a 4. helyen szerepelt). A „.ro” domainnevek számának változá-
sát nyomon követve, dinamikusan növekvõ tendenciát tapasztalhatunk: 10 domainnév
1993-ban, 2000-ben 16 639, 2001-ben 30 100, 2002-ben 45 000, 2003-ban 57 500, 2004.
március végén pedig 62 000. [6], [9], [16].

Romániában egyre inkább terjed az információ- és kommunikációs technológia hasz-
nálata a különbözõ gazdasági szektorokban.

2002. december végén Romániában összesen 8117 vállalat mûködött a kommuniká-
ciós és információtechnológia területén (melyek közül 7455 mikrovállalkozás, 550 kisvál-
lalkozás, 88 közepes vállalkozás, 24 nagyvállalat), ami az összes romániai vállalat 1,96%-a.
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Ezekben a vállalatokban összesen 86 112 alkalmazott dolgozott (9030 mikrovállalkozások-
ban, 11 156 kisvállalkozásokban, 8453 közepes vállalkozásokban, 57 473 nagyvállalatok-
ban). E vállalatok összbevétele 3370 millió € volt. A földrajzi elosztást tekintve a fõváros
(Bukarest) és környéke a legkoncentráltabb, legalábbis ami a bevételeket illeti. [8, 35.]

2003 végén a Romániában aktívan mûködõ 39 bank közül 23 megkapta a kedvezõ vá-
laszt on-line tranzakciók lebonyolítása érdekében, home-banking, internet banking, vala-
mint mobile banking formájában. A romániai jogi szabályozások alkalmazhatóak az elekt-
ronikus aláírások használatára, az elektronikus kereskedelem lebonyolítására, a bank-
szolgáltatások igénybevételére, a bankkártyák kereskedelemben és elektronikus kereske-
delemben való használatára stb., s ezek hozzájárulhatnak a romániai elektronikus keres-
kedelem fejlõdéséhez. A 2003/485. sz. törvény (melyet az 1998/58. sz., bankokra vonat-
kozó törvény módosítására és kiegészítésére alkottak) lehetõvé teszi a bankok számára a
kiterjesztett elektronikus aláírás használatát. Ennek elõnyei: a dokumentumok nyomtatá-
sával és feldolgozásával járó költségek csökkenése, gyorsabb kommunikálás az ügyfelek-
kel, az adatok bizalmas kezelésének biztosítása, a dokumentumok közlekedésének egy-
szerûbbé válása, a bank különbözõ telephelyei, fiókjai stb. közötti kommunikáció javulá-
sa az elektronikusan aláírt dokumentumok elektronikus úton való továbbítása által.

Léteznek intézkedések, melyeknek célja a KKV-k (kis- és közepes vállalkozások) ösz-
tönzése az elektronikus üzletek lebonyolítására s az elektronikus kereskedelemben való
részvételre. 2003 végén Romániában az elektronikus kereskedelmet lebonyolító vállalatok
csupán az on-line katalógusok megtekintését és az on-line megrendeléseket tették
lehetõvé a vevõk számára, a fizetéseket offline módon fogadták el. Jelenleg már lehetõvé
vált a virtuális bankkártyák alkalmazása, valamint a 3D Secure rendszernek köszönhetõen
a hitelkártyákkal és betéti kártyákkal történõ on-line fizetések lebonyolítása is. A gond
egyelõre a lakosság „készpénz-felfogásával” van, ugyanis szükség van  a lakosság körében
a bankkártya-használat kultúrájának fejlesztésére. Ugyanakkor egyre több vállalat fogad el
bankkártyás fizetéseket (önszántából vagy jogi szabályozások alapján). Jogi szabályozás ír-
ja elõ 100 000 €-nál nagyobb üzleti forgalmat lebonyolító vállalatok számára a bankkár-
tyákkal való fizetés elfogadását [8, 90-94.]. Mindezek rövid távon hozzájárulhatnak az
elektronikus kereskedelem fellendüléséhez.

8. AAz áállampolgárok eelektronikus rrészvételének ((e-iinvolvement) öösztönzése 

Románia kormánya sokat tehet a lakosságnak az on-line világba való egyre fokozottabb
vonzására, a lakossági internethasználat ösztönzésére, elsõsorban a lakosság számítógé-
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pekhez és internethez való hozzáférését támogatva. Óriási digitális különbségek (digital
gap, e-gap) léteznek a fõváros és az ország többi vidéke, valamint a városi és falusi környe-
zetek között. A kormány egyik fõ feladata e különbségek csökkentése, minimalizálása te-
rén jelentkezik.

Kiterjesztve az elektronikus kormányzat folyamatát, egyre több állampolgárt lehet rá-
bírni az internet használatára, de fontos fejleszteni a lakosság internetkultúráját is.

Publikus internet-hozzáférési pontokat biztosítva a lakosság részére (fõleg ha ingyenesen
történik), jelentõsen növekedhet azok száma, akiknek így internet-hozzáférésük lesz (mert
esetleg másképp nem engedhetik meg maguknak). Ez is serkentheti az internethasználatot.

Nagyon fontos feladat lenne az on-line tranzakciók biztonságának növelése, annak ér-
dekében, hogy növekedjen a lakosság bizalma és csökkenjen a kockázatvállalása az inter-
neten keresztül történõ vásárlás és fizetés esetén.

Lokális tartalmú honlapok létrehozásának támogatásával is növelni lehet az internet
használatát, fõleg ha azok az általános társadalmi élet minden területét lefedõ közérdekû
és hasznos, használható tartalmat szolgáltatnak.

Az „Euro 200” támogatási programot azzal a céllal hozta létre a kormány, hogy támo-
gassa a szociálisan hátrányos helyzetû, állami vagy privát oktatási intézményekben tanul-
mányaikat folytató tanulók, diákok új számítógép-vásárlását, elõsegítve ezáltal az EU-ban
prioritást élvezõ esélyegyenlõség biztosítását is. Az új számítógépek vásárlásának ösztönzé-
se érdekében életbe léptették a 2004/269. sz. törvényt, amely lehetõséget nyújt a szociáli-
san hátrányos helyzetû tanulók és diákok számára, hogy anyagi támogatást igényeljenek e
célból. E program legfõbb nyeresége, hogy növekedni fog a hazai számítógéppenetrációs
fok, s fellendülhet a számítógép-értékesítés is. Az ilyen típusú anyagi támogatással megvá-
sárolt új számítógépek esetén a hozzávaló oktatási szoftvercsomagot ingyenesen bocsátják
a vállalatok rendelkezésére, hogy azok feltelepítsék a vásárlóik részére. Honlapot is létre-
hoztak e programmal kapcsolatosan: http://euro200.edu.ro és http://www.euro200.ro.

Hasznosnak bizonyulna, ha e pénzügyi támogatási programot kiterjesztenék (kevésbé
szigorú követelmények, fõleg kevésbé korlátozó jövedelmi követelmények bevezetésével,
vagy pedig ha például adó-, illetve illetékkedvezményeket vezetnének be lakossági számí-
tógép-vásárlások esetére).

A civil társadalom, melyet elsõsorban civil egyesületek, szervezetek képviselnek, a külön-
bözõ szakmai egyesületek stb. is egyre inkább használják az internetet, sok esetben saját
honlapo(ka)t is kifejlesztve, az állampolgárokkal on-line kommunikációt (is) folytatva. 

9. AA hhazai eelektronikus kkereskedelem ffejlõdését aakadályozó ttényezõk 
Az e-business és e-kereskedelem hazai fejlõdésének fõbb akadályozó tényezõi között

megemlíthetjük a következõket:
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– általános gazdasági és üzleti környezet (globális és hazai szinten),
– a lakosság alacsony átlagos jövedelme, bizonyos társadalmi kategóriák perifériára

szorulása,
– az állampolgárok információs és kommunikációs eszközökre, valamint technológiá-

ra költhetõ jövedelemhányadának alacsony volta,
– az internethasználat, e-business, e-kereskedelem, elektronikus kormányzat és ön-

kormányzat, e-learning, stb. elõnyeirõl szóló ismeretek hiánya,
– az elektronikus tranzakciók iránti bizalom hiánya,
– az elektronikus visszaélések magas szintje,
– az állampolgárok digitális kultúrájának hiánya, illetve hiányosságai,
– a vállalatok, intézmények, szervezetek digitális kultúrájának, illetve az üzleti kultúra

bizonyos aspektusainak hiánya, illetve hiányosságai.

10. KKövetkeztetések 
Figyelembe véve a fentiekben felsorolt e-kereskedelem fejlõdését akadályozó

tényezõket, valamint Románia sajátságos helyzetét, a következõ területeken várnak fontos
teendõk a kormányra:

– támogatni a lakosság PC-ellátottságát, valamint az internetpenetrációs fokát a háztar-
tásokban (lehetõleg széles sávú internet-hozzáférés biztosítását);

– biztosítani az oktatási intézmények PC-ellátottságát, valamint internet-hozzáférését
(lehetõleg széles sávú internet-hozzáférést), a diákok informatikai és internethasználatra
vonatkozó oktatását, a diákok tényleges hozzáférését a számítógépekhez és az internethez; 

– csökkenteni a városi és vidéki területek között, valamint a Bukarest és az ország töb-
bi része között megjelenõ elektronikus szakadékot (e-gap), ami elsõsorban az informáci-
ótechnológiai infrastruktúrát s annak üzleti vagy személyes célú felhasználását illeti;

– megfelelõ információforrásokat biztosítani és olyan országos szinten integrált infor-
mációs rendszert kifejleszteni, mely lehetõvé teszi a hazai információs társadalommal
kapcsolatos, valós idejû adatgyûjtést és -feldolgozást, megfelelõ koordinálást megvalósíta-
ni e téren, nagyobb mértékben biztosítani a kormányzati, önkormányzati intézmények, ci-
vil szervezetek, üzleti szférában mûködõ vállalatok, oktatási intézmények, kutatóközpon-
tok, szakmai egyesületek s a lakosság nagyobb mértékû részvételét, szerepvállalását e fo-
lyamatban;

– jobb együttmûködés ösztönzését az állami, az üzleti és társadalmi szférák között, an-
nak érdekében, hogy hatékonyabb legyen hozzájárulásuk a hazai információs társadalom
fejlesztéséhez;

– a lakosság felvilágosítása hagyományos off-line és modern on-line kommunikációs
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csatornákon keresztül az információs társadalom mibenlétérõl, elõnyeirõl, valamint az
internethasználat elõnyeirõl és veszélyeirõl;

– oktatási intézmények bevonása a fiatalok információtechnológiai képzésébe már az
elemi iskolák szintjétõl kezdve, egészen az egyetemi szintig, sõt azon túlmenõen is;

– a közszolgálati alkalmazottak információtechnológiák és eszközök használatával
kapcsolatos oktatásának, képzésének biztosítása (kormányzati, önkormányzati, egészség-
ügyi, jogi stb. állami intézmények esetében egyaránt);

– megfelelõ anyagi és egyéb erõforrások biztosítása a különféle programok megfelelõ
gyakorlati megvalósítása érdekében;

– helyi, megyei, regionális és/vagy országos szintû közszolgálati intézmények adatbázi-
sainak megfelelõ összehangolása, összekapcsolása, integrálása, a közszolgálati informáci-
ós rendszer rendelkezésre állása és használhatósága érdekében;

– Románia információs és kommunikációs export potenciáljának megfelelõ gyümöl-
csöztetése (hiszen pl. világszinten elismert tudású és képességû szakembereink vannak).
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BAKOS LLEVENTE–CSEGZI SSÁNDOR

A csomóponti régiók mint növekedési centrumok az elmúlt években az Európai Unió-
ban, de lassan Romániában is az érdeklõdés középpontjába kerültek. Az országok a globális
versenyben nagyvárosaik (csomóponti régióik) révén vesznek részt. A fejlõdés fõ hordozói a
városok és vonzáskörzeteik alkotta város-régiók. Az EU fejlesztési politikája a városi és rurális
térségek közötti egyenlõtlenségek kiegyenlítésének egyik legjobb eszközének a nagyvárosi tér-
ségek kialakítását véli. A fenntartható fejlesztési elvek meghirdetésének eredményeként (is)
stratégiai fontosságú dokumentumok születettek meg már 1999-tõl (lásd ESDP1), illetve itt
kell megemlíteni az Európai Unió 2000–2006 közötti strukturális alapjai felhasználásának
irányelveit2, vagy akár a napjainkban folyamatosan zajló eseményeket3.

A régió nagyon rugalmasan értelmezett gyûjtõfogalom, de alapvetõen két irányzata is-
mert. Az elsõ a közgazdasági felfogás, amely nem vesz tudomást a földrajzi határokról,
csak a gazdasági interakciókat veszi figyelembe. A második értelmezés, demográfiai ada-
tokra alapozva, figyelembe veszi a csomóponti régió lényegét, és e szerint településekbõl,
kistérségekbõl épül fel. A gyakorlat alapján rendszerint olyan nagyvárosi térségi
közösségekrõl beszélünk, ahol minimum félmillió ember él.

A román hivatalos terminológiában is megjelenik ez a kettõsség. A 2001/351-es tör-
vény4 a földrajzi szempontokra helyezi a hangsúlyt: „olyan régió, amely önkéntes partner-
ségen alapuló társulás, nagy városközpontok (Románia fõvárosa és I. rangú nagyvárosok5)
és a közvetlen közelükben – 30 km-es távolságon belül – levõ olyan települések között,
amelyekkel többsíkú együttmûködési kapcsolat létezik”. Ugyanakkor a 2006/286-os tör-
vény6 szerint „közösségi fejlesztési egyesület, amely Románia fõvárosa vagy I. rangú nagy-
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1 The European Spatial Development Perspective (E.S.D.P.), Potsdam 1999.
2 Lásd a 2. irányelvet, amely NUTS 3 régiókra, azaz csomóponti régiókra vonatkozik, vagy az erre vonat-

kozó konvergenciaprogramokat, http://ec.europa.eu/regional_policy/.
3 Lásd pl. „OPEN DAYS 2006: Investing in Europe’s Regions and Cities” címû konferencia programját,

Brüsszel, 2006. okt. 9–12., http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2006/.
4 Legea 351 din 2001, privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naþional – Secþiunea a IV-

a, Reþeaua de localitãþi, Monitorul Oficial nr. 408/2001.
5 A 2001/351-es  törvény II. mellékletében számos feltétel található az I. rangú nagyváros meghatározásá-

ra vonatkozóan (így például min. 200 000 lakos). Jelenleg Romániában 11 város teljesíti ezeket a felvételeket.
6 Legea 286 din 2006 – pentru modificarea ºi completarea legii administraþiei publice locale nr.

215/2001, art 1. pct. 1 alin j, Monitorul Oficial 621/2006.
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városok és a közvetlen közelükben levõ közigazgatási egységek közötti társulás formájában
jön létre”. Itt nyilvánvalóan a társadalmi komponens a meghatározó. 

A nagyvárosok köré alakuló csomóponti régiók megnevezése, mind a magyar, mind a
román és angol terminológiában, egyelõre nagyon változatos. Magyarországon egyre gyak-
rabban használják a „városrégió” (pl. „Budapest városrégió”) megnevezést7, az erdélyi
magyar sajtóban idõnként használatos a „nagyvárosi övezet”,8 illetve a szakmai berkekben
a román fordításból származó „metropolitán zóna”. Mindkét erdélyi megnevezés közhasz-
nálatban szokatlan, ez utóbbi különösen, mivel Erdélyben a latinos hangzású magyarítá-
sok rendszerint népszerûtlenek. Ebben a cikkben, lehet, nem túl szerencsésen, a Maros-
vásárhely és a közelében kialakult régiót bemutatva a „Marosvásárhely Metropolitán Öve-
zet”9 megnevezést fogjuk használni, megpróbálva jelezni ezáltal azt is, hogy egy intézmé-
nyesített (gazdasági, politikai) szerkezeti struktúráról van szó. Ugyanakkor már az elején
szükséges leszögezni, hogy az intézményi teret el kell választani a gazdasági tértõl. Az elõb-
binek stabil határa van, míg az utóbbi állandó változásban van. Valójában a metropolitán
övezetek kialakításakor a cél nem egy szoros földrajzi hely meghatározása, hanem egy
megfelelõ gazdasági tér kiépítése. A tulajdonképpeni cél a régiónak a globális gazdasághoz
történõ kapcsolódása, és megoldások keresése a régióban elérhetõ jólét létrehozására és
megtartására.

Ezeknek a lehetõségeknek a kihasználására kiemelt figyelmet szentel az Európai Unió
is, emiatt a régiók kialakításához szükséges kedvezõ nemzetközi kontextusról tudunk be-
szélni. Meg kell említenünk, hogy jelenleg az európai országok területrendezési rendsze-
rének alapos átszervezését célzó folyamatok mennek végbe. A fenntartható regionális fej-
lesztés az alábbi öt fõbb célkitûzéshez köthetõ: 

– a városi területstruktúra kiegyensúlyozása,
– a városi életminõség javítása,
– a regionális identitás megõrzése, a kulturális örökség ápolása,
– az integrált adminisztráció: a regionális infrastruktúra-hálózatok együttmûködése,
– új partneri viszonyok tervezése és gyakorlatba léptetése.
A fejlesztési tervek a decentralizáció felé irányulnak. Megállapítható a felelõsségek át-

vitele a kormánytól a helyi és regionális szintekre. A város–falu partneri kapcsolatokban
összehangolt fejlesztési folyamatok vannak jelen, különösen az alábbi területeken: 
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7 Lásd. pl. Enyedi György: Regionális folyamatok a posztszocialista Magyarországon. Magyar Tudomány,
2004/9. 935.

8 Lásd pl. a Népújság 2006. augusztus 31-i számát, ahol egy hirdetésben „Marosvásárhely Nagyvárosi
Övezet felvesz titkárt”.

9 Hivatalos jogi megnevezése: Asociaþia Zona Metropolitanã Târgu Mureº.
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– városjellegû struktúrák,
– közszállítási hálózatok,
– falusi övezetek gazdaságai,
– infrastrukturális hálózatok,
– a városi lakosság kikapcsolódását szolgáló pihenõhelyek,
– természeti és kulturális örökségek védelme és értékesítése.
A közép- és kelet-európai országokban a régiók vezetõ szerepet töltenek be az országos

gazdasági átszervezési folyamatokban, ugyanakkor a nagyvárosok a fenntartható regioná-
lis fejlesztések által biztosított gazdasági elõnyökre törekednek. 

Marosvásárhely MMetropolitán ÖÖvezet mmegalakulásának kkörülményei
Felismerve a kedvezõ nemzetközi és hazai fejlesztéspolitikai viszonyokat, Marosvásár-

hely és Maros megye vezetési struktúrái már 2000-tõl kezdõdõen egy csomóponti régió ki-
építését vélték szükségesnek a régió fejlesztésére. A terveknek nem kedvezett a politikai
sokszínûség, illetve az, hogy a megye, a környezõ falvak és a város vezetése közötti viszony
egyáltalán nem mondható barátinak. A komoly gazdasági (köz)érdekek és a politikai
kompromisszumok, valamint a legalacsonyabbtól a legmagasabb szintekig folytatott lobbi
végül elindította a régió intézményesítésének folyamatát. Ennek a folyamatnak a mérföld-
kövei a következõk:

1. áábra. RRománia II. éés III. rrangú nnagyvárosai
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– 2000: általános városrendészeti terv (PUG),
– 2000–2002: Agenda 2110, 
– 2002–2004: Marosvásárhely fenntartható stratégiája,
– 2006: megalakult Marosvásárhely Metropolitán Övezet az alábbi közigazgatási egysé-

gekbõl: Marosvásárhely (Târgu Mureº); Nyárádtõ (Ungheni); Ákosfalva (Acãþari);
Mezõcsávás (Ceauaºu de Câmpie); Koronka (Corunca); Nyárádkarácsony (Crãciuneºti);
Maroskeresztúr (Cristeºti); Nagyernye (Ernei); Dózsagyörgy (Gheorghe Doja); Jedd
(Livezeni); Mezõpanit (Pãnet); Marosszentkirály (Sâncraiu de Mureº); Marosszentgyörgy
(Sângeorgiu de Mureº); Kerelõszentpál (Sânpaul); Maros megyei Tanács (Consiliul
Judeþean Mureº).

2. áábra. AA MMarosvásárhely MMetropolitán ÖÖvezet fforrása11

BAKOS LEVENTE–CSEGZI SÁNDOR

10 Az Agenda 21 programban, USAID támogatással, 5 szakmai csoport összehangoltan tevékenykedett. A
25 résztvevõ a civil szervezetektõl a magánvállalkozókon át egészen az állami intézményvezetõkig terjed.

11 Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului: Proiect nr.
189/2005 – Plan de amenajare a teritoriului zonal P.A.T.Z. periurban al municipiului Târgu Mureº. Plan de
mãsuri de dezvoltare spaþialã.

ujforum_57.qxp  10/26/2006  1:42 PM  Page 38



Az alapító dokumentumokban az alábbi fõ célkitûzéseket találjuk: 
1. Marosvásárhely megyei jogú város európai interregionális központtá fejlesztése, ez-

által délkelet-európai szintû üzleti központtá fejlesztése, valamint új funkciók felvállalása;
2. Marosvásárhely megyei jogú város nagy transzkontinentális folyosókhoz viszonyított

kedvezõ helyzetének értékesítése (közút, légi és vasúti szállítási folyosók);
3. Marosvásárhely megyei jogú város környezetének és általános képének minõségi ja-

vítása, az idegenforgalmat és az urbán típusú kikapcsolódást szolgáló területek bõvítése és
az ehhez kapcsolódó specifikus szolgáltatások fejlesztése;

4. ágazati átszervezés, elsõsorban a magas hozzáadott értéket biztosító és az országos
gazdaság számára „húzó” szerepet betöltõ gazdasági ágazatok fejlesztése;

5. a magasan képzett fiatal munkaerõ szelektív vonzása;
6. a természeti adottságok és a kulturális örökség értékesítése.
A fentiekbõl kiderül, hogy a fõ érvek a Marosvásárhely Metropolitán Övezet létrehozá-

sában elsõsorban az összehangolt fejlesztési tervek lehetõsége, illetve az ebbõl származha-
tó gazdasági elõnyök voltak. Ugyanakkor, követve az európai trendeket és mintegy
megelõzve a hasonló romániai régiókat és ezáltal versenyelõnyre téve szert, egy erõs nagy-
városi régió kialakításával próbálja Marosvásárhely és környéke behozni azt az immár év-
tizedes elmaradást, amit csak részben indokoltan a 90-es etnikai összetûzésekkel magya-
ráznak a vásárhelyi illetékesek. 

A Marosvásárhely Metropolitán Övezet olyan intézményi tér12, amely hatalomgyakor-
lást és szabályozást tesz lehetõvé az általa létrehozott intézmények révén. A metropolitán
övezet önálló politikai felelõsséggel felruházott struktúra, ennek következményeként a
megfelelõ kormányzási forma kulcskérdés, emiatt már a kezdetektõl nagy viták elõzték
meg a hatalom gyakorlására vonatkozó kérdéseket. Ennek tükrében részben indokolt a
Maros Megyei Tanács – felkért vagy sem, de – mindenképpen felvállalt, koordináló, veze-
tési ambíciókat is jelzõ szerepe. A kezdeti nehézségek áthidalása után a Marosvásárhely
Metropolitán Övezet sikeressége elsõsorban a tagtelepülések polgármestereinek, tanácsai-
nak elkötelezettségén, kompromisszumkészségén múlik. Egyelõre nyitott rendszerrõl be-
szélhetünk, az lép be és ki, aki akar, de mihelyt kialakulnak az erõviszonyok és kötelezett-
ségvállalások történnek, az önkéntes ki- és belépési lehetõségek leszûkülnek. A metropo-
litán övezet mindegyik résztvevõjében tudatosulnia kell, hogy akárcsak egy holdingszerû,
azaz tõkekoncentrációra épülõ gazdasági vállalkozás esetében, a globális sikerhez mind-
egyik tagnak tejesítenie kell a kitûzött teljesítménymutatókat, ugyanakkor oda kell figyel-
nie a holding többi tagjára is. 
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12 Jogi személyiséggel, tehát adószámmal, vezetõséggel, saját vagyonnal stb. rendelkezõ társulás.
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A Marosvásárhely és a vonzáskörzetében levõ települések számára a metropolitán öve-
zet az alábbi fõ elõnyöket jelentheti:

– orvosolhatja a város közigazgatási vonzáskörzetén kívül esõ területek mûködésbeli
rendellenességeit,

– meghatározza és szigorú rangsorba sorolja az övezet szintjén létezõ fõbb fejlesztési
folyamatokat és az ezeket érintõ problémákat,

– támogatja a helyi autonómiát, az övezet fenntartható fejlõdésének perspektíváját,
– megerõsíti a város és annak közvetlen szomszédságában levõ települések közötti

együttmûködést, az alábbi területeken: gazdaság; ellenõrzött városfejlesztés; közigazgatás
és szolgáltatások; egészségügy; oktatásügy és kultúra; demográfiai hanyatlás; életkörül-
mény-javítás; környezetvédelem és -megõrzés.

A továbbiakban a Marosvásárhely Metropolitán Zóna sajátosságait négy szempont
szerint elemezzük, a teljesség igénye nélkül. Ezek a következõk: a gazdasági és területfej-
lesztési szempontok, valamint társadalmi-kulturális vetületek és intézményi feladatok.

a. GGazdasági sszempontok
A nemzetközi tapasztalat szerint is számottevõ az az elõny, hogy az átlagadatok elfedik a

région belüli egyenlõtlenségeket, mivel a nagyváros gazdasági teljesítménye általában ki-
emelkedik, míg a közvetlen szomszédságukban általában elmaradottabb rurális települé-
sek vannak. Itt elsõsorban arra kell gondolni, hogy konszolidált adatokkal lényegesen köny-
nyebb az esetleges stratégiai beruházókat meggyõzni, és ha az Európai Unió ilyen vagy eh-
hez hasonló régióstruktúrákban gondolkodik, akkor minden bizonnyal elõnyt jelent a
strukturális és kohéziós alapok hozzáférésében. Emellett számítani lehet arra, hogy az ur-
banizációs folyamat felgyorsul, gazdasági szempontból például nem elhanyagolandó egy
nagyszámú fogyasztói réteg „aktivizálódása”. A környezõ falvak, bár rég kiestek a mezõgaz-
daság vonzáskörébõl, „igazi” urbánus fogyasztóként eddig nem voltak beszámíthatók. A
közös együttmûködés eredményeképpen erõteljes gazdasági interdependencia alakul ki a
települések között. Gazdasági szempontból tekintve jellemzõ azonban, hogy a régió hatá-
ra a csomóponttól távolodva egyre inkább elmosódottabb.

Bár Marosvásárhely jelenleg jelentõs szabad kapacitásokkal rendelkezik több gazdasá-
gi ágazatban (gépgyártás, faipar, vegyipar, energetikai ipar, földgáz és víz), illetve országos
szinten kiemelkedõ helyet foglal el egyes (köz)szolgáltatásokban (pl. ivóvíz-szolgáltatás,
egészségügy, felsõfokú oktatás stb.), elsõsorban a metropolitán övezet létrehozása által vál-
hat gazdasági csomóponttá. A metropolitán övezet gazdasági sikere az infrastrukturális
adottságok mellett abban is áll, hogy mennyire tudja majd kihasználni az egész övezet
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földrajzi és kulturális adottságait. A földrajzi helyzet adta elõny elsõsorban az, hogy Maros-
vásárhely szárazföldi (a 4-es és 9-es európai közlekedési folyósok) és légi közlekedési cso-
mópontja. A környék kulturális vonzereje a multikulturalitásában, történelmében és a ha-
gyományaiban rejlik.

3. áábra. MMarosvásárhely fföldrajzi hhelyzete éés aaz eeurópai kközlekedési ffolyósokhoz vviszonyított hhelyzete13

b. TTerületfejlesztési sszempontok
A Marosvásárhely Metropolitán Zóna létrehozásának egyik legnagyobb hozadéka, hogy

összehangolt fejlesztési tervek elkészítését teszi lehetõvé. Ebben a kérdésben Marosvásár-
hely számára kiemelt helyet foglal el a Marosvásárhelyt elkerülõ terelõutak kérdése. Külö-
nösen, kihívás a Bukarest–Brassó felõl érkezõ, Moldva felé haladó nagy északkelet irány-
ban történõ forgalom elterelésének kérdése. Ezt a problémát a környezõ települések hat-
hatós segítsége nélkül a város nem tudja, vagy csak nagy áldozatok árán tudja megoldani. 

Fejlesztési kérdésekben ugyanakkor egyértelmûen a kistelepülések érdekeltek, hiszen
az infrastrukturális elõnyök mellett egyes országosan vezetõ szolgáltatásokhoz14 juthat-
nak, illetve intézményesített részeseivé válhatnak azoknak a folyamatoknak, amelyek
egyes közszolgáltatásokat európai standardokra való átalakítását célozzák meg. Ilyen folya-

Marosvásárhely Metropolitán Övezet

13 Az ábra elkészítésekor felhasználtuk a 2001/351-es törvény IV. Mellékletében található térképet.
14 Marosvásárhely a hazai csúcsot jelenti például rohammentõ-szolgálatban: a SMURD-rendszer innen

indult el és innen vezetik az országos hálózatot.
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mat az egyes uniós beruházási programokban való részvétel15, illetve az egyes szolgáltatá-
sok koncessziója (például hulladékszállítás az év végéig). Mindezek mellett a kistelepülé-
sek elsõsorban a nagy infrastrukturális elõnyökre számítanak, olyanokra, mint az útháló-
zatuk rehabilitációja, a közvilágítás megoldása, lakótelepek építése.

Marosvásárhely az információtechnológia élvonalába tartozik, több nemzetközi szintû
nagy szakcég telepedett meg itt, és minden jel szerint a folyamat csak a kezdetén van. Ha
nem lennének az elsõsorban a földterületek adta korlátok, az információtechnológia még
jobban jelen lenne a régióban. A magas hozzáadott értékkel rendelkezõ ipar jelenléte je-
lentheti a régió jövõjét, mivel a térség rendelkezik a szükséges know-how-val, ugyanakkor
két mûszaki egyetem folyamatosan biztosítja a minõségi szakember-utánpótlást.

Jelentõs eredmény a Metropolitán Zóna mûködését elemzõ Marosvásárhely és Öveze-
te Területrendezési Tanulmány16, melyet a Szállítási, Építkezési és Turisztikai Minisztéri-
um rendelt meg és fogadott el. A tanulmánynak 5 fejezete van:

1. Távközlési csatornák;
2. Vízgazdálkodás;
3. Természetvédelmi övezetek; 
4. Településhálózati rendszer;
5. Természeti kockázati tényezõk.
A fenti tanulmány a Metropolitán Övezet fejlesztési stratégiája egyik alapdokumentuma

lesz. Ez három szakaszban valósul meg: 
I. szakasz: A városperem meglévõ helyzetére vonatkozó helyzetelemzés.
II. szakasz: Térfejlesztési javaslatok: 
– a terület funkcionális övezetekre bontása és a városperemi övezet fõbb problémái-

nak meghatározása;
– gazdasági potenciálfejlesztési javaslatok; 
– településhálózat – fejlesztési javaslatok; 
– infrastruktúrafejlesztési javaslatok;
– környezet-rehabilitáció, -védelem és -konzerválási javaslatok.
III. szakasz: Intézkedési ütemterv 
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15 Pl. az Aquaserv RT Románia egyik legnagyobb és talán legmodernebb ivóvíz-szolgáltatója, annak (is)
köszönhetõen, hogy a BERD és ISPA programok nyertese.

16 Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului: Proiect nr.
189/2005 – Plan de amenajare a teritoriului zonal P.A.T.Z. periurban al municipiului Târgu Mureº. Plan de
mãsuri de dezvoltare spaþialã.
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c. TTársadalmi-kkulturális vvetületek
A metropolitán övezet kialakulásának az egyik legrövidebb távon észlelhetõ haszna az

lehet, hogy a régió várhatóan munkaerõ-vonzáskörzetté válik, kezdetben a helyi lakosság
– jelenleg az országos átlag körül mozgó – munkanélküliségi rátájának javulását lehet re-
mélni. 

A nagyvárosi régiók megjelenése katalizátora lehet a kistelepülések közötti kapcsolatok
felerõsödésének, ezáltal olyan szomszéd települések között jön létre sokszintû kapcsolat,
amelyek egyébként nem is tudnának egymásról.

A régió multikulturális jellegének értékesítése további elõnyöket jelenthet, amennyiben
sikerül ezeket hasznosítani. 

Egyes részeken a földárak exponenciális növekedése, a maga elõnyeivel és hátrányai-
val, új helyzetet teremthet szociális szempontból is. Vannak azonban negatív következmé-
nyek is, amelyekkel számolni kell. A szociológusok és az antropológusok egyes demográ-
fiai következményekre hívják fel a figyelmet. Elsõsorban számolni kell az úgynevezett szo-
ciális esetek növekedésével (hontalanok, romák), ugyanis a régió urbanizációja nem segít
a legalacsonyabb társadalmi rétegeken, sõt minél nagyobb egy település, annál inkább kell
számolnia ezekkel a jelenségekkel. A kistelepülések legszegényebb rétegeinek életkörül-
ményei jobbak a nagyvárosokra jellemzõ krízisközeli állapotoknál (pl. Marosvásárhelyen a
Hidegvölgy és az Ady negyed egy része). Az urbanizáció áldatlan következményei is hama-
rabb jelentkeznek, mint az áldásos következmények. Így például leghamarabb a vidékre
jellemzõ sajátos szomszédsági viszonyok szûnnek meg, és elkezdõdik egy elmagányosodá-
si folyamat. Ezek a jelenségek felborítják a kistelepülések társadalmi rendjét, hagyomá-
nyos értékrendek alakulhatnak át és újak jelennek meg. Az „igazi” városi jelleg – ha vala-
hol ez lenne a cél – évtizedek múlva sem jelenik meg, az urbanizációs hatás hosszú ide-
ig elmarad. 

d. IIntézményi vvetület
A Metropolitán Övezet vezetésére és tagtelepülései számára még számtalan olyan feladat

vár, amellyel biztosítani kell a célok eléréséhez vezetõ intézményesített mûködési feltétele-
ket. Az alábbiakban felsoroljuk az általunk legfontosabbaknak vélt további feladatokat: 

– szervezeti és mûködési szabályzat elkészítése,
– marketingterv elkészítése,
– egységes adatbázisok létrehozása, lakossági nyilvántartástól egészen a cégjegyzékig,
– egységes minõségbiztosítási rendszer bevezetése az adminisztrációban a tagtelepülé-

sek mindegyikében,
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– egységes helyiadó-politikai rendszer kidolgozása,
– egységes szállítási és közlekedési stratégia kidolgozása,
– egységes hulladékkezelési szabályzat megvalósítása.
Ezeknek a kérdésköröknek a tisztázása nélkül a gördülékeny mûködés nehezen

elképzelhetõ. 
Összegzésképp állíthatjuk, hogy lassan-lassan Marosvásárhely a globális folyamatok

hatására formálódó térgazdaságot hoz létre, harmadikként Romániában, Iaºi és Nagyvárad
után. Az országban Marosvásárhely megyei jogú városnak nyomatékosan régióközi, Euró-
pa felé mutató vektorként, délkelet-európai kulturális és üzleti központként kell érvénye-
sülnie a gazdasági versenyben. Az autópálya nyomvonalától való kis távolság és a nemzet-
közi repülõtér minden bizonnyal, megfelelõ menedzseléssel, a Marosvásárhely régiót ki-
emelt térséggé lépteti elõ Románia térképén. Ehhez hozzájárul az európai szinthez, de
akár a környezõ nagyvárosokhoz képest viszonylag alacsony költségû lét és az a logisztikai
elõny, hogy az ország szinte geometriai középpontjában található.
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Ma már a gyerekek piaca új jövedelemszerzési forrássá vált a fogyasztói társadalom ki-
terjedése következtében. A jövõben várhatóan egyre több vállalat fogja megcélozni a gyere-
keket, még több eszközzel, hogy keresletet teremtsen kínálatának, és hogy ezáltal lendü-
letben tartsa a piacot. Miért tekintik a vállalatok célcsoportnak a gyerekeket? Egyszerûen
azért, mert lehet. Mert minden feltétel adott ahhoz, hogy életben maradjon ez a szektor.

A gyerek mint marketing célcsoport a vállalatok reklámjainak fókuszában, igen kényes
téma. A gyerekek megfelelõ testi és lelki fejlõdésének védelmében számos vita folyik
különbözõ fórumokon a gyerek védelmében fellépõ szülõk, pedagógusok és szociológu-
sok, valamint a marketing szakemberek között. 

Sokan úgy vélekednek, hogy a tévé, a reklámok és az egész fogyasztói társadalom elve-
szi gyerekeiktõl a gyermekkort, a klasszikus értelemben vett gyermekkort. Azt azonban le-
hetetlen nem észrevenni, hogy a világ már nem lesz többé ugyanolyan.

Ebben a munkában a reklám és az árupiac védelmére kívánunk kelni, hiszen nem
minden reklám beetetés, bár nem tagadott, hogy a cél a gyerek érdeklõdésének felkeltése
olyan szinten, hogy az vásárlásban végzõdjön. Úgy kezeljük a témát, hogy a gyerekek cso-
portját egyenrangú célcsoportnak tekintettük bármely más célcsoporttal, neki is meglévén
a sajátságos profilja.

Feltételezem, hogy a vállalatok a tisztességes verseny keretein túl, a fogyasztók minden-
fajta érdekeit szem elõtt tartva folyamodnak a manipulálás eszközéhez, ami hatásaiban
nem károsítja a gyermek fogyasztót, sem erkölcsileg, sem anyagilag. Vannak társadalmi,
pszichológiai jellemzõink és szükségleteink, és ezek csapdájába esünk a leginkább. 

Ugyanakkor azt is feltételezzük, hogy a reklámoknak és egyéb kommunikációs és vá-
sárlást ösztönzõ eszközöknek a gyermek fogyasztókra gyakorolt hatása egyenes arányban
van a felnõttek befolyásolásával. Míg a naiv gyereket egy doboz keksz esetén a cifra csillo-
gó csomagolás vonzza, a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ anyuka mélységesen lenézi ezt
a terméket, és a szolid, gabonát és egyéb természetes anyagokat ábrázoló csomagolásút ve-
szi meg, teljes mértékben meggyõzõdve arról, hogy az sokkal egészségesebb, mint az
elõzõ. A módszer ugyanaz, csak a konkrét alkalmazás tér el a célcsoport függvényében.

I. VVáltozó vvilág
A vállalat marketingtevékenysége során célpiacokat alakít ki magának, melyre aztán si-

keresebben koncentrálhatja az erejét. Ha azt mondod, hogy „az én vásárlóm mindenki”,
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akkor senki sem fog tõled vá-
sárolni. 

A célpiac megválasztásá-
nál alapvetõ szegmentálási
kritérium az életkor. Az élet-
ív-marketing a vásárlási dön-
téseket és az azokat befolyá-
soló tényezõket vizsgálja a fo-
gyasztók életciklusának függ-
vényében.

Az életív-marketing koráb-
ban a következõ módon osztot-
ta fel a fogyasztókat a különbözõ korcsoportok szerint1 (1. ábra) . 

Az idõk folyamán, ahogy a társadalmunk felvette a nyugati minta ritmusát és kialakult
a fogyasztói társadalom, megváltozott az életív szerkezete is:

– a gyermekkor, de fõleg a fiatalkor kitolódik a felsõfokú képzés iránti megnövekedett
kereslet következtében, és kialakul a campus-élet;

– a gyerekek sokkal önállóbbá válnak a szabad információáramlás következtében, va-
lamint a szülõk egyre több feladat elvégzését bízzák a gyerekre, beleértve a bevásárlást is;

– a hagyományos család mellett megjelennek másfajta családstruktúrák, és elkezdünk
a család fogyasztási szerkezete helyett a háztartások fogyasztásáról beszélni;

– hosszabb lesz az idõskor, ami egyrészt a várható élettartam meghosszabbodásából
adódik, másrészt a nyugdíjkorhatár lecsökkenésébõl.

A megváltozott feltételek mellett az életív a következõképpen írható le2 (2. ábra):
Ebben a megközelítésben be-

szélhetünk külön minden korcso-
port fogyasztási szerkezetérõl, pre-
ferenciáiról, fogyasztói magatartá-
sáról és marketingjérõl.

A gyerekeket több kategóriába
kell osztanunk, hiszen a személyi-
ségfejlõdés intenzitása megakadá-
lyozza, hogy beskatulyázzuk õket
egyetlen fogyasztói célcsoportba.
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Bár nem szegmentálhatunk egységesen az életkor alapján, hisz számos befolyásoló
tényezõ is alakítja egy célcsoport homogenitását, a gyerekek esetében a reklámszakma ki-
zárólag a korcsoport alapján bontja további szegmensekre a célcsoportot, figyelmen kívül
hagyva a felnõttek esetében alkalmazott jövedelem- vagy képzettségszintet. 

Az óvodáskorú gyermekek e téren való vizsgálata nem indokolt, hisz ebben a korban
jórészt a szülõk döntik el, hogy mit is fogyasszon a gyermek, és ebben a korban túlzás len-
ne zsebpénzrõl beszélni. A kisiskolás korúak már beleszólnak abba, hogy mit is szeretné-
nek fogyasztani, viszont önálló vélemény alkotására körülbelül 9 éves kortól képesek. Így
az egyik legérdekesebb korosztály a 10–14 éves gyermekek. Ezt a kort korai tinédzserkor-
nak is nevezi a pszichológia. A 10–11 éves korosztály érzékelhetõ törésvonal a gyermekek
életében, hiszen megkezdõdik a leválás a szülõrõl, kezdik megtagadni a gyermekkort, és
elkezdõdik a biológiai érés.

A tinik esetében a fogyasztói magatartás fontos csomópontjai: 
– gyermekkorban kezdeményezõ és befolyásoló magatartás;
– a márka szerepe: sportmárkák; általános márkatudatosság csak 16–17 éves kor

után alakul ki;
– „menõ” holmik: csordaszellem – kezdetben csokoládé, édesség, késõbb cigaretta,

alkohol;
– divathullámok az élet minden területén (média, zene, mobil, öltözködés stb.);
– nemek közötti látványos eltérések megjelenése és hangsúlyozódása;
– lényeges különbségek a fiatalok között (elsõsorban) anyagi szempontból;
– a szegénység tagadása, jobb állapot mutatása.
Következzen néhány fontos kérdés és megoldás a gyermek-célcsoporttal kapcsolatban,

hogy kik õk, és hogyan lehet elérni õket.

II. AA ccélcsoport ddimenziói
A gyermek elkíséri szüleit a vásárlásokra, vagy rendelkezik saját zsebpénze elköltésérõl.

A gyermeket több szerepben is megtaláljuk egy vásárlási folyamatban:
– kísérõ és/vagy befolyásoló,
– önálló vásárló,
– a jövõ fogyasztója.

1. AA ggyerek mmint kkísérõ
A gyerek gyakran elkíséri szüleit vásárolni, és többnyire valamilyen szinten bele is szól

a vásárlási döntésekbe. Vagy kikövetel magának valamit, vagy egyszerûen kifejezi vélemé-
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nyét az általa jónak tartott termék beszerzése érdekében. Nem is gondolnánk, de a gyere-
kek beleszólhatnak a tartós fogyasztási cikkek vásárlásába is. Ez annak a következménye,
hogy a gyerek sok tévémûsort néz, és ezzel együtt reklámokat, így sokszor tájékozottabb
egy adott termékrõl, a piacon fellelhetõ márkákról, mint szülei. Ugyanakkor a gyerek fo-
gékonyabb az új technológiákra és bátrabb a kezelésbe vételnél.

2. AA ggyerek mmint öönálló vvásárló
A mai társadalomban a szülõk nagy része szinte egész nap dolgozik, így számos eset-

ben a bevásárlás, a háztartás vezetése a gyerekekre hárul.
A gyerekek számos termék esetében kész szakértõnek bizonyulnak. Például az Egye-

sült Államokban a Children Market Research elnöknõje szerint az amerikai gyerekek kö-
zel fele jobban ismeri a müzliket, mint például az anyjuk. 

Emellett a gyerekek önállóan is vásárolnak és döntenek zsebpénzük elköltésérõl. A vásá-
rolt termékek többnyire édesség, iskolai felszerelés, szórakozási cikkek (kazetták, CD-k),
esetleg ruhanemûk. A gyerekek, vagy mondhatjuk, hogy bizonyos gyerekek egyre több
zsebpénzt kapnak szüleiktõl, melyet már értékesebb tárgyak beszerzésére fordítanak. Azt
azért figyelembe kell venni, hogy a szegénységi ráta a gyerekek esetében Romániában a
legnagyobb.

3. AA ggyermek aa jjövõ ppiaca
Egyszer majd õ veszi meg saját magának a termékeket és szolgáltatásokat. És majd

többnyire azokat a márkákat fogja választani, melyeket már gyerekkora óta ismer, melyek
bevésõdtek a tudatába, hisz a hosszú távra visszamenõ emlékek nagyobb biztonságot és
több bizalmat sugallnak. 

A Fashion Today német magazin a következõket mondja: „Aki nem tudja belevésni
márkaképét a gyerek tudatába tízéves koráig, ezután már nem lesz rá lehetõsége.”

A gyerekek legtöbbször több információval rendelkeznek a gyártókról és márkákról, hi-
szen általában kétszer olyan jól emlékeznek a reklámokra, mint szüleik. Ez nemcsak a ti-
pikusan gyermekek által fogyasztott termékekre érvényes, hanem az egész családnak vagy
kizárólag a felnõtteknek szánt termékekre is. 

Egyre több, kizárólag felnõttekre szakosodott cég kezd el gyerekeknek szóló terméke-
ket gyártani, hogy már ebben a korban kialakítsa a majd életre szóló márkahûséget, és
megszerezze a jövõbeni felnõtt klienseit. A ruházati cikkek terén természetesebben, feltû-
nés nélkül ment végbe a nagynevû gyártók gyerekekre való fókuszálása, hisz a ruházkodás
önmagában egy alapvetõ fiziológiai szükséglet szüleménye, s ma már nem mindegy, hogy
mit veszünk fel. 
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Ez a folyamat valószínûleg folytatódni fog, és egyre inkább teret hódítanak a legkülön-
félébb ágazatok gyerekeknek szóló termékei. A Guerlain Parfumeur kozmetikai cég piacra
dobott egy „Petit Guerlain Eau de Senteur pour Bébé ” és egy „Petit Guerlain Eau de
Toilette” terméket, és elkezdõdött a gyerekeknek szóló illatszerpiac hadjárata. Majd az Yves
Rocher is piacra dobta a „Babinours”-t, és ezzel csalogatja a nõnemû célcsoport utánpót-
lását. Ma már az AVON-nak és az Oriflame-nek is vannak kis hölgyeknek gyártott parfüm-
jeik, körömlakkjaik és szájfényeik. 

Felmérések szerint3 ma már a németországi 6–7 évesek 22%-a használ hetente több
alkalommal illatosítót a gyakran magas árak ellenére is. A gyerekek azon felül, hogy gye-
rekek, a felnõttekre akarnak hasonlítani, õket próbálják utánozni. Ha nem is az illat mi-
att, de legalább a gesztus erejéig kifejezetten lelkesednek a illatszerekért.

III. AA rreferenciacsoportok aalkalmazása aa kkommunikációban éés vvásárlásösztönzésben
A referenciacsoportok a fogyasztót bizonyos magatartás felvételére késztetik, konfor-

mitásra ösztönzik, és ezáltal befolyásolják választásukat, hisz nem kívánnak egyedül ma-
radni, mert így várják el mások, vagy mert nem akarnak nevetségesnek látszani. Az egyén
többé-kevésbé tudatosan mindig meg akar felelni különbözõ elvárásoknak. 

1. SSztárok
A gyerekeknek szükségük van különbözõ magatartásmodellekre, amiket követhetnek.

A gyerekek többsége szüleire akar hasonlítani, õket követik a sportolók, a tévésztárok, éne-
kesek. A kulturális és politikai élet színpadáról kevesen választanak példaképet.

A CNA4 megbízásából készített felmérés szerint Romániában ahogy haladnak az élet-
korral, a gyerekek példakép-választási szokásai változnak. Az életkor elõrehaladtával csök-
ken azok aránya, akik a szülõt választanák modellként. A 7–10 éves korcsoportban 33%
akar az anyjára hasonlítani, 27% az apjára. Ezzel szemben a 11–14 éveseknél ez az arány
22–22%.

Ha figyelembe vesszük, hogy a gyermekek ideálját általában az ismertség, pénz, befo-
lyás jellemzi, akkor a sportcsillagok, legalábbis a látszatnak megfelelõen, birtokolják eze-
ket a tulajdonságokat. A vállalatok gyakran választanak ebbõl kifolyólag sportolókat termé-
keik promoválásához. A legnépszerûbbek a focisták, nemcsak a fiúk, hanem a lányok ese-
tében is.
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A híres emberek, különösképpen a filmcsillagok, énekesek, tévésztárok vagy élsporto-
lók felhívják a figyelmet az aspirációs referenciacsoportra. Azoknak, akik rajonganak értük
és figyelemmel kísérik tevékenységüket, a hírességek egy idealizált világot jelentenek, és a
legtöbb ember úgy szeretne élni, mint õk. Nincs ez másként a gyerekekkel sem. Õk még
odaadóbban szeretnék utánozni Britney Spearst vagy David Beckhamet, s ha nem is élhet-
nek úgy, de legalább ugyanazt a Pepsit igyák.

A márka hitelesebbnek tûnik, ha egy ismert személy ajánlja, hiszen õ igazán tudhatja,
hogy milyen jó az. Ugyanakkor a híresség neve egy plusz rangot is ad a márkának. 

Több korcsoport adatait összevetve, a kutatások azt bizonyítják, hogy a legnépszerûbb
tévésztárok Romániában a helyi csatornák képviselõibõl kerülnek ki, minden csoportnál,
nagyjából ugyanabban a sorrendben, a következõk: Andreea Marin, Teo Trandafir, Mircea
Radu, Dan Negru, Andreea Esca.

A gyerekek kedvenc énekesei listáján számos manele-énekes szerepel, valamint Pepe,
Andra, Andreea Bãlan, Stefan Bãnicã Jr., tehát többnyire hazai énekesek, de megjelenik
Thalia, Shakira, Britney Spears, az 50 Cent s a Tokyo Hotel is. 

A kedvenc sportolók listáján az elsõ négy helyet futballisták foglalják el Adrian Mutuval
az élen, õt követi Cristian Chivu, George Hagi és Ronaldinho. Azonban megjelennek a top-
listán más sportolók is, mint Nadia Comãneci, Cãtãlina Ponor, Marius Urzicã vagy Leonard
Doroftei.

2. RRajzfilmkedvencek
A rajzfilmhõsöknek is legalább akkora presztízse van a gyerekek körében, ha nem na-

gyobb, mint a sztároknak.
A mesefilmek és rajzfilmek, különösen a sorozatok és jól elõkészített, megfelelõ inten-

zitással promovált mozifilmek maradandó élményt nyújtanak. A legtöbb gyerek ezen tör-
ténetek szereplõi közül választja ki kedvenceit, akár egy életre szólóan. 

A cégek közti kollaborálás, a szerzõi jogok és imázsok eladása és megvásárlása oda ve-
zetett, hogy ma már a gyerek iskolai felszerelése, ruházata, játékai mind ezekrõl a rajz-
film- és mesefigurákról szólnak. Sokkal kívánatosabb az a füzet, ha Harry Potter van raj-
ta, az a trikó, ha Tweety mosolyog le róla. 

A legnépszerûbb ilyen figurák, melyek nemcsak a gyerekeket, de a fiatalokat és a fel-
nõtteket is vonzzák: Snoopy, Garfield, Tweety, Micimackó, Harry Potter, 101 Dalmát kisku-
tya, Pokémon. A Looney Tunes-figurák évek óta a gyerekek kedvencei, de mindig vannak
új trónkövetelõk. A Kellog’s gabonapelyheket gyártó cég lépést tart az újonnan megjelenõ
és nagy népszerûségnek örvendõ mesefilmekkel, hisz több Disney-figurát szerepeltetett
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már a termékei csomagolásán, legújabb kabalái Nemo és Shrek.  
A filmhõsökké vált cikkek gyártási licenszeinek üzlete a gyermektermékek piacán 20%-

os és a játékszerek piacán 70%-os részesedéssel bír. Az elsõ csúcspont, ami lendületet adott
a játékfiguráknak, az 1993-ban a karácsonyi Power Rangers volt, amikor 1,5 millió darab fi-
gura kelt el a mûanyag babákból. Walt Disneyt a merchandising feltalálójaként is tisztelik:
1929-ben 300 dollárért adott el egy licenszet, amely lehetõvé tette, hogy Micky egér képét rá-
nyomtassák egy noteszre. Azóta az oroszlánkirály érte el a legnagyobb sikereket. De Pumukli
is megért már négyszáz licenszet, Alf pedig ezret.5

3. AA bbújtatott rreklám
Már megjelentek a reklámozásnak az új útjai. Ilyen például a product-placement (ter-

mékelhelyezés) fogalma, ami a termék és termékreklám hatékony elhelyezését jelenti az
általános televíziós mûsorokban. A termék megjelentetésére nem vonatkoznak sem idõ-
beli korlátozások, sem a médiajogi határozatok megfelelõ sorai. Nevezik ezt a megoldást
bújtatott reklámnak is, és ugyanazon az elven mûködik, mint a referenciacsoportokra
építõ marketingkommunikációk. 

Ma már ezek a megoldások számos esetben szimbiózisban élnek a filmekkel, mûso-
rokkal, hisz fontos finanszírozási forrássá váltak. Elõnye, hogy az üzenet nem egy unalmas
reklámblokk keretén belül van tálalva, hanem egy érdekes mûsorban, és ebbõl egyenesen
az is következik, hogy a mûsor meg kell feleljen egy bizonyos minõségi szintnek. 

IV. VVásárlásösztönzés ggyûjtõakciókkal éés nnyereményjátékokkal
Már a szüleink is gyûjtöttek valami apróságot fiatalabb éveikben: gombot, szalvétát, ké-

peslapot vagy éppen bélyeget. Mi is ilyenek voltunk, és a mai gyerekek is épp ilyenek. A
gyártók számára kiaknázható ez a játékszenvedély.

Különbözõ kutatási eredmények rávilágítottak arra, hogy a 10 év alatti gyerekek a biz-
tos ajándékot többre értékelik a nagyobb értékû bizonytalannál (sorsolás)6. Nem szabad
nekik csalódást okozni, így célszerû, ha mindenki nyer. Ennek a korosztálynak az áru mel-
lé csomagolt apró játék, kifestõ vagy matrica lehet hatásos, ösztönzõ, mert a vásárlási gya-
koriságon túl a termékkel való elégedettséget is növelik. A legnagyobb forgalmat a gyûjt-
hetõ játékok, képek adják, mivel a kicsik kiapadhatatlan gyûjtõszenvedélyére építenek. A
gyûjtögetés ideje alatt a márka végig a gyerek figyelmének középpontjában áll, pozitívan
hatva a márka imázsára. 
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A 10–14 éves korosztály már nem az apró, de biztos ajándékot szeretné, hanem egy
nagyobbat, még ha annak megvalósulása bizonytalan is. A gyerekek szívesen küldenének
be pl. csokispapírt egy nagy nyereménnyel kecsegtetõ sorsolásra, ugyanakkor a garantált
apró ajándékok esetében a meglepetést szeretik jobban. A bizonytalanság nemhogy gátol-
ja, de egyenesen serkenti a 10 éven felüliek játékszenvedélyét.

Ha a nagyobb nyeremény a vonzóbb, tudni kell, mire is vágynak igazán a gyermekek.
A gyerekek többsége olyan nyereményjátékon is részt vesz, melynek jutalma nem is az õ
korosztályának szól. Sokan gyûjtenek kupakot autó vagy utazás reményében, lakásért,
konyhabútorért. A gyerekek ugyanolyan lelkesedéssel pályáznak – a már számukra is kéz-
zelfogható – mûszaki cikkekre, CD-kre, bögrékre és óriásposzterekre is. A listavezetõ aján-
dék, amire a gyermekek általában vágynak, az a mobiltelefon, ami napjainkban státusz-
szimbólum, s discman, az mp3-lejátszó, hifi, házimozirendszer és fõleg a hasonló mûsza-
ki cikkek, míg pár évvel ezelõtt a bicikli volt az abszolút nyerõ.

Egy általam, 10–14 évesek körében végzett kolozsvári szintû felmérés során kiderült,
hogy a megkérdezettek 30%-a többször is küldött már be promóciós csomagolásokat,
lehúzósokat, 14%-a pedig egyszer. 38% hozzákezdett már, de még sosem küldött be. Te-
hát a hirdetésnek volt rá hatása, növelte is az áru forgalmát, mivel legalább rendszeresen
elkezdte gyûjteni a kis képecskéket, csomagolásokat, viszont a kitartás nem volt meg, és
abbahagyta. 18%-ukat pedig nem érdeklik az effajta próbálkozások. 

Érdemes lenne az édesipari vállalatoknak kihasználni ezt a lehetõséget, és a gyerme-
kek kívánságainak megfelelõ ajándékot felkínálni.

V. KKövetkeztetések
A felnõttek fogyasztói magatartását leképezõ tanulmányok számos ponton érvényesek

a gyerekekre is, hasonlóan tudjuk rendszerezni a motivációikat, a döntéseiket befolyásoló
tényezõket és modellezni magát a vásárlási döntési folyamataikat.

A célcsoport fõként pszichológiai sajátosságainak köszönhetõen azonban más-más
jellemzõk kerülnek elõtérbe, és ugyancsak ezeknek a sajátosságoknak a következménye-
ként rendkívül óvatosan kell bánni ezzel a célcsoporttal az értékesítési stratégiák és kom-
munikációs csatornák megválasztásánál.

Bár a célcsoport rendkívül fogékony a reklámüzenetekre, naponta a több mint száz
reklámüzenet között elég nehéz elérni õket. Ezért fontos tudni, hogy a gyerekek mely csa-
tornák mûsorait követik, milyen idõintervallumokban. Ebben a korban, fõként a lányok,
a sorozatokat közvetítõ adókat nézik, a fiúk az egyestés filmeket közvetítõket (Pro TV) és
sportadókat, viszont még nagy arányban vannak azok, akik a rajzfilmcsatornákat nézik. 
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Ugyanakkor fontos tudni, hogy milyen az a reklám, ami a gyerekek figyelmét felkelti. A
kutatások során kiderült, hogy a gyerekek a vicces fordulatokat kedvelik, és szeretnek a
képernyõn keresztül találkozni a sztárokkal.  

A gyerekek ebben a korban kezdenek leválni a szülõkrõl, ebben a korban kezd egyre
inkább csökkenni a szülõk szerepe a nekik szóló termékek vásárlásánál. Ekkor kezdenek
megváltozni a gyerek referenciacsoportjai is. Amíg kisebb korban a gyerekek példaképei
nagyobb arányban kerültek ki a szülõk és tanárok közül, ebben a korban megjelennek a
sztárok, mint az elérhetetlen világ képviselõi. Ebben a korban a gyerekek ideálját általában
az ismertség, pénz, befolyás jellemzi. A hirdetõknek ajánlott, ha amellett, hogy humoros
a reklám, ezeket a sztárokat szerepelteti. A legjelentõsebb hatása ennek a célcsoportnak a
fogyasztására a referenciacsoportoknak van, legyen szó a kedvelt sztárokról, a családról
vagy a baráti körrõl. 

A gyûjtögetõs vásárlásösztönzési akciók továbbra is felkeltik a korosztály figyelmét, bár
mindig vannak olyanok, akik nem tartanak ki végig vagy nem érdeklõdnek iránta. Fontos,
hogy olyan terméket ajánljanak nyereményként, ami igazán nekik szól, és ami teljesen il-
leszkedik a legújabb trendekhez. Mindez azért lényeges, mert a korcsoport tagjai rendkí-
vül lelkesednek a „trendi” dolgokért, tehát nyomon kell követni, és idõben reagálni ezek
azonosítására. Mindez vonatkozik közvetlen a gyártókra is. Résen kell lenni, hiszen a gye-
rekek ízlése rendkívül gyorsan változik, olyan, mint egy hullámzó búzamezõ.

A gyerekek ebben a korban nagy mennyiségû márkanevet képesek megjegyezni, még
olyan termékekét is, melyek nem képezik az õk fogyasztásuk tárgyát. Ezért a vállalatoknak,
akik szeretnék kialakítani a jövõbeni klienseiket, ajánlott, hogy már ebben a korban meg-
célozzák a gyerekeket.

A gyerekek fõként édességet, CD-ket vásárolnak, tehát az édességgyártók méltán pá-
lyázhatnak a mindenkori gyerekek kegyeire, míg a tartósabb fogyasztási cikkek gyártói a
gyermekek esetében hosszú távú célként a márkaismertség és márkahûség kialakítását je-
lölhetik meg.

Arra azonban vigyázni kell, hogy mit és hogyan reklámozunk, hisz a legkedveltebb tá-
madási felület a televízió és a tévéreklámok, mint a vad kapitalizmus lopakodó ármánya.
A tévé okozta káros fejlõdés túlzott felnagyítása odavezet, hogy a szülõ kapva kap az alkal-
mon, hogy gyerekek védelmére kelhessen, holott részben saját hibájából következik vagy
következhet be ez a negatív hatás. Egészséges családi légkör és megfelelõ tevékenységek
esetén pozitív irányba lehet terelni a gyermek fejlõdését, csak egy kis odafigyelést igényel.  

Alapvetõen problémásnak a közvélemény szemszögébõl azok a gyerekeknek szánt
kampányok tekinthetõk, melyet fõként a szülõk alakítanak, amelyek nagyon agresszívek

53A gyerekek mint fogyasztók

ujforum_57.qxp  10/26/2006  1:42 PM  Page 53



az intenzív ismétlések miatt, egyértelmûen többletfogyasztásra sarkallnak, szétválasztják a
gyerekeket használókra és nem használókra, a generációk között feszültséget okoznak
(szülõk–gyerekek, nagyszülõk–gyerekek), a felnõtteket feleslegesen aggódónak mutatják
be, megkérdõjelezik a szülõi irányítói szerepet, és ezekre mind oda kell figyelni.
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ORBÁN LLILLA

„Egy nemzet értékrendje meghatározható reklámüzenetei alapján.”
(Norman Douglas)

„Egy sikeres reklám a legszebb dolog a világon.” (Leo Burnett)
„A reklám nem más, mint egy törvényes hazugság.” (H. G. Wells)

A fenti kijelentések közül melyik áll a legközelebb az igazsághoz? Bizonyosan sokat ír-
tak már és írni fognak errõl a témáról anélkül, hogy valaha is teljességében kimerítenénk.

Statisztikai tény, hogy életünkbõl 15 évet tévénézéssel töltünk el. Beszédünk, gondol-
kodásunk, álmaink és személyiségünk állandó jelleggel e médiaeszköz hatása alatt áll.

A tévéreklámok hatékonyak és drágák. Ugyanakkor komplikáltak, hiszen mindegyik
nézõ különbözõ módon értelmezi õket. Minden fogyasztó tudja, hogy mi tetszik neki és mi
nem a reklámokkal kapcsolatosan. Ez pedig kihívást jelent minden reklámügynökségnek,
hisz õk azok, akik elkészítik a képességeik szerinti legjobb kampányt a vállalatoknak. Rek-
lámkampányok és reklámok nélkül nehéz lenne a mai világot elképzelni, hiszen csak így
lehet a fogyasztók mentalitását és magatartását befolyásolni.

Becslések alapján az Egyesült Államokban egy átlagos fogyasztó egy év leforgása alatt
több mint egymillió reklámnak van kitéve. Ez azt feltételezi, hogy egy nap alatt a fogyasz-
tónak 3000 termék közül kell választania. A reklámkiadások rohamosan nõnek, az ered-
mények viszont egyre szerényebbek. Ilyen körülmények között egy paradoxonhoz érünk:
a költségek növekedésével csökken a reklámok hatékonysága, vagyis egy sûrû reklámkö-
zegben egyes reklámok nehezen tûnnek ki és teljesítik küldetésüket. Ugyanakkor számol-
nunk kell a fogyasztók rendelkezésére álló véges idõvel, minél több információnak vannak
kitéve, annál kevésbé tudnak fókuszálni az egyes reklámüzenetekre. A sûrû reklámközeg
ugyanakkor feltételezi, hogy a fogyasztók nem tudják pontosan megkülönböztetni az egyes,
hasonló termékeket reklámozó vállalatokat. Ez a tény a célközönség részleges elvesztését
és egy elutasító magatartás megjelenését feltételezi.

A fogyasztók a következõ okokból kerülik el a reklámfogyasztást [Plãiaºi I., 1997]:
– A reklámüzenet olyan gyakori fogyasztású termékrõl szól, amely alacsony ára miatt

könnyen beszerezhetõ és nem igényel plusz információközlést.
– A reklám olyan adás szünetében jelenik meg, amelyet a fogyasztó túlzott érdek-

lõdéssel követ.
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– A fogyasztó márkahû, és nem kíván információkhoz jutni a konkurens termékekrõl.
– A reklámüzenet unalmas vagy sértõ.
A legfõbb probléma, amivel a reklámstratégia készítõi szembesülnek: hogyan törjék

meg a fogyasztóknak a reklámok fogyasztásával kapcsolatos elutasító magatartását. Ez
jelentõs kihívás, hiszen:

– jelentõsen nõtt a szabadidõ eltöltésének módja;
– a reklámfogyasztás elkerülésére való alternatívák jelentõs növekedése, mint például

a csatornaváltoztatás a távirányító segítségével vagy a kedvenc adások felvétele különbözõ
információhordozókra (videokazetta, DVD, HDD);

– fogyasztható média-alternatívák növekedése: kábeltévé, internet, DVD-kölcsönzés.
A témában végzett empirikus kutatások kimutatták [Ball State University, Indiana, USA,

2005], hogy:
– Azok a háztartások, amelyek több média-alternatívával rendelkeznek, könnyebben

kerülik ki a sûrû reklámközeget.
– Minél több tagból áll egy család/háztartás, annál gyakrabban használják a távirányítót.
– A 18 évnél fiatalabb családtagok gyakrabban használják a távirányítót, és ebbõl kifo-

lyólag minél több kiskorú van a családban, annál jobban kerülik a reklámfogyasztást a
háztartáson belül.

– A több felsõfokú végzettségû családtaggal rendelkezõ háztartásban gyakrabban változ-
tatják az adókat.

– A csatornaváltoztatás gyakoribb a szünetben megjelenõ elsõ reklámnál.
– A felsõfokú végzettségû, fiatal férfiakból álló nézõközönség gyakran változtatja a nézett

adást.
Egyes kutatások kifejtették [Webb, Peter, Ray, Michael L., Journal of Advertising

Research, 1979], hogy a távirányító gyakrabban használt a nézett adás közben, mint a rek-
lámszünetben. Amennyiben a csatornaváltás a reklámszünet elsõ másodperceiben törté-
nik, fontossá válik a nézõközönség figyelmének a felkeltése ezekben a pillanatokban.

A kritikusok gyakran említik a reklámok nem megfelelõ társadalmi hatásait. Ezek a ha-
tások arra vonatkoznak, hogy a reklámok fontos szerepet játszanak a társadalmi értékek
befolyásolásában és kialakításában. Ronald Berman az Advertising and Social Change cí-
mû könyvében a következõképpen nyilatkozik: „az olyan intézmények terén, mint példá-
ul a család, a vallás és az oktatás, egy nyilvánvaló visszaesés tapasztalható”. A társadalom
maga komplexebbé vált, hiszen egy modernkori társadalomban a reklám társadalmi út-
mutatóként jelenik meg, számos valós helyzetet és szabad választási lehetõséget ábrázol.
[George E. Blech, Michael A. Blech, 2004, 762.]
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A reklám nem hoz létre új értékeket, hanem olyan problémákból táplálkozik és olyan
gondokra hívja fel a figyelmet, amelyekkel a célközönség már szembesült. A reklám egy
sokrétû és szimbolikus eszköztárból gazdálkodik, értelmét egy korlátlan kulturális közeg-
bõl nyeri ki.

Jelen pillanatban a reklám határozza meg, hogy mi jó és mi nem egy társadalmon be-
lül, elõsegítvén a közösségi kommunikációt.

A reklámot, mint társadalmilag káros hatást, a következõ okokból bírálták:
– a materialista felfogás bátorítása,
– a fogyasztók biztatása a számukra nem szükséges termékek és szolgáltatások meg-

vásárlására,
– hiedelmek fokozása,
– a média felett gyakorolt ellenõrzés.
Ezek a bírálatok elõtérbe helyezik a társadalmi problémák fontos szerepét a reklám ér-

tékével és etikájával kapcsolatos vitában.
A legtöbb bírálat a reklámok tartalmára vonatkozik, pontosabban szó van a szexuális

témájú reklámokról, a termékek minõségével kapcsolatos túlzott elvárásokról, a nyelv
leértékelésérõl vagy a nyelvtan hibás használatáról és a gyermekek manipulálásáról irreá-
lis elvárásokkal és ígéretekkel.

A kritikusok által egyik legvitatottabb kérdés, hogy bizonyos társadalmi csoportokat
sértõ módon kezelnek a reklámok. Például egy, csak fehér férfiakat ábrázoló reklám kife-
lejti a kisebbségek és a nõk hozzájárulását a vállalat sikeréhez.

A 90-es évek környékén a vállalatok egyre megértõbbek lettek a kisebbségekkel és a
nõkkel szemben, habár különbözõ kutatások kimutatták, hogy a nõk továbbra sincsenek
megelégedve a róluk megjelenõ képpel. A kutatók megállapították, hogy a nõk két külön-
bözõ szinten értékelik a reklámokat. Elsõsorban a termékkel és a márkával kapcsolatos
információk foglalkoztatják õket. Másodsorban a nõk sokkal hajlamosabbak elbírálni egy
reklámot aszerint, hogy egy vállalat mennyire érti meg õket és képes-e pontosan tükrözni
életstílusukat. Egy pontos leírás növeli a reklámüzenet elfogadásának a valószínûségét.

A múltban több kisebbségi csoport állította, hogy a reklámok figyelmen kívül hagyják
létüket, és ha figyelembe is vannak véve, akkor szerepük nem egyenlõ a fehér lakossággal.
Amint a kisebbségek aránya az összlakosságon belül jelentõsen megnõ, jelenlétük bármi-
lyen reklámstratégia-tervezésben és reklámban elengedhetetlen lesz.

A 65 éven felüli személyek csoportja szintén alul volt képviselve a reklámokban. Csak
a közelmúltban váltak vonzó célponttá, hiszen egyre nagyobb arányban vannak képviselve
az összlakosságon belül. Ennek két oka is van: az elmúlt évszázadban jelentõsen nõtt az
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életvárandóság és csökkent a születések száma. A piac nagyságánál azonban fontosabb a
gazdasági erejük. Általában a 65 éven felüli lakosság körében nagyobb a megtakarítási
szándék. Az utóbbi években az idõseket célzó reklámok és a marketingtechnikák esetében
jelentõsen érzékelhetõ javulás tapasztalható. A kutatások kimutatták, hogy az idõsek egy-
re fogékonyabbá váltak a reklámokkal szemben, hiszen hasznos információforrásnak tart-
ják õket a termékekkel kapcsolatos döntéshozatalban.

A reklámot sokan azzal vádolják, hogy téves információkat hajlamos közölni nyilván-
való hazugságokon keresztül.

Az általam végzett kutatás eredményeire támaszkodva, a tanulmány tovább vizsgálja a
fogyasztók magatartását a tévéreklámokkal szemben. 

Ezeknek a kutatásoknak a célja a fogyasztók véleményének megismerése, ami a tévérek-
lám hatását illeti az életmódra, magatartásra, a vásárlási döntésfolyamatra és a viselkedésre
vetítve, vagyis hogy milyen gazdasági és társadalmi hatása van a túlzott reklámnak, és milyen
módon próbálnak a fogyasztók a jelenlegi reklámdömpinggel szemben védekezni.

A kutatás célja nem a téma kimerítése volt, hanem a fõbb irányvonalak meghatározá-
sa, amelyek a fogyasztók magatartását és viselkedését befolyásolják.

A kutatás alanyai a kolozsvári, 18. életévét betöltött lakosság, mely egyben a mintát is
képezi. Az alkalmazott kutatási módszer az utcán történt személyes megkérdezés, kérdõív
segítségével.

A módszer elõnyei:
– a kérdezõbiztos feedback-je; a direkt kommunikáció segítségével az alanyok renge-

teg információhoz jutnak;
– a válaszok pontosak és részletesek; a kérdezõbiztos több részletet, magyarázatot kér-

het az alanytól;
– a kérdõívek nagyobb arányban vannak kitöltve; a kérdezõbiztos jelenléte garancia ar-

ra, hogy az alanyok nagyobb arányban töltik ki teljesen a kérdõívet;
A módszer hátrányai:
– az anonimitás hiánya;
– kellemetlen kérdésekkel szembeni tartózkodás;
– a kérdezõbiztos hibái;
– költséges.
A kutatás egy kérdõívet és egy reprezentatív mintát feltételez a kiválasztott populáció-

ból. Minden alany egy kérdõívet töltött ki. 
A megkérdezett személyeket jellemezni lehet nem, kor, tanulmányok, jövedelem és

foglalkoztatottság alapján. Ezek a változók jelentõsen befolyásolják minden alany vélemé-
nyét, ami a tévéreklámok hatását illeti. 

58 ORBÁN LILLA

ujforum_57.qxp  10/26/2006  1:42 PM  Page 58



Az elsõ változó alapján a megkérdezett személyek 60%-a nõnemû, 40%-a pedig hím-
nemû. 

1. AA kkutatási aalanyok mmegoszlása nnem sszerint

A második változó, amely szerint jellemeztem mintámat, az a kor. A minta a
következõképpen épül fel: 36% 18–25 év közötti, 24% 25–35 év közötti. A 35–45 év kö-
zötti korcsporthoz a megkérdezett személyek 20%-a tartozik, a 45–55 év közötti korcso-
port pedig 6%-os arányban van képviselve. Az utolsó korcsoport, vagyis az 55 év feletti sze-
mélyek 14%-a van jelen a mintában.

Végzettség szempontjából a minta a következõképpen jellemezhetõ: 52%-a középfokú,
46%-a felsõfokú, 2%-a pedig posztgraduális végzettségû.

A negyedik változó, a jövedelem alapján a megkérdezett személyeket a következõ mó-
don csoportosíthatjuk:

2. AA kkutatási aalanyok mmegoszlása jjövedelem sszerint

Foglalkoztatottság szerint a kutatás alanyainak 64%-a alkalmazott, 26%-a egyetemista
és 10%-a nyugdíjas.
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A televíziózás kezdetei több mint 50 évre nyúlnak vissza. Azóta több vállalkozásfajta
fejlõdött ki és merült feledésbe. A televíziózásnak soha ekkora közönsége nem volt, mint
napjainkban. A reklámokra költött összegek soha nem voltak ilyen nagyok, és a fokozatos
technológiai innovációnak köszönhetõen a lehetõségek tovább bõvülnek. Még azok a sze-
mélyek is befolyásolva vannak, akik nem néznek tévét. A híradók szabják meg a napi po-
litikát, a szórakoztató mûsorok új divatot teremtenek és a reklámszövegek mindennapi
kommunikációnk része.

Egy, a Roper Starch Worldwide [USA Today, 1996. április] által nemrég készített felmé-
rés eredményei azt mutatják, hogy a nézõk több mint fele (53%) szerint a televízió a leg-
megbízhatóbb hírforrás, a következõ helyen található írott sajtótermékek ellenében, me-
lyek mindössze 23%-ot értek el. A tévéreklámok a legmeggyõzõbbek az összes fontos rek-
lámfelület közül, nézettségi mutatójuk elérve a 70%-ot, szemben az írott sajtótermékek
kapcsán mérhetõ 14%-kal.

Elmondhatjuk, hogy a jövõ kommunikációs kihívását a fogyasztó figyelmének felkelté-
se jelenti, ennek hiányában semmilyen fajta eredményre nem számíthatunk. A marke-
ting-kommunikáció elsõ és egyben legfontosabb lépése a fogyasztó figyelmének a megnye-
rése. Az ok egyértelmû: a fogyasztók nap mint nap egyre több ingernek vannak kitéve, el-
lenben feldolgozóképességük véges. Emiatt a hirdetõk, esélyeik növelése céljából, bõvítik
a sugárzásra kerülõ reklámok mennyiségét. Amennyiben a reklám nem kelti fel a fogyasz-
tó érdeklõdését, sugárzása fölöslegessé válik. A túlzott reklámsugárzás összezavarja a fo-
gyasztót, és egy olyan telítettségi állapothoz vezet, amely miatt a fogyasztó minden további
reklámhordozót felületesen kezel, visszautasít.

A tanulmány segítségével sikerült azonosítani azokat a tendenciákat, melyek megma-
gyarázzák a fogyasztók viselkedését és véleményét a tévéreklámot illetõen:

– többségük szerint (42%) a reklámok idegesítõek, és a szükséges rosszat testesítik
meg (30%);

– a humor és a zene azok az összetevõk, amelyek által a legkönnyebben felhívjuk a
nézõk figyelmét, elérvén az ismertséget;

– a válaszadók 40%-ának nagyon kis, 26%-ának meglehetõsen kis és 14%-ának kis bi-
zalma van a reklámokkal szemben;

– a megkérdezettek 58%-a ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy a reklám törvényes ha-
zugság;

– a reklámok kismértékben gyakorolnak befolyást a vásárlási döntésekre;
– az eladási ár növekedéséhez vezetnek;
– a tévében közvetített reklámok sokasága miatt a fogyasztók elutasító és kerülõ maga-
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tartást tanúsítanak, mely egy másik csatornára való átkapcsolásban vagy a helyiség elhagyá-
sában nyilvánul meg; mindössze 12%-uk hajlandó végigkövetni a teljes reklámszünetet;

– a reklámok túl agresszívak és közönségesek.
Figyelembe véve a fenti tendenciákat, a következõ kérdés merül fel: Van-e jövõje a televí-

ziós reklámnak? A válasz egyértelmû: ameddig van nézettség, lesz reklám is, azzal a feltétel-
lel, hogy felelõs és alkalmazható formában kerüljön bemutatásra a fogyasztóval szemben.

A szakemberek egybehangzóan az internetet tartják a reklám jövõjének, mint az infor-
máció-hozzáférésnek elengedhetetlen ágát, ugyanis

– a lakosságon belül jelentõs az internet-felhasználók aránya, és a tendencia további
erõteljes, minden más információforrást meghaladó nõvekedést mutat,

– a nézettségi adatok és a kiadások között nincs szigorú függõségi viszony,
– interaktív felület, visszacsatolási lehetõség a felhasználóval szemben.
A fenti következtetések alapján a következõ ajánlásokat fogalmaztam meg:
1. A hirdetõknek diverzifikált kommunikációs csatornákat kell használniuk reklámja-

ik továbbítására, mert a tévé kezd már elavulttá válni. Ez nem jelenti azt, hogy amennyi-
ben elég kreatívan van használva más reklámhordozókkal együtt, nem vezethet a kívánt
eredményhez.

2. Olyan reklámhordozókat kell felhasználni, amelyek még nem érték el a kritikus zsú-
foltsági szintet.

3. A termékeket teljességükben kell bemutatni, megemlítve az esetleges hiányosságo-
kat is. Ezáltal a fogyasztók szemében megnõ mind a termék, mind a tévéreklám mint hir-
detési forma iránti bizalom.

A tendenciák nyilvánvalóak, a kérdés úgy tevõdik fel, hogy a hirdetõk mennyire gyorsan
ismerik fel a lehetõségeket és mennyit hajlandók kockáztatni egy számukra új területen.

Irodalomjegyzék:
Blech, George – E., Blech – Michael A.: Advertising and Promotion. An Integrated Marketing

Communication Perspective; McGraw-Hill Inc., 2004.
Plãiaº, Ioan: Comportamentul Consumatorului. Ed. Intelcredo, Déva, 1997.
Webb, Peter – Ray, Michael L.: Effects of TV clutter. Journal of Advertising Research, 19, 1979.
Wayne, Eadle: Engagement: Understanding Consumers’ Relationship with Media. Magazine

Publishers of America, New York, 2006.
*** Ball State University, Observing Consumers and Their Interactions with Media: Engaging

the Ad-supported Media. Middletown Media Studies, Indiana, USA, 2005.
*** Worldwide viewing tends to be similar – Roper Starch Worldwide survey, USA Today, USA,

1996
*** Advertising Age, How to Solve Tv Clutter, 1975.
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61A tévéreklám hatása a fogyasztói magatartásra

ujforum_57.qxp  10/26/2006  1:42 PM  Page 61



Bármely könyvet három szempont szerint lehet bemutatni: beszélhetünk magáról a
könyvrõl, beszélhetünk a könyvben leírtakról és szólhatunk a szerzõrõl.

A könyv önmagában is alkotás, bár ritkán figyelünk külön oda a mûvészi-mûszaki
megvalósítás mikéntjére. Ez alkalommal nem csupán érdemes észrevenni, hogy nem
tucatkönyvvel van dolgunk, hanem örömmel állapíthatjuk meg: Somai József Brassai-
kötete szép és komoly munka. Szép a grafikája, a szerkesztõ nagyon tudta a dolgát. Ko-
molyságát pedig nem a nem tartalmi szempontúak, az illusztrációk és a kötet apparátusa
adja meg, olyan elemek, amelyek elsõ kézbevételkor már szembetûnnek.

Ami Brassai Sámuel közgazdászi érdemeit illeti, ezt illõ reverenciával kezelem. Hiszen
a téma kultúrtörténeti szempontból érdekel, mint nagyon sok Erdély-szeretõt völgyeinken
innen és túl, jó tudni, hogy erdélyi nagy polihisztorunk a tudományok ezen ágához is ér-
tett. Kis kaján mosollyal szánk szögletében még azt is megreszkírozzuk, hogy: számítot-
tunk arra, amit Somai József bebizonyított. Talán csak azért nevezték a 100 esztendõs tu-
dós gondolkodót 10 tudomány tudorának, hogy – az általa ismert 10 nyelvvel együtt – né-
mi számmisztika is legyen a Brassai-történetben. Különben ha most gyorsan fel kellene
sorolnom mindezen tudományok neveit, bizony gondban volnék. Mert azt a 10-et szálló-
igeként szokás idézni, s nem bizonyított igazságként. Somai József különben nem érinti a
Brassai-mítoszokat, nem átrajzolni kíván egy kialakult képet, hanem némi retusra vállal-
kozik: választott témájában. És itt újdonságokkal is szolgál, természetesen. Nem idézem
fel ezeket azon egyszerû okból kifolyólag, mert amit például a bankismeretrõl a kötetben
kapunk, az számomra tudománytörténet, de ugyanakkor ismeretterjesztés is, és ezt rop-
pant fontos dimenziónak tekintem. Szinte arra ragadtatom magam, hogy feltételezzem,
Brassait magát a tudomány mûvelésénél jobban érdekelte – mai szóval élve – a tudás köz-
politikai érvényesítése. Somai Józsefnél is találunk utalást arra, hogy Brassai mennyire
fontosnak tekintette a fejlesztést, a haladást. Ezt kívánta elsõdlegesen szolgálni, a könyv sza-
vaival „a haza köz-szükségét”. Ehhez tenném hozzá halk hangon: Brassai a tudást szolgálta,
de nem akart a tudomány intézményes világának részese lenni. Igaz: a Bankismeret meg-
írásakor újkori egyetemeink még nem jöttek létre.

Persze arra némi nosztalgiával lehet ma visszagondolni, hogy alig másfél évszázada egy

62

Somai József: Gazdaság és gazdaságtudományok
Brassai Sámuel életmûvében*

(Könyvismertetõ)

ujforum_57.qxp  10/26/2006  1:42 PM  Page 62



néplap – ahogyan Somai József nevezi a Vasárnapi Újságot – nem csupán a népmûvelés,
de a tudomány mûvelésének is eszköze lehetett. A kor és intézmények bemutatásával
olyan gondolatokat is elindít a szerzõ, amelyek általános kultúrtörténeti megállapítások-
hoz vezetnek el. Talán éppen ez a kötet egyik komoly erénye: nem közgazdászok, tehát a
gazdaságtudományokhoz kevésbé kötõdõ, úgymond általános érdeklõdéssel megáldottak
is sok örömet lelhetnek olvasgatásában. Egy olyan korra nyit a szerzõ ablakot, amely ré-
gen elmúlt, de mégis „itt van”, vágyainkban, eszméinkben, mint olyan világ, amikor a dol-
gok sokkal inkább együvé tartoztak, és – mai hitünk szerint – kevesebb volt a dilemma.

A jelek szerint magának Somai Józsefnek is sok örömet szerzett a Brassaival való fog-
lalkozás –, rájövünk erre menet közben, még mielõtt olvasnánk a könyv végén a szerzõ
vallomását. Nem csupán feltár, de felismer és felfedez – remélem, érzékelhetõ az utóbbi
két ténykedés érzelmi mássága, a velük járó öröm. A könyv pozitívuma, hogy ezt az örö-
met közvetíti, megmutatja és részben átadja. Mi is részesei leszünk annak az örömnek,
hogy Brassai-képünk kiegészül, kiteljesedik, erõsebb kontúrokat kap. Hiszen a gazdaság
nem úgy tudomány, mint a csillagászat, mely életünket áttételesen határozza meg. A gaz-
daság jelen van minden élethelyzetben, csak rá kell figyelnünk. Somai József ezt az odafi-
gyelést végzi kiválóan, látható élvezettel.

Talán nem tévedek, ha kimondom: Somai Józsefnek ez mostanig a legjelentõsebb
munkája. Azt is mondhatnánk, hogy a Brassai-könyvvel szerzõnk oda tért vissza, ahonnan
fiatal korának politikai gyakorlata eltérítette: a tudományhoz. Hiszen szakmabéliek és az
õt ismerõk tudják, oktatóként egyetemen, a tudomány mûvelõi között lett volna a helye,
ha a mindenféle megbélyegzõ rubrikák kitalálói ezt másként nem akarják. Közben voltak
figyelemre méltó dolgozatai, elindított – kimondom – történelmi jelentõségû könyvsoro-
zatot is, amikor az erdélyi gazdaságtörténeti gyûjteményes kötetek kiadását elhatározta, de
szerzõként ez az a kötet, amellyel tagadhatatlanul ott áll gazdaságtudományunk jeles mû-
velõi között. 

Köszönjük, Jóska bátyánk, hogy nem hagytad magad. Köszönjük Brassaiért, teérted és
miértünk.

Bodó Barna,
a politológiai tudományok doktora

*Elhangzott a Romániai Magyar Közgazdász Társaság XV. Félixfürdõi Vándorgyûlésén, 2006. 10. 06-án.
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PÁSZTOR CCSABA

A Hivatalos Közlöny l. részének 2006/785–2006/848-as számaiban megjelent gazdasá-
gi, 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 pénzki-

egyenlítések, tõzsdepiaci normák;
6. pénzügyi auditálás, könyvvizsgálás; 
7. nyugdíjak, ösztöndíjak;
8. könyvviteli normák, hitelszövetkezetek mûködése;
9. ingatlanok és földterületek visszaigénylése, tûzoltósági kötelezettségek, fiskális

kasszagép-használat;
10. külföldi utazás, helységnevek, fogyasztóvédelem, a kereskedelmi társaságok bejegyzése.  

1.1. A 2006/1633-as sz. pénzügyminiszteri rendelet (2006/843-as sz. H. K.) megvál-
toztatja és kibõvíti a 2004/300-as sz. rendeletét az ÁFA vonatkozásában, megváltoztatván az
adóigazgatóságok több típusnyomtatványát.

2.1.  A 2006/1317-es sz. kormányhatározat (2006/823-as sz. H. K.) tartalmazza a
2006/136-os sz. törvény alkalmazására vonatkozó módszertani normákat az ajándékje-
gyek és bölcsõdei jegyeket illetõen.

3.1. A 2006/55-ös sz. sürgõsségi kormányrendelet (2006/788-as sz. H. K.) megváltoz-
tatja és kibõvíti a 2003/53-as sz. munkatörvényt.

5.1. A 2006/358-as sz. törvény (2006/793-as sz. H. K.) jóváhagyja a 2006/40-es sz. sür-
gõsségi kormányrendeletet, amely megváltoztatja és kibõvíti a 2004/300-as sz. törvényt a
természetes személyek és a családi vállalkozások független gazdasági vállalkozásokként va-
ló mûködését illetõen.
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5.2. A 2006/360-as sz. törvény (2006/799-es sz. H. K.) megváltoztatja a 2004/359-es
sz. törvény 31-es sz. cikkelyét, egyszerûsítvén a természetes személyek, családi vállalkozá-
sok és jogi személyek bejegyzési eljárásain.

5.3. A 2006/364-es sz. törvény (2006/800-as sz. H. K.) jóváhagyja a 2006/25-ös sz. kor-
mányrendeletet, megerõsítvén a Román Szerzõi Jog Hivatalának szerepét.

5.4. A 2006/1289-es sz. kormányhatározat (2006/807-es sz. H. K.) a hegyvidéki állat-
tenyésztõk számára pótlékok juttatását írja elõ.

5.5. A mezõgazdasági, erdõgazdálkodási és falufejlesztési miniszter 2006/664-es sz.
rendelete (2006/823-as sz. H. K.) megváltoztatja a 2005/1853-as sz. kormányhatározat al-
kalmazására vonatkozó módszertani normákat az állattenyésztõket 2006-ban megilletõ tá-
mogatás területén.

5.6. A mezõgazdasági, erdõgazdálkodási és falufejlesztési miniszter 2006/671-es sz.
rendelete (2006/836-os sz. H. K.) megváltoztatja és kibõvíti a 2006/218-as sz. rendeletét
a 2006/20-as sz. sürgõsségi kormányrendelet alkalmazására vonatkozó módszertani nor-
mákat illetõen, a növénytermesztõknek szánt támogatások területén.

6.1. A 2006/1614-es sz. pénzügyminisztériumi rendelet (2006/816-os sz. H. K.) jó-
váhagyja az adóügyi tanácsos elnyerésére vonatkozó vizsgarendszer módszertani normáit. 

A 2006/1657-es sz. pénzügyminiszteri rendelet (2006/839-es sz. H. K.) szerint a be-
iratkozások 2006. 11. 03-ig folynak, a vizsga pedig 2006. 11. 25–26-án lesz megtartva.

7.1. A 2006/69-es sz. sürgõsségi kormányrendelet (2006/788-as sz. H. K.) megváltoz-
tatja és kibõvíti a 200/19-es sz. nyugdíjtörvényt.

7.2. A munkaügyi, szociális szolidaritás és családügyi miniszter 2006/687-es sz. rende-
lete (2006/801-es sz. H. K.) az éjjeli váltásra számított pótlékok rendszerét szabályozza, fi-
gyelembe véve ezt a nyugdíjak számításában is azon dolgozók esetében, akik 2001. 04. 01.
elõtt éjjeli váltásban dolgoztak.

8.1 A 2006/1350-es sz. kormányhatározat (2006/819-es sz. H. K.) tartalmazza a la-
kások fûtési költségtérítése alkalmazásában használandó módszertani normákat. 

10.1. A közigazgatási és belügyminiszter 2006/1435-ös sz. rendelete (2006/814-es sz.
H. K.) jóváhagyja az állami tûzvédelemi és a civil tûzmegelõzési és tûzvédelmi módszerta-
ni normákat.
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Tájékoztató
a RRomániai MMagyar KKözgazdász TTársaság ((RMKT) XXV. KKözgazdász VVándorgyûlésérõl

Az RMKT a nagyváradi fiókszervezetével közösen október 6–8. között  Félixfürdõn tar-
totta XV. Közgazdász Vándorgyûlését. A rendezvénysorozat elõadásai a  „Globalizáció hatá-
sai Európa felzárkózó gazdaságaira” témakör köré csoportosultak. A szakmai elõadássoro-
zatot küldöttgyûlés és tisztújítás elõzte meg. A küldöttgyûlés határozata alapján az RMKT
országos elnöksége a következõképpen alakult: Colþea Tibor – elnök, Debreczeni László
(Sepsiszentgyörgy), Szécsi Kálmán (Székelyudvarhely) és Vincze Mária (Nagykároly) – al-
elnökök. A társaság Somai Józsefet, elismerve volt elnöke eddigi munkáját, tiszteletbeli el-
nökévé választotta. Az Alapszabályzat szerint a tiszteletbeli elnök teljes értékû tagja az or-
szágos elnökségnek.

A vándorgyûlés szakmai programja október 7-én, szombaton zajlott, melyen közel 230
közgazdász és érdeklõdõ vett részt. A szakmai program két részbõl állt: a délelõtti plenáris
elõadásokból, illetve a délutáni szekciómunkálatokból, ahol négy témakörben zajlottak az
elõadások és szakmai viták. 

A vándorgyûlés résztvevõit Király Csaba helyi szervezõ köszöntötte. Õt követte az RMKT
tiszteletbeli elnökének, Somai Józsefnek, majd az RMKT újonnan választott elnökének,
Colþea Tibornak a köszöntõje, aki megnyitotta a vándorgyûlés munkálatait. Az ezt követõ
elõadások témája széles skálán mozgott, de az európai integráció és a modern világban va-
ló megfelelés szükségessége összekötötte õket. Kerekes Sándor, a budapesti Corvinus Egye-
tem dékánja az örök kérdésrõl, a fenntartható növekedésrõl és a versenyképesség definíci-
ójának problematikus voltáról beszélt. Mindkét kérdéskört a környezet, a környezetvédelem
szempontjából közelítette meg. Utána Pitti Zoltán, a Corvinus Egyetem tudományos kuta-
tója tartott elõadást „Tudásgazdagság” címmel. Elõadása igazolása volt az oktatás és a ku-
tatás fontosságának. Kitért arra, hogy Magyarországon a társas vállalkozások körülbelül egy
százaléka folytat valamilyen kutatási-fejlesztési tevékenységet. Utalt arra, hogy az Európai
Unió különbözõ projektjei is erõteljesen támogatják az ilyen jellegû programokat. 

A két magyarországi elõadót három hazai elõadó követte. Elõbb Gheorghe Postelnicu a
Babes-Bolyai Tudományegyetemrõl tartott rövid áttekintést a globalizációról. Elõadása
összefoglalta a különbözõ globalizációellenes és -párti elméleteket. Az elõadásból az is ki-
világlott, hogy magának a szónak a pontos definíciója és a történelemben való elhelyezése
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is megérne egy külön konferenciát. Ezt követõen dr. Radu Nechita az Európai Tanulmá-
nyok Karáról a világ adórendszereirõl értekezett, fókuszban egy lehetséges világadó gondo-
latával. Elõadásában többször utalt az európai gyakorlat(ok)ra, valamint arra, hogy az Eu-
rópai Unió is próbálja a tagállamok adópolitikáját egységesíteni, vagy legalábbis egymáshoz
közelíteni. Jól felépített és illusztrált elõadása gondolatébresztõ volt. Az õt követõ elõadó,
dr. Radu Bufan, több ponton is vitatkozott az elhangzottakkal. A temesvári egyetem pro-
fesszora a romániai adórendszer európai harmonizációjáról beszélt. Jó humorú elõadása
rávilágított a két szisztéma összehangolásának nehézségeire és a lehetséges kiskapukra. A
délelõtti plenáris ülés Somai József legújabb könyvének Gazdaság és gazdaságtudományok
Brassai Sámuel életmûvében bemutatójával és a szerzõ laudációjával zárult. 

A délután folyamán a résztvevõk négy szekcióban folytatták a munkálatokat. A csoportok
beosztása hûen tükrözte a résztvevõk és a szervezõk érdeklõdési körét. Az elsõben, amely a
„Go East, A Közép-Kelet Európai bankpiac lehetõségeinek kiaknázása” címet kapta, elsõsor-
ban a romániai bankszektor átalakulásáról és jövõbeni lehetõségeirõl hallgathattak elõadást
a résztvevõk, majd vitatkozhattak, gondolatokat cserélhettek az elhangzottakról. 

Ennél gyakorlatiasabb volt a második szekció tematikája: „Kis- és középvállalkozások
lehetõségei a globalizált világban”. Az elõadásokat itt is vita és eszmecsere követte. A hall-
gatóság gyakorlati vállalati vezetésben, tervezésben hasznosítható tanácsokkal és ötletek-
kel gazdagodhattak. 

Mind Magyarország, mind Románia szempontjából kiemelkedõen fontos a saját nem-
zeti fejlesztési terv megalkotása és következetes véghezvitele. A konferencia harmadik
szekciója – amelynek moderátora az RMKT újonnan megválasztott elnöke volt, „Az I. Nem-
zeti Fejlesztési Terv – alternatíva a globalizációra?” témával foglalkozott. Az elhangzott elõ-
adások egy része inkább a gyakorlati magyar tapasztalatokról, míg másik része elsõsorban
a román elképzelésekrõl szólt. 

A negyedik szekció a doktoranduszhallgatóknak adott lehetõséget – elsõ alkalommal –,
hogy saját kutatásaikból prezentációt tarthassanak, bemutatkozhassanak a konferencián.
Ennek megfelelõen gazdaságtörténeti, vezetéstudományi és kereskedelempolitikai elõadá-
sok hangzottak el. Somai József ígéretet tett a résztvevõknek, hogy hasonló, a fiatal kollé-
gáknak fórumot adó szekciók a jövõben is lesznek. 

Az egész napos ülésezést vacsora és bankett zárta. Megítélésünk szerint a konferencia
2006-ban is elérte legfõbb célját: a résztvevõk – nemcsak a romániai magyarságot, hanem
mindenkit érintõ témában – jeles szakemberektõl hallhatták a legújabb kutatási eredmé-
nyeket, tudományos trendeket.
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***

Tájékoztató 

2006. október 13–14. között került sor a VIII. Civil Fórumra, az Erdélyi Magyar Civil
Szervezetekért Alapítvány rendezésében. A rendezvény fõ témája a „Közösségi for-
rásteremtés” volt. A téma kiválasztásához nagymértékben hozzájárult a civil szervezetek
jelenlegi helyzete és a kilátásban levõ magyarországi források csökkenése, melyek jelentõs
hányadát képezték a civil szervezetek költségvetésének. A Fórum két napon át nyújtott
lehetõséget a hazai magyar nem-kormányzati szervezetek képviselõinek közös gondjaik
megbeszélésére, a jövõtervezésre, a forrásteremtésre. 

A Fórumot Egri István, az ERMACISZA elnöke nyitotta meg. Ezt követte Somai József, az
RMKT tiszteletbeli elnökének felvezetõ elõadása, „Új orientációk a forrásteremtésben”
címmel. Az elõadás, mérlegelve a jelenlegi helyzetet és elemezve a fenntarthatóság,
fejlesztés, versenyképesség, a közösség gazdasági ereje, a támogatáspolitikai színterek
fogalmait, a végkövetkeztetés így hangzott: „A civil társadalomnak nincs más útja, mint az
összefogás“.  

A fórum érdekes és tanulságos plenáris elõadásokkal folytatódott, melyeket két fél-
napon át szekcióülések követtek. Az idei fórumszekciók: Civil szervezetek és vállalatok
együttmûködése, szponzorálás; Civil szervezetek és önkormányzatok együttmûködése;
Civil szervezetek PR-je; Humánerõforrás-fejlesztés a civil szférában; Közösségi gyûjtés;
Civil szervezek fenntarthatósága és jövedelemszerzõ vállalkozásai. 

Az utóbbi szekció társszervezõje az RMKT volt. Az elõadók pedig, dr. Szabó Zoltán, az
Európai Mezõgazdasági Szövetkezetek Szövetségének alelnöke, „Miért szolgáltatás és milyen
szolgáltatás a civil lobby? Agrártapasztalatok az Európai Unióban” címmel és Imecs Veronka,
a Napsugár Alapítvány közgazdásza „Vállalkozások elindításának és mûködtetésének
szabályai a civil szerveztek esetében” címmel tartottak elõadást. Ezt követõen tíz felkért vál-
lalkozói tevékenységet folytató civil szervezet osztotta meg a tapasztalatait.

Zemba Orsolya
RMKT ügyvezetõ
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Dr. BBokros LLajos, a Central European University professzora 2006. november 24-én
veszi át a „Doctor Honoris Causa” kitüntetést a Babeº-Bolyai Tudományegyetem
vezetõségétõl. Az esemény helyszíne a Babeº-Bolyai TE fõépületi egyetemi aulája.

***
A KKözgazdaság- éés GGazdálkodástudományi KKar ((Teodor MMihali uu. 558–60. ssz.) aa kkövet-

kezõ eelõadásokat hhirdeti mmeg aa hhallgatók éés mminden éérdeklõdõ sszámára:
Dr. BBakucs ZZoltán, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének munkatársa Ökonometria

címmel a 321-es teremben tart elõadást a következõ idõpontokban:
2006. november 2., 1410–1900

2006. november 3., 910–1720

2006. november 30., 1410–1900

***
Dr. HHorváth GGyula, a Pécsi Tudományegyetem professzora Regionáális ffejlesztési ppoliti-

ka éés ggazdasáágtan témakörben a 321-es teremben tart elõadásokat a következõ idõpon-
tokban:

2006. november 6., 910–1220, 1410–1720 

2006. november 7., 910–1220, 1410–1720

2006. november 8., 910–1220, 1410–1720

2006. november 9., 910–1220, 1410–1720

2006. november 10., 910–1220, 1410–1720

***
Dr. FFekete ÉÉva, a Miskolci Egyetem docense Vidékfejlesztési sstratégiáák címmel tart

elõadást 2006. november 17-én, 910–1220 és 1410–1900 között a 321-es teremben.

***
Dr. HHalm TTamás, a Corvinus Egyetem docense Európa ggazdasáágtana éés eeurópai iinte-

gráációs sstratégiáák” címmel tart elõadást 2006. november 27-én és 28-án. Az elõadásról
további pontosításokat a késõbbiekben közlünk.
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Capacitate dde mmenþinere ººi/sau ccompetitivitate aal EEuropei
KEREKES SSÁNDOR 

Articolul prezintã dezvoltarea durabilã din punct de vedere economic. Existã trei inter-
pretãri de bazã mai semnificative de dezvoltare durabilã: 

1. consum constant,
2. rezerva constantã a resurselor naturale,
3. egalitate între generaþii.
Simon Kuznetz, „popa” teoriei dezvoltãrii economice, a menþionat despre cele 6

particularitãþi de bazã a acesteia:
1. Creºterea rapidã a PIB-ului/cap pe locuitor ºi a populaþiei în þãrile mai dezvoltate.
2. Creºterea rapidã a productivitãþii muncii.
3. Schimbarea rapidã a structurii economice.
4. Shimbarea rapidã a structurii sociale ºi a ideologiilor corespunzãtoare.
5. Tehnicile dezvoltate de comunicare ºi tehnologia informaþiei uºureazã relaþiile

þãrilor dezvoltate cu celelalte þãri.
6. Prin aplicarea tehnologiilor moderne poate fi înbunãtãþit nivelul de trai a populaþiei.
În secolul XXI. scopul principal al întreprinderilor trebuie sã fie: adaptare la nevoile ºi

perspectivele angajaþilor, eliminarea consecinþelor negative a creºterii economice ºi
menþinirea principiilor ecologice de bazã ale vieþii omeneºti. 

***

Rolul gguvernului îîn ddezvoltarea ccomerþului eelectronic
KÁNYA HHAJNALKA 

Articolul se referã la analiza modalitãþilor prin care Guvernul României poate contribui
la dezvoltarea comerþului electronic ºi afacerilor electronice din România. Guvernul
României a stabilit ca obiectiv strategic principal dezvoltarea comerþului electronic ºi
depune eforturi serioase pentru dezvoltarea Societãþii Informaþionale din România. A
dezvoltat planuri ºi deruleazã programe naþionale care au scopul de a facilita utilizarea

Rezumatul revistei
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tehnologiei comunicaþiei ºi informaþiei, de a dezvolta infrastructura necesarã extinderii
accesului la Internet pentru firme, organizaþii ºi indivizi, de a promova utilizarea soluþiilor
Internet pentru derularea afacerilor electronice, comerþului electronic, guvernãrii
electronice, e-learning, e-health etc., de a facilita implicarea firmelor autohtone în
comerþul electronic, de a dezvolta capabilitatea firmelor de a crea ºi furniza valoare
utilizând Internetul.  

***
Bazele ººi ccircumstanþele dde îînfiinþare aa ZZonei MMetropolitane,

Târgu MMureº

BAKOS LLEVENTE–CSEGZI SSÁNDOR

Articolul de faþã se alãturã ºirului lung de articole ºi cercetãri care vizeazã zonele
învecinate marilor aglomerãri urbane. Este cunoscut, cã în competiþia globalã þãrile
participã în special prin marile aglomeraþii urbane, zonele învecinate având însã un grad
de dezvoltare mult inferior, ca urmare eliminarea acestor diferenþe este primordialã.
Profitând de contextul favorabil politic, juridic ºi economic, o serie de municipii din
România au lansat în unele proiecte de anvergurã în ceea ce priveºte zonele
metropolitane. Articolul încearcã sã prezinte avantajele acestor zone, prezentând Zona
Metropolitanã Târgu Mureº. Parteneriatul încheiat între 15 unitãþi administrativ-
teritoriale, oferã un cadru legal ºi administrativ pentru demararea unor programe de
dezvoltarea regionalã durabilã, stabilirea prioritãþilor ºi corelarea planurilor de dezvoltare.

***

Copiii, cca ººi cconsumatori
PÁLL ZZSUZSA

În zilele noastre piaþa copiilor a devenit o sursã de venit datoritã extinderii societãþii de
consumatori. Probabil cã în viitor, companiile vor focusa pe copii ca ºi consumatori
pentru a crea cerere pentru oferta lor. Scopul principal al lucrãrii este descoperirea mai
multor modele, teorii de comportament al consumatorilor ºi care sunt influenþele
acestora pentru consumatorii cu vârsta între 10-14 ani, cum pot fi motivaþi copii, care
sunt circumstanþele de influenþã ºi procesele de luare a deciziilor. 

***
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Efectul ppublicitãþii aaudio-vvizuale aasupra ccomportamentul
consumatorului

LILLA OORBÁN 

Se estimeazã cã, în SUA, un consumator mediu este bombardat într-un an cu mai
mult de 1 milion de mesaje publicitare. Asta înseamnã cã într-o zi consumatorul obiºnuit
este invitat sã aleagã intre 3.000 de produse. Reclamele nu izbutesc sã rãzbatã prin
zgomotul publicitar devenit excesiv de dens. Pe de altã parte, existã o resursã care se
apropie de punctul critic: timpul de care dispune consumatorul. Ca urmare a exploziei de
informaþie, capacitatea lui de atenþie se diminueazã considerabil. Aglomerarea mesajelor
publicitare duce la confuzie printre telespectatori în legãturã cu firmele care îºi fac
publicitatea, pierderea unor categorii de public ºi la unele fenomene de respingere. 

Studiul realizat a avut ca scop aflarea opiniei consumatorilor în legãturã cu influenþa
publicitãþii televizate asupra stilului de viaþã, atitudinii, procesului decizional de
cumpãrarea ºi asupra comportamentului lor, mai exact care sunt efectele economice ºi
sociale a unei publicitãþii excesive ºi care sunt modalitãþile prin care consumatorii
încearcã sã se fereascã de actualul fenomen de aglomerare.

***
Noutãþi îîn llegislaþia eeconomicã ººi ffinanciarã

PÁSZTOR CCSABA 

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.

72

ujforum_57.qxp  10/26/2006  1:42 PM  Page 72



***

Comunicãri

Competitive aand SSustainable EEurope

SÁNDOR KKEREKES  

The article presents the sustainable growth from economic point of view. There are
three significant basic meaning of sustainable development: 

1. constant consumerism,
2. constant reserve of natural resource,
3. equality between generations.
Simon Kuznetz, specialized in economic growth, mentioned about the six basic

charasteristic:
1. The prompt growth of GDP/head and population in developed countries.
2. The prompt growth of productivity of work.
3. The prompt change of economical structure.
4. The prompt change of social structure and ideologies.
5. The developed communicational and IT technologies make easier the relationship

between advanced states and rest of the world.
6. Through modern technologies can be assured a better living standard.
In the 21th century the main goals of a company must be: complying to the needs and

perspectives of the employees, eliminating the negative consequences of economical
growth and maintaining the ecological main principles of human life.

***
The RRole oof TThe GGovernment iin TThe DDevelopment oof EE-CCommerce
HAJNALKA KKÁNYA  

The article refers to aspects through which Romanian Government can contribute to
the development of e-commerce and e-businesses in Romania. Romanian Government
has established as a main strategic goal the development of e-commerce, and makes
efforts for developing the Information Society in Romania. It has created plans and it is
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running national programmes in order to develop the use of communications and
information technology, the infrastructure necessary to expand access to the Internet for
firms, organizations and individuals, to extend the use of Internet solutions for e-
business, e-commerce, e-government, e-administration, e-learning, e-health etc., to
facilitate the participation of genuine firms in electronic commerce, to increase the
capability of companies to create and deliver value by using the Internet. 

***
The BBasics aand CCircumstances oof EEstablishing TThe MMetropolitan AArea, 

Târgu-MMureº

LEVENTE BBAKOS–SÁNDOR CCSEGZI 

The present article is one of those many articles and researches connected to areas
close to urban agglomeration. It is known, that in the global competition, states participate
especially bye great urban agglomerations, however areas nearby have a very low level of
development. As understandable, the elimination of these differences is primordial. So far,
taking advantage of the favorable political, juridical and economical context, a series of
counties have launched span projects as far as metropolitan areas are concerned. This
article has the aim to present the advantages of these areas, bye taking as example the
metropolitan area of Târgu Mureº. The partnership set between 15 administrative-
territorial units offers a legal and administrative frame to carry out persistent region
developing programs, laying down priorities and correlation of developing plans. 

***
Children aas CConsumers

ZSUZSA PPÁLL

In our days the children’s market is a new opportunity for companies to make profit,
to expand their activities. In the future probably more and more companies will focus on
children as consumers to make demand for its supply. 

The main purpose of the study is to reveal consumer behavior’s theories, models and
which are the consequences to teenagers as consumers. The way you can motivate
children are the conditions that influence them in decision making. 

***
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The EEffect oof CCommercials tto TThe CConsumer AAttitude

ORBÁN LLILLA

It is estimated that a consumer in the U. S. A. is importuned with more than a million
advertisements every year. This means that the ordinary consumer is invited every day to
choose among 3000 products. Advertising does not succeed in passing trough the bustle
of publicity turned to be very dense. On the other side, there is a resource drawning near
the critical point. As a result of the outburst of information, its capacity of attention is
considerably diminished. The agglomeration of advertising messages leads to confusion
among the people watching TV in connection with the companies who advertise and ends
in facts of rejection.

This research was aimed to discover the consumers opinion concerning the influence
of the TV advertising towards their style of life, attitude, their decision of buying and
towards their behavior, more precisely which are the economical and social effects of an
excessive advertising and which are the ways chosen by the consumers to avoid the
existing agglomeration phenomenon.

***
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