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Alapokat építő, alkotó ember
(Búcsú Domokos Ernőtől)

Néhány napja még üdvözölhettük egymást, de hirtelen véget ért egy
út. Dr. Domokos Ernő földi útja, amely az elmúlt közel két évtizedben
vált igazán közösségivé. Mert akkor, amikor meglódult velünk a világ,
hamar felismerte: alapvető gazdasági ismeretek nélkül aligha jutunk
előbbre.

Gazdasági szakkönyvei hosszú sora által – negyven felé jár az általa
vagy kollégáival közösen jegyzett könyvcímek száma, de cikkei, tanul-
mányai százai is jelzik – nem csupán a szakmának, hanem a széles olva-
sóközönségnek is rendszert ajánlott. Olyan rendszert, amely segíti e
korántsem egyszerű új világban az eligazodást. De a Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem idetelepítésében, majd megkapaszkodásában is – amíg
egészsége engedte – első vonalban, a szentgyörgyi egyetem első igaz-
gatójaként az alapok megteremtésében vállalt szerepet. S közben volt
ereje a nemzetközi szakirodalom porondján is megméretkezni, több
nyelven megjelent alapmunkái okán a legismertebbek közé emelkedni.

Marketing nélkül nincs piaci siker – ajánlotta egyik legutóbbi kötetét
az olvasók figyelmébe. Együttmunkálkodásunk, lapunkban is megjelent
több írásod okán is tudom, Te szívóssággal, elkötelezettséggel olyan si-
kert teremtettél, amelyre hirtelen és korai távozásod után is lehet épí-
teni. Kívánhat-e többet egy alkotó ember a kegyetlen sorstól?

Ferencz Csaba
(Megjelent a Háromszék című lapban 2008. május 28-án)

A Közgazdász Fórum szerkesztősége szomorú szívvel vett tudomást
professzor dr. Domokos Ernő, hűséges és szorgalmas munkatársunk örök
távozásáról. Köszönettel és tiszteletadással őrizzük emlékezetét annak a
tanítómesternek, aki folyóiratunkban is megosztotta hatalmas szakmai
tudását az erdélyi magyar közgazdászok társadalmával.

Emléke legyen örök és nyugalma békés.
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„Egy ember háza az ő kastélya” (Sir Edward Coke). A fenti idézet tömören kifejezi
azt, hogy egy egyén életében a lakás nem csupán egy elemet jelent a portfóliójában,
hanem legtöbbünk életében a lakásvásárlás kulcsfontosságú pillanat az életünkben,
hisz egy ház a biztonság és az otthon jelképe, és erre a stabilitásra mindannyian as-
pirálunk. Ugyanakkor az emberek legtöbbjének a lakásának szolgáló ház vagy apart-
man képezi vagyonának legnagyobb hányadát, és általában ez az a vagyonelem,
amiért a háztartások a legnagyobb értékű hitelekhez folyamodnak életük során.

Makrogazdasági szinten a lakáspiac szerepének jelentősége abból adódik, hogy
a lakáspiaci változások vagy esetleges sokkok jelentős hatást gyakorolhatnak a ház-
tartások viselkedésére és így az egész gazdaságra is. Ilyen lakáspiaci sokkok például
a lakásárak hirtelen változása vagy a jelzálogpiaci feltételek módosulása. Éppen ezért
a Központi Irányítás számára fontos tisztán látni a lakáspiacot meghatározó folya-
matokat a gazdaságpolitika alakításakor. És éppen ezért jegybanki szemszögből a
monetáris transzmissziós mechanizmus, a monetáris politika hatása a gazdaságra
egyike a legfontosabb összefüggéseknek, amelynek ismerete elengedhetetlen, téves
ismerete pedig rossz monetáris politikához vezethet.

A mechanizmust, amelyen keresztül a monetáris politika a gazdaságra hat, két
lépésre lehet bontani, mint ahogyan azt az elméleti részben részletezni fogjuk. Mivel
jelen dolgozat témája a lakáspiac szerepe a monetáris transzmisszióban, ezért főleg
azokra a csatornákra térnénk ki, amelyeken keresztül a lakáspiac és a hozzá kapcso-
lódó tényezők befolyásolják a háztartások döntéseit, éspedig: kamatcsatorna, esz-
közárak és vagyonhatás, hitelcsatorna és árfolyamcsatorna.

Tanulmányunkat egy elméleti bevezetővel kezdjük, majd kitérünk a román in-
gatlanpiac jellegzetességeire. Ezután a román jelzáloghitelt elemezzük. A dolgozat
negyedik részében kitérünk a monetáris transzmisszió néhány jellegzetességére. Ta-
nulmányunkat a következtetések levonásával zárjuk, amikor is az elemzés során fel-
tárt román piaci jellegzetességeket összefoglaljuk a lakáspiac szerepére vonatkozóan,
a monetáris transzmisszió keretén belül.

Sajnos a román adatok ökonometriai elemzését több okból sem lehetséges vé-
gezni: egyrészt nem állnak rendelkezésünkre megfelelő hosszúságú és idősoros tulaj-
donságokkal rendelkező idősorok, másrészt pedig a román gazdaságra vonatkozóan,
annak átmeneti jellege miatt, stabil paraméterek feltételezése nem realisztikus, és a
strukturális törések kezelése a rövid idősor miatt nehézkes. Éppen ezért ebben a ta-
nulmányban a rendelkezésre álló, Romániára vonatkozó információk összegyűjtésé-
vel, bemutatásával, feldolgozásával próbáljuk ezeket a kérdésköröket körbejárni.
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A lakáspiac szerepe a monetáris transzmisszióban
– Románia esete –



I. A transzmisszió elméleti alapjai

Jegybanki szemszögből a monetáris transzmissziós mechanizmus, a monetáris
politika hatása a gazdaságra egyike a legfontosabb összefüggéseknek, amelynek is-
merete elengedhetetlen, téves ismerete rossz monetáris politikához vezethet.

A mechanizmust, amelyen keresztül a monetáris politika a gazdaságra hat, két
lépésre lehet bontani. Az első lépésben a monetáris politika a piaci kamatokat, az ár-
folyamot, az eszközárakat, a bankok hitelkínálatát, valamint az alapkamaton és a tá-
jékoztatáson keresztül a várakozásokat befolyásolja. A gazdasági szereplők érzékelik
a piacok által közvetített jelzéseket a monetáris politika irányáról, és ennek fényében
döntéseket hoznak. A transzmissziós mechanizmus második lépcsője a kereslet re-
akciójából, valamint a kínálati oldal és a munkapiac alkalmazkodási folyamatából áll
(Vonnák 2006).

Mivel jelen dolgozat témája a lakáspiac szerepe a monetáris transzmisszióban,
ezért főleg azokra a csatornákra térnénk ki, amelyeken keresztül a lakáspiac és a
hozzá kapcsolódó tényezők befolyásolják a háztartások döntéseit: kamatcsatorna,
eszközárak és vagyonhatás, hitelcsatorna és árfolyamcsatorna.

I.1. A kamatcsatorna
A monetáris politika a jelzáloghitelek kamatán keresztül közvetlen hatást gyako-

rolhat a háztartások döntéseire. A kamatcsatorna első szakaszában az alapkamat
változásai begyűrűznek a kereskedelmi banki kamatokba, azaz a vállalatok és a ház-
tartások betéti, illetve hitelkamataiba. A második szakaszban a háztartások és a
cégek az új kamatfeltételek mellett meghozzák fogyasztási és beruházási döntései-
ket (Vonnák 2006).

A jelzáloghitel kamatának változásával változik a havi törlesztőrészlet összege,
ami befolyásolja a rendelkezésre álló jövedelmet. A jelzáloghitelnek a monetáris
transzmisszió szempontjából három fontos jellemzője van:

– az ingatlanok fizikai tulajdonságai következtében jó fedezetet biztosítanak, így
a jelzáloghitelek kisebb kockázatot – ezáltal alacsonyabb kockázati prémiumot – je-
lentenek;

– a jelzáloghitelek általában a legnagyobb tételek a háztartások hitelei között, ará-
nyuk mind az ingatlan értékéhez, mind a háztartások jövedelméhez képest magas;

– a jelzáloghitelek hosszú lejáratúak, amelyet a fedezet alacsony kockázata, hosz-
szú élettartama tesz lehetővé.

A lakásárak volatilitása és a nem fizető adósok ingatlanfedezetének értékesítési
költségei miatt a hitelnyújtó intézmények, az ingatlan értékét figyelembe véve, ma-
ximalizálják a felvehető hitel nagyságát. A monetáris transzmisszió szempontjából
fontosabb korlát a havi törlesztőrészlet maximalizálása a jövedelemhez képest. Ál-
talában a havi törlesztőrészlet nem lehet nagyobb, mint a nettó jövedelem harmada.
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Az infláció szintén hatással van a háztartások döntéseire: ha a magas infláció kö-
vetkeztében a nominális kamatláb magas, akkor az inflációs kompenzáció aránya is
magas a havi törlesztőrészletben, illetve – ceteris paribus – a tőketörlesztés aránya
alacsony. Magas infláció esetén ugyanakkora nettó jelenértékű hitelhez magasabb
nominális havi törlesztőrészlet tartozik. A monetáris politikának tehát figyelembe
kell vennie, hogy a nominális kamatok emelkedésével egyre több és több háztartás
hitfelvételi lehetősége szűkül be a törlesztés/jövedelem korlát miatt.

A nominális kamatokon kívül más tényező is befolyásolja a háztartások hitelkor-
látait. A havi törlesztőrészlet indexálása magasabb hitelfelvételt teszt lehetővé, mivel
a havi törlesztés nagysága a jövedelemnövekedéssel párhuzamosan emelkedhet
(Issig 2005). Míg az indexálás hasznos eszköz lehet a pénzügyi piacokon mérsékelt
inflációs környezetben, addig az indexálásnak kedvezőtlen hosszú távú hatásai le-
hetnek. Minél elterjedtebb az indexálás magas inflációs környezetben, annál költ-
ségesebb lehet a dezinfláció.

A hosszú lejáratú jelzáloghitelek két további részre bonthatók, attól függően,
hogy a kamat fix vagy változó azon az időhorizonton, amelyet a monetáris politika
figyelembe vesz (két–három év). Köztudott dolog, hogy minél rövidebb a kamatpe-
riódus, annál erősebb az irányadó kamat hatása a jelzáloghitel kamataira. Változó
kamatozású jelzáloghitelek esetén egyrészt az átárazás gyorsabb, másrészt az irá-
nyadó kamat hatása nagyobb a rövid távú kamatokra. Ennek következtében a változó
kamatozású jelzáloghitelek a monetáris transzmisszó közvetlen és hatásos csator-
náját jelenthetik (Kiss–Vadas 2006).

Amennyiben a kamatperiódus hosszabb (például öt év), akkor az irányadó kamat
csak közvetetten, két lépcsőn keresztül hat a jelzálogkamatokra (Miskhin 2007). Első
lépésben az irányadó kamat változása hatással van a hozamgörbe azon pontjaira,
amelyek a jelzáloghitelek szempontjából meghatározók. Fontos, hogy ez a hatás ál-
talában gyengül hosszabb lejáratoknál. A második lépés a fix kamatperiódushoz kap-
csolódik. A piaci kamatláb csak a kamatperiódus elején lényeges, így azonnali hatása
van az új hitelekre, de csak fokozatosan befolyásolja a kint lévő hitelállományt.

I.2. Eszközárak és vagyonhatás
Az ingatlanok árai és a vagyonhatás jelentősen befolyásolhatják a háztartások fo-

gyasztását. A lakásvásárlást egyrészt tartós fogyasztási cikk vásárlásának, másrészt
beruházásnak tekinthetjük. Utóbbi esetben a lakásberuházást ugyanazok a tényezők
határozzák meg, mint bármely más beruházási döntést.

A lakásárak változása mind a lakásberuházást, mind a fogyasztási kiadásokat be-
folyásolja. A lakásárakat meghatározó tényezőket számos empirikus tanulmány vizs-
gálta. Mindegyikük egyetért azonban abban, hogy a lakásárak emelkedése növeli a
lakásvagyont, amely növeli a fogyasztást, vagyis a kutatók szignifikáns pozitív kap-
csolatot találtak a lakásvagyon és a fogyasztási kiadások között. A magasabb kamat
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következtében magasabb hozamot várnak a kötvényektől, ami csökkenti a kötvé-
nyek árát. A részvényárak szintén esnek. Az ingatlanok értékvesztése érinti a ház-
tartások fogyasztási kiadásait, ugyanis azok kevésbé képesek a lakásvagyon terhére
eladósodni, jelzáloghitelt felvenni.

I.3. A hitelcsatorna
A lakásárak emelkedése növeli a lakásvagyon – így a hitelfedezetként használ-

ható eszköz – értékét, ami lehetőséget teremthet a nagyobb fogyasztásra. Ezt ne-
vezik a szakirodalomban hitelcsatornának (Kiss–Vadas 2006). A hitelcsatornát nem
önálló mechanizmusként kell elképzelni, hanem sokkal inkább a hagyományos ka-
matcsatornát felerősítő hatásként: a monetáris politika szigorítása nemcsak a tartós
cikkek iránti keresletet csökkenti, hanem a hitelkínálatot is.

Amennyiben a jelzáloghitel törlesztőrészletét a fedezetül szolgáló ingatlan érté-
kéhez kötik, akkor a lakásárak változása befolyásolja a törlesztőrészlet nagyságát.
Növekvő lakásárak csökkentik, míg csökkentő lakásárak növelik a kockázati prémium
nagyságát, azaz a lakásárak változása hatással van a törlesztőrészlet nagyságára, így
a visszafizetés valószínűségére is.

A hitelcsatorna elemzésekor számos kutató a pénzügyi áttétel (financial accele-
rator) hatását is figyelembe veszi (Issig 2005). A pénzügyi áttétel hatásának lényege,
hogy a lakásár változásával megváltozik a hitel fedezetéül felajánlható ingatlan ér-
téke. Ha a lakásárak emelkednek, az ingatlanfedezet értéke is nő, ezáltal a háztartá-
sok alacsonyabb kockázati prémium mellett tudnak hitelt felvenni.

I.4. Árfolyamcsatorna
Negyedik csatornaként megjelenik az árfolyamcsatorna. Mindenképp fontosnak

ítéljük meg ezen csatorna hatásait is, figyelembe véve azt a tényt, hogy a lakosságnak
folyósított hitelek számottevő része valutában van kifejezve. Ebben a tekintetben fel-
tehetjük a kérdést, hogy a megnövekedett lakossági devizahitel-állomány tényleg
megerősítette-e a monetáris politika árfolyamcsatornáját (Vonnák 2006). Azaz erő-
sebben képes-e a monetáris politika az árfolyamon keresztül befolyásolni a háztartá-
sok fogyasztását azáltal, hogy a törlesztőrészletek az árfolyammal együtt
átértékelődnek, és ezzel megváltoztatják a háztartások rendelkezésre álló jövedelmét.

II. A romániai lakáspiac jellemzése

II.1. Általános jellemzők
A szakértők szerint a legdinamikusabb terület a román ingatlanpiacon a lakás-

építés lesz. A román lakáspiac az elkövetkezendő 5 évben növekedni fog, még akkor
is, ha bekövetkeznek kisebb ingadozások.1
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A kommunista rezsim öröksége az egy főre eső lakások alacsony értéke és a mo-
dern villák majdnem teljes hiánya. Romániában az esetek 95%-ában a lakosság saját
tulajdonában levő lakásban lakik.2 Ugyanezen arány Nyugat-Európában 40%. Mégis
Romániában, Magyarországgal ellentétben, körülbelül 2006-ig az 1989-es változások
után nem történtek jelentős lakásépítések a középréteg számára. Csak kisebb villák
vagy maximum 100 lakásból álló komplexumok épültek, melyeket csupán a magas
jövedelemmel rendelkezők engedhették meg maguknak.

A romániai demográfiai csökkenés körülményei között is az ország lakóhelyhi-
ányban szenved. Átlagban az egy főre eső lakóterület csupán 55%-a a magyarországi
átlagnak, és 34%-a a németországinak3. Manapság megfigyelhető azon tendencia,
mely szerint a volt ipari zónák átalakulnak lakónegyedekké.

Romániának az EU-ba történő belépése hatással volt az ingatlanpiacra, mivel ez
nagyobb biztonságot jelent a külföldi befektetők szemében. Az elemzők szerint egyre
több nagy befektetésre kerül sor, projektekre, amelyek várhatóan tíz- és százmillió
euró nagyságúak lesznek. A csatlakozás másik elkerülhetetlen hatása a verseny-
helyzet kialakulása, ami az árak csökkenéséhez fog vezetni. Az elemzők szerint ez
nem rögtön fog bekövetkezni, hanem minimum két évet kell várni ahhoz, hogy be-
következzen a csökkenés. Egy időben az ajánlat diverzifikálásával az új lakások árai
10 százalékkal fognak csökkeni, ám amíg ez bekövetkezik, egy kisebb növekedésre
lehet számítani. A legnagyobb növekedés a városközpontokban található lakások
esetében lesz tapasztalható, illetve a központ környékén elhelyezkedő ingatlanok
esetében. Ez annak tulajdonítható, hogy a városközpontokban a lakáskínálat nem
elég nagy. A régi lakástulajdonosok 2007-ben arra számítottak, hogy vagyonszerzés
céljából túladhatnak majd az ingatlanon. Ez nem történt meg, mivel a középosz-
tálybeliek számára az új lakások kínálatának növekedésével 15 százalékkal csökken-
tek a régi lakások árai.

Nemzeti szinten az ingatlanpiac fejlődése még 15–20 évig is eltart, főleg a nagy-
városokban. Spanyolországgal összehasonlítva, ahol az ingatlanszektor már elérte
az érettség szintjét, az ingatlanok ára körülbelül háromszor kisebb, mint Romániá-
ban. Amíg a fővárosban az ingatlan ára 1500–1600 euró/négyzetméter, addig Bar-
celonában ez az érték eléri a 6000 euró/négyzetmétert. A spanyol ingatlanpiaci árak
nagysága főleg annak köszönhető, hogy 2000 elején egy igazi robbanás volt tapasz-
talható a piacon, amikor is nagyjából 200–300 ezer lakást adtak el.

A jövőben észlelhető lesz egy átváltás a földekbe történő spekuláns befekteté-
sekről az épületek által képviselt késztermékekbe történő befektetésekre. Ez egyre
szükségesebb, mivel a földterületek/telkek ára elég magas szintre emelkedett, és a
legtöbb terület már megtalálta tulajdonosát.
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II.2. A kereslet és kínálat közötti egyensúlytalanság, a piaci ár
A kereslet és kínálat közötti különbség az egyik legfontosabb jellemzője a romániai

ingatlanpiacnak. Napjainkban nagy szükség van új lakásokra, ez körülbelül 2 000 000
lakóhelyet jelent. A kereslet és a szükséglet között létezik egy lényeges különbség, és-
pedig a vásárlóerő. A jelenlegi körülmények között 1 000 000 lakásra van kereslet.

Legnagyobb igény a kétszobás lakásokra van. Azok a személyek, akik lakást vásá-
rolnak, a fizetésük meghaladja az átlagfizetés nagyságát. Spanyolországhoz viszo-
nyítva a helyi ingatlanpiac még gyerekcipőben jár. Barcelonához vagy Madridhoz
képest Bukarest háromszor olcsóbb.

2007-ben az új lakások iránt volt nagyobb a kereslet. Legtöbbet kétszobás laká-
sokból adtak el, ez pedig a relatíve elérhetőbb árnak köszönhető. Szintén nagy volt
a kereslet a háromszobás lakások, illetve garzonlakások iránt is. A román ingatlan-
piacon a lakásbérlés jelenti az utolsó lehetőséget. Azok a személyek, akik ezt a módot
választják, általában egyetemi, illetve főiskolai hallgatók, valamint vidékről munka-
hely miatt beköltözők.

A főváros északi része a legkeresettebb lakásvásárlás céljából, főleg azon szemé-
lyek körében, akiknek a fizetése meghaladja az átlagbér nagyságát. Ami Bukarest
déli részét illeti, a befektetőket fogja vonzani, akik a középosztály számára tűznek ki
projekteket.

Ma Bukarestben az átlagos új építésű lakások négyzetméterára kb. 1000 euró
körül van, míg a frekventált helyen lévő luxuslakások ára a 2000 euró/nm-t is eléri.
Összehasonlításképp Budapesten ebben a kategóriában előfordul az 1 millió forint,
azaz 4000 euró körüli négyzetméterár.

A luxuslakások ára azért is állhat növekedés előtt, mert jellemzően ez az a lakás-
típus, amit a nyugat-európai kisbefektetők preferálnak. Azonban nem csak a belvá-
rosi luxusingatlanok árait tekintve várható emelkedés Romániában. A növekedés
mellett szól a gazdasági bővülés, a reálbérek növekedése és az a tény is, hogy je-
lenleg Romániában egyértelműen hiány van a jó minőségű új építésű lakásokból. A
kb. 23 milliós népességű országban az elmúlt években kevesebb új lakást adtak át
évente, mint Magyarországon.

A magyar kisbefektetőket elsősorban az erdélyi ingatlanpiac érdekelheti a kis tá-
volság miatt. Ezeken a területeken igen sok magyar él, így itt nyelvi problémák sem
jelentkeznek. Ezek közül is érdemes megfontolni az ott található síterepek környé-
kén lévő ingatlanokat, hiszen az idegenforgalom még igencsak gyerekcipőben jár itt,
és a természeti adottságok alapvetően kitűnőek, így az ingatlanok felértékelődése
reális lehetőségnek tűnik. Az egyszerűbb házak kb. 20 000 eurónál kezdődnek, de a
minden luxussal felszerelt villákért akár 400 000 eurót is elkérhetnek a vevők. A te-
lekárak 100–200 euró/nm-es ársávban mozognak.

Háromszéken, azaz Kovászna megyében a legismertebb Kommandó, ami egy
rusztikusabb, vadabb környezet. Itt az ingatlanárak alacsonyak, nincs sok szálloda, és
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a helyi ingatlanközvetítők a legjobb befektetésnek a parasztházak vásárlását tartják.
Ilyen házak 1000 négyzetméteres földterülettel már 12 000 euróért megvásárolha-
tóak. Üres telek esetében négyzetméterenként 16–20 eurós árral kell számolni.4

2008 a románoknak nagyobb költségeket fog hozni új ház, illetve új lakás vásár-
lása esetén. Nem az ingatlanpiac által használt árakról van szó, hanem új díjszabá-
sokról, amelyeket a vásárlók 2008. január 4-ét követően kötelesek kifizetni.

Ezek a díjak a telekkönyvi nyilvántartással kapcsolatos szolgáltatásokkal és az in-
gatlanreklámokkal kapcsolatos ellenértékeket jelentik. E szolgáltatások 2007. decem-
ber 31-ig az ingatlantranzakciókra vonatkozó adóba volt belefoglalva, amelyet a
vásárló fizetett ki. 2007. december 31-ig azok a román állampolgárok, akik egy jó
ingatlant vettek, nem fizettek ezekért a szolgáltatásokért.

A lakásvásárlóknak 2008. január 4-től kezdődően kötelező kifizetni például az in-
gatlan tulajdonjogának átruházását az okmány szerinti érték 0,15 százalékának nagy-
ságában, de nem kevesebbet 100 lejnél. Abban az esetben, ha a vásárló jogi személy,
az érték 0,5 százalékát kell kifizetni.

A Belügyi és Közigazgatási Reformok Minisztériuma által 2007. december 27-én
kiadott 371. számú rendelet alapján azok a vásárlók, akik jelzálogra vásárolták meg
az ingatlant, a jelzálog feljegyzéséért kötelezően fizetniük kell 100 lejt, illetve az adás-
vételi szerződésben feljegyzett érték 0,1 százalékát. Ez a rendelet 2008. január 4.
után lépett életbe.5

II.3. Az ingatlanárak növekedésének okai
Ezen okok közé sorolhatók a következők:
Gazdasági fejlődés: az utóbbi években Románia olyan gazdasági fejlődést tudhat

maga mögött, amely a legnagyobb gazdasági fejlődést elérő európai országok közé
helyezi. Jelentős gazdasági fejlődést jegyeztek fel 1999 óta. A közgazdászok előre-
jelzései szerint ez a növekedés a következő években is fennmarad.

Fizetések növekedése: a gazdasági fejlődés és a munka hatékonyságának növe-
kedése miatt a fizetések növekedése a nagy városokra jellemző, természetesen a
legnagyobb fizetések Bukarestben vannak. Az ország átlagfizetése a hivatalos ada-
tok szerint meghaladja a 350 eurót.

Munkaerő vándorlása: a hivatalos felmérések szerint az a néhány millió munkás,
aki külföldön dolgozik, évente 5 milliárd eurót küld haza. Ez az összeg nagyobb is
lehet, ha figyelembe vesszük azokat az összegeket, amelyeket személyesen hoznak
haza, illetve ismerőssel küldenek. Az összeg nagy részét ingatlanokba fektetik be.

A munkanélküliség csökkenése: az utóbbi években a munkanélküliség folyama-
tosan csökkent, ami a gazdaság fejlődésének, illetve a külföldön munkát vállalóknak
köszönhető.

11A lakáspiac szerepe a monetáris transzmisszióban

4 Forrás: saját elemzés.
5 Forrás: www.hvg.hu.



Jelzáloghitel: a jelzáloghitel megjelenése az árak robbanásához vezetett. Napja-
inkban a jelzáloghitel szintje Romániában jóval az európai piac szintje alatt van. A jö-
vőben növekedett hozzáférést jósolnak a hitelhez, ez egyrészt a fizetések
növekedésének köszönhető, másrészt a hitelnyújtási feltételek enyhülésének és a
kamatok csökkenésének.

Európai alap: annak ellenére, hogy direkt hatással nem lesznek az ingatlanpiacra,
az európai alapok meggyorsítják az ország gazdasági fejlődését és közvetett hatás-
sal lesznek a tulajdonok árára.

Külföldi befektetések: a külföldi befektetők már jelen vannak a romániai piacon, de
számuk növekedni fog a közeljövőben. Az ingatlanok területén megjelennek befekte-
tők és fejlesztők Ausztriából, Angliából, Spanyolországból, Izraelből és más olyan or-
szágokból, ahol a helyi piac nem nyújtja ugyanazt a teljesítményt, mint a romániai piac.

A nagy befektetők mellett, akik nagy területeket vásárolnak vagy lakóövezeteket
építenek, jelen vannak a kisbefektetők is, akik egy vagy több kevésbé vonzó, de nagy
növekedési potenciállal rendelkező tulajdont vásárolnak. A kisbefektetők között a leg-
elterjedtebb mód a pénz elhelyezésére az off plan befektetés. Ez leginkább a magas
profitnak és a tranzakció könnyű megvalósításának tulajdonítható. A nagy épület-
együttesekbe történő off plan befektetés 60 százaléka külföldi befektetők által történik.

II.4. Becslések az ingatlanpiacra vonatkozóan6

Az új lakások és földterületek árai akár 20 százalékkal is megnőhetnek 2008-ban.
A régi lakások értéke 20–30 százalékkal fog nőni az első két–három hónapban. Az
elemzők szerint az egész évre történő becslés nehézkes, ez pedig a piac dinamiz-
musának tulajdonítható.

2008-ra számos projektet hirdettek lakásépítésre, mind Bukarestben, mind az
ország más pontjain, de ez nem fogja csökkenteni a régi lakások iránti keresletet.

A lakások ára négyzetméterenként 1700 euróra nő a 2007-es árakhoz képest. Je-
lentős beruházások lesznek a főváros déli, keleti és nyugati részén. Az északi részen
még mindig a lakásépítési projektek dominálnak. Vidéken szintén sor kerül projek-
tek megvalósítására, például Kolozsváron.

Annak ellenére, hogy új projektek vannak meghirdetve, az azonnali költözés le-
hetősége által a kereslet a régi lakások iránt tartani fogja a szintjét. Ez lehet az oka
annak, hogy 2008 első negyedévében növekedni fog a régi lakások értéke, a követ-
kező 3–4 évben viszont előreláthatóan jelentős csökkenések várhatók.

A földterületek árának legszembetűnőbb növekedését 2007-ben a fővárosban
jegyezték be, ahol 50 százalékkal is növekedett az érték. A főváros más területein leg-
többet 15–20 százalékkal drágultak a földterületek árai. Előreláthatóan az árak még
növekedni fognak egészen addig a pontig, amíg a kereslet nagyjából egyensúlyba
kerül a kínálattal.
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A drágulások főbb okai a következők:
– a vásárlók többet fognak fizetni egy lakásért a parkolóhelyek drágulása miatt,

amelyek 2008-tól kezdődően a lakóhelyekkel együtt lesznek árusítva. Egy parkoló-
hely ára átlagosan 20 000–25 000 euró lesz;

– az építőipari munkások bérének növekedése, ami a munkaerőhiánynak kö-
szönhető; 2008-ban a minimálbért 27 százalékkal növelik, ezzel a munkások bére
eléri a havi 570 lejt;

– az építőanyagok és a területek árának növekedése a lakásárak növekedését
vonja maga után.

A szakértők szerint Romániában a lakások ára megnégyszereződik a következő
10 évben. Ez főleg a nagyon jó gazdasági kilátásoknak és az Európai Unióba történő
belépés nyújtotta utólagos haszonnak tulajdonítható.

III. Jelzáloghitelek Romániában

A romániai jelzálogpiac igen csekély múltra köszön vissza, hisz a jelzáloghitelek
először 1999-ben jelentek meg. Ebben az évben lépett érvénybe az ezen tevékeny-
séget szabályozó törvény is.7

A törvény előírásai szerint a jelzáloghitelek felhasználási lehetősége többrétű:
– lakásépítés,
– lakásfelújítás,
– refinanszírozás.
A törvénykezés szerint Romániában a következő feltételeknek kell megfelelni

annak érdekében, hogy jelzáloghitelhez juthasson valaki:
– a kérelmező személy román állampolgár kell legyen, vagy letelepedési enge-

déllyel kell rendelkezzék;
– a kérelmező személy nem lehet 20 évnél fiatalabb és 65 évnél öregebb;
– havi szinten a kérelmező jövedelme legalább 200 euró kell legyen;
– az utolsó munkahelyen eltöltött idő minimum 6 hónap kell legyen.
Jelzáloghitelt jelenleg Romániában 5 fajta valutában lehet felvenni: RON, EUR,

CHF, YEN és USD. Érdekes, hogy a lejjel szemben a jelzálogpiacon a külföldi valuták
a népszerűek, 2007 márciusában az összes jelzáloghitel-állomány 86%-a idegen va-
lutában volt felvéve.8

Jelzáloghitel csakis a Román Nemzeti Bank engedélyével adható. Jelenleg Ro-
mániában az általános kereskedelmi bankok, a specializált bankok és az erre szako-
sodott nem banki pénzügyi intézmények adhatnak.

Forgalmuk szerint a következő a piaci részesedés eloszlása a Top 10 szereplői között:
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Forrás: bankok, saját szerkesztés

1. ábra. Piaci részesedés a jelzálogpiacon

A jelzáloghiteleket általában maximum 30 évre adják, és habár a RNB ezt nem
szabályozza, a bankok kikötnek egy maximum 1 millió eurós összeget. Ugyanakkor
a törlesztőrészlet általában nem haladhatja meg a család jövedelmének 70%-át.

A felvett hitelértékek megyénként változnak Romániában, de megfigyelhető a 4
legnagyobb város dominanciája ebben a tekintetben is. Az átlagosan felvett összeg
70 000 euró, így az átlagos törlesztőrészlet 500 euró/hó (lásd 2. ábra).

A bankok által kért kamatláb lehet fix, illetve változó, de abban az esetben, ha vál-
tozó, akkor egy referencia-kamatlábhoz kell igazodjon. A variáció értékét limitálni is
lehet, egysávos kamatlábat alkalmazva.

A bankok általában fix kamatot kérnek az első 1–5 évben, majd a törlesztési pe-
riódus hátralevő részében változó kamatokat alkalmaznak. Példa erre a román pia-
con a Millenium Bank ajánlata 3,5%-os kamatlábbal, a CHF 5,5%-kal az EUR, és
7,5%-kal a RON jelzáloghitelekre.

A referencia-kamatlábra (Euribor, Libor vagy Bubor) számított prémium nem
lehet több mint 6,5%. A BCR esetében például ez az érték jelenleg 3% a RON jelzá-
loghitelekre, amit a Bubor rátákra számolnak rá.
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Forrás: Román Statisztikai Hivatal, saját szerkesztés

2. ábra. Jelzálog/fő Románia megyéiben

Átlagosan kínált kamatlábak:9

– RON: 8,9%–12,5%;
– EUR: maximum 10%, például 6,9% a Raiffeisen Bank esetében;
– CHF: 4,5–5,5% (Raiffeisen Bank);
– YEN: 3,5–4,5%;
– USD: 8,75% körül.
Ezenkívül a kezelési költségek (adminisztratív, készpénzfelvételi, ingatlanfelérté-

kelési) maximum a felvett hitel értékének 4–5%-át érhetik el. A bankok általában
kérik a hitelfelvevőt életbiztosítás megkötésére is. Ehhez meg hozzáadódnak a köz-
jegyzői díjak is.

Általában az előrehozott fizetések, illetve a késéssel befizetett részletek után is
egy 3%-os büntetőkamat jár.
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IV. Monetáris transzmisszió és lakáspiac

Romániában az utóbbi évek tapasztalata alapján nagy fejlődésnek indult. Mi sem
igazolja jobban ezt a tényt, mint az, hogy 2007-ben a romániai ingatlanpiac növe-
kedése volt a leggyorsabb egész Európában (37,5%), az Eurostat kimutatása alap-
ján.10 Romániát a rangsorban az Egyesült Királyság követi (7,7%), valamint Szlovénia
(4,6%). Az előrejelzések alapján a trend a következő években is tovább folytatódik.

Minek a következménye ez a nagymértékű fejlődés? – tehetjük fel magunkban a
kérdést. Ezen kérdésre a választ több szemszögből is megközelíthetjük.

Első szempont, amit figyelembe kell venni a jelenség vizsgálatakor, a keresleti oldal.
Fontos kérdés, hogy kik is vásárolnak lakásokat. Az egyik legjellemzőbb célpiac az in-
gatlanpiacok esetén a friss házasok csoportja, akik száma szintén megnőtt Romániá-
ban, 2006-ban 4800-zal több házasságot kötöttek, mint az azt megelőző évben.11

A foglalkoztatottak fizetése is növekedett, a nettó fizetések átlagosan 16,8%-kal.12

Románia Bruttó Hazai Terméke (GDP) is ugrásszerű növekedésnek indult, amint
azt az alábbi ábra is mutatja.

*Becsült adatok
Forrás: saját szerkesztés,

www.zf.ro/articol_109569/romania_a_batut_in_premiera_ungaria_la_PIB.html

3. ábra. Románia GDP-jének növekedése
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A 2005–2006-os növekedés a GDP esetében Romániában 7,7%-os volt, ami meg-
haladja az európai uniós átlagot (2,9%).13 A 2006-os GDP szerkezete a következő:

1. táblázat. A GDP százalékos megoszlása a főbb ágazatokban

Forrás: Romániai Statisztikai Hivatal, saját szerkesztés

Az előrejelzések alapján azonban az építkezések értéke egyre inkább kiemelkedő
komponense lesz a GDP-nek, 2009-től 10% fölé is nőhet.14

Az ágazatok közül a legnagyobb növekedés az építkezések esetén volt tapasztal-
ható (19,4%), amint azt az alábbi táblázat mutatja.

2. táblázat. Iparágakban tapasztalt növekedések, 2005–2006

Forrás: Romániai Statisztikai Hivatal, saját szerkesztés

A fentiek alapján látható, hogy kínálati oldalon is lényeges növekedések kö-
vetkeztek be. Ez a második szempont, ami szerint elemezzük a fellendülés lehet-
séges okait.

Amint már fennebb említettem, a lakások finanszírozásának egyik fő eleme a
bankhitel. Természetesen ennek következtében a vásárlókat befolyásolja az adott
hiteleknek a kamatlába, amelyeket viszont a Nemzeti Bank monetáris politikája
képes befolyásolni, ennek következtében a monetáris politika a jelzáloghitelek ka-
matlábán keresztül közvetlen hatást gyakorolhat a háztartások döntéseire.

A GDP felhasználási oldalának mintegy 60–65 százalékát kitevő lakossági fo-
gyasztásra (illetve a lakossági megtakarításokra) vonatkozó döntési mechanizmusok
ismerete kiemelt szempont a monetáris politikai lépések meghozatalánál. Szűkebb
értelemben a megtakarítási döntések elemzésénél alapvetően a következő két kér-
dés a legfontosabb a monetáris politika számára:
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Ágazat Növekedés
(előző év 100%)

Ipar 23,9
Építkezések 7,0
Szolgáltatások 49,6

Ágazat Növekedés
(előző év 100%)

Mezőgazdaság 103,3
Ipar 106,9
Építkezések 119,4
Szolgáltatások 107,3



– Milyen hatást gyakorolnak a kamatláb (reálkamat) változások a háztartások fo-
gyasztására (ha egyáltalán kimutatható ilyen hatás)?

– Milyen tényezők befolyásolják a megtakarítások szerkezetében bekövetkező
változásokat?

Sajnos azonban a fogyasztás kamatrugalmasságának ökonometriai elemzése a
román adatokon több okból sem lehetséges. Egyrészt nem állnak rendelkezésünkre
megfelelő hosszúságú és idősoros tulajdonságokkal rendelkező idősorok, másrészt
pedig a román gazdaság átmeneti jellege miatt stabil paraméterek feltételezése nem
realisztikus, és a strukturális törések kezelése a rövid idősor miatt nehézkes. A fo-
gyasztási és megtakarítási magatartás makromodell hiányában is vizsgálható, de a
román adatokra egyéb kifinomult ökonometriai módszerek sem alkalmazhatók az
előzőekben jellemzett adatproblémák miatt. Így a monetáris transzmisszió szem-
pontjából kulcsfontosságú kérdés analitikus elemzését nem tudjuk elvégezni.

A gazdasági fellendüléssel együtt járó pénzügyi liberalizációnak tulajdonítható
elsősorban a lakossági hitelállomány növekedése és a háztartások megtakarításainak
csökkenése. Az EU-tagság a román lakosság permanens jövedelem kilátásainak ja-
vulását vetíti előre, ami alapján a fogyasztási és beruházási kereslet, valamint a hi-
telállomány további növekedése valószínűsíthető. Az eladósodottsági szint
növekedése természetes folyamat, ez ugyanis lehetővé teszi a háztartások számára
a fogyasztásuk életciklusuknak megfelelő kisimítását.

Ugyanakkor egyre keresettebbek lesznek a jelzáloghitelek, illetve más típusú hi-
telek lakásvásárlás céljára. A 4. ábra azt mutatja, hogyan alakultak a lakosságnak fo-
lyósított hitelek a 2007. január–szeptember periódusban.

Forrás: Román Nemzeti Bank, Buletin Lunar, 9/2007, saját szerkesztés

4. ábra. A lakosságnak folyósított bankhitelek alakulása,
2007. január–szeptember periódusban, millió RON
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A folyósított hitelek összértéke hónapról hónapra nőtt, de észrevehető, hogy az
euró részaránya is egyre számottevőbb.

Abban az esetben, ha csak a lakásvásárlás (építés) céljából folyósított hiteleket
vizsgáljuk ugyanebben a periódusban, megállapítható, hogy a folyósított hitelek leg-
nagyobb részarányát az euróban adott hitelek teszik ki (76%), tehát azok, akik hite-
lekhez folyamodnak, fokozottan árfolyamérzékenyek.

Forrás: Román Nemzeti Bank, Buletin Lunar, 9/2007, saját szerkesztés

5. ábra. Lakásvásárlás (építés) céljából folyósított hitelek,
2007. január–szeptember periódusban, millió RON

A devizahitelek megnövekedett mennyisége újabb módot teremtett a monetá-
ris politika számára, amin keresztül a háztartások vagyonát és jövedelmét befolyá-
solhatja. A megváltoztatott kamatlábak árfolyamváltozást okozhatnak, ami jelen
esetben átértékelné a hitelek törlesztőrészleteit. Egy kamatemelés hatására az erő-
södő árfolyam csökkentené a törlesztőrészleteket, ezzel nagyobb jövedelmet
hagyna a háztartásoknál. Láthatjuk, hogy bár az árfolyamon keresztül működik,
mégsem nevezhetjük ezt egyszerű árfolyamcsatornának, mivel ebben az esetben az
árfolyam a devizában felvett hitelek törlesztőrészletein keresztül inkább a háztar-
tások cash flow-jára hat. A devizahitelek kockázata két forrásból táplálkozik. Az egyi-
ket az árfolyamok változékonysága okozza, amit a monetáris politika befolyásolhat,
a másikat pedig a kamatkockázat, amire viszont nincs hatással a központi bank
(Herczeg Bálint é. n.)

A 4. ábra az infláció alakulását mutatja Romániában, ami nagymértékben csök-
kenő trendet mutat, ennek pedig az a következménye, hogy a nominális kamatok is
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természetes módon csökkennek. Mivel csökkent az infláció, a fentiek alapján meg-
állapítható, hogy a lakosság által felvett hitelek nominális havi törlesztőrészlete csök-
kent, aminek következményeként előfordulhat, hogy az emberek több hitelhez
folyamodnak, mivel (ha reál értékben nem is), de nominális értékben kevesebbet
kell havonta törleszteniük.

Forrás: Román Nemzeti Bank

6. ábra. Az inflációs ráta alakulása Romániában (2000–2009)

A monetáris politikának tehát figyelembe kell vennie, hogy a nominális kamatok
emelkedésével egyre több háztartás hitelfelvételi lehetősége szűkül be a törlesz-
tés/jövedelem korlát miatt (Kiss–Vadas 2006). A romániai monetáris politikában az
utóbbi időben azonban épp ennek az ellenkezője volt jellemző (lásd 5. ábra), mivel
a kamatlábak csökkenő trendet mutatnak, ami szintén hitelfelvételre serkentheti az
embereket.
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Forrás: Román Nemzeti Bank

7. ábra. A nominális kamatlábak alakulása Romániában
2004. január – 2007. október között

V. Következtetések
Az elemzés során arra a következtetésekre jutottunk, hogy a lakáspiacnak hatása

van a romániai hitelállomány növekvő tendenciájára vonatkozóan. A román jelzá-
logpiacot csökkenő kamat jellemzi, továbbá Romániában a lakosság növekvő vára-
kozásokkal rendelkezik a jövedelmét illetően, illetve a szakosodott hitelintézetek
kínálata is egyre sokszínűbb. Mindez az ingatlanárak növekedéséhez vezet, mely
egyúttal a hitelvagyon értékét is növeli, így a lakosságnak lehetősége van újabb és
újabb hitelekhez jutni.

A lakáspiacnak multiplikatív hatása van a gazdaságra: gerjesztheti a fejlődést, de
korlátozhatja is az előrehaladást. A romániai lakáspiac növekedése a kereslet, illetve
a kínálat növekedésének köszönhető, ezért van az, hogy az elemzők szerint még leg-
alább 10 évre van szükség, amíg a lakásárak beállhatnak egy stacionárius állapotba.
A román ingatlanpiac fejletlenségét bizonyítja az a tény is, hogy a piacról teljesen hi-
ányzanak a futures és opciós ügyletek, így nincs ami közvetítse a lakossági várako-
zásokat. Jelenleg a román ingatlanpiac egy buborékhoz hasonlítható, kérdés csupán
az, hogy mikorra várható ez.
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A Román Nemzeti Bank monetáris politikája a jelzáloghitelek kamatlábán ke-
resztül közvetlen hatást gyakorolhat a háztartások döntéseire. A román jelzálogpiac
igen fejletlen, alacsony az egy főre eső jelzáloghitel-arány, és majdnem teljesen hi-
ányzik a jelzáloghitelek másodlagos piaca. A piac még fiatalnak mondható, de a di-
namikus növekedése a lakáspiaci kínálat növekedésében egyre nagy szerepet játszik,
így hozzájárul a piaci árak stabilizálódásához is. Ebből következik az, hogy Románia
esetében nem mondható minden esetben mérvadónak a monetáris szerepe.

Az elemzés során végül arra a következtetésre is jutottunk, hogy a romániai la-
káshiteleknek másik különlegessége az, hogy többnyire euróban folyósítják a hite-
leket, és a törlesztés is euróban történik. Ennek következtében a hiteleket igénylők
ki vannak téve az árfolyamkockázatnak. Bár az árfolyamokat bizonyos szintig befo-
lyásolhatja a Nemzeti Bank, a kamatkockázatot teljes mértékben a hiteleket igény-
lők viselik.
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A rendszerváltás utáni Romániában viszonylag hosszú időre van szükség a nyu-
gati országokhoz hasonló vállalati környezet, vállalkozói kultúra, vezetési/szervezési
kultúra kialakulásához. Ezek megismerésében, elsajátításában fontos szerepet ját-
szanak a felsőoktatási intézmények, kiemelve a közgazdasági képzést nyújtó egye-
temeket, ugyanis a hallgatók leginkább itt kaphatják meg azokat az ismereteket,
amelyeket egy vállalkozás tervezéséhez, alapításához, valamint vezetéséhez fel-
használhatnak.

Ezért fontosnak tartottuk egy olyan empirikus kutatás végzését, mely rávilágít
arra, hogy Romániának azon felsőoktatási intézményében (Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, magyar tagozat), ahol
a legnagyobb, folyamatosan növekvő számú hallgatók magyar nyelven részesülnek
közgazdaság-tudományi képzésben, hogyan viszonyulnak a vállalkozás ötletéhez, ho-
gyan látják környezetüket, alkalmasnak érzik-e magukat egy vállalkozás alapításá-
hoz és működtetéséhez, valamint hogyan képzelnek el egy esetleges saját
vállalkozást.

A felmérésben követett elméleti aspektusok
„A vállalkozás (entrepreneurship) egyfajta cselekvésként és olyan magatartásként

azonosítható, amire többek között az innováció, a gyors növekedés, a versenyké-
pesség, a kiugró nyereségesség vagy a kockázatvállalás jellemző. Ezen fogalom meg-
lehetősen összetett, s ebből következik, hogy a vállalkozás egyetlen mutatószámmal
történő kifejezése gyakorlatilag lehetetlen” (Ács et alii GEM 2005).

A vállalkozások alapítását befolyásoló tényezők
A vállalkozások sikeres alapításához számos tényező kedvező alakulása szüksé-

ges. Ezzel egy időben az alapítással kapcsolatosan is számos különböző, de egymás-
sal összefüggő döntést kell meghozni. Az alapítást befolyásoló tényezők, a vállalkozás
alapítása és az alapítói döntések összefüggését az alábbi ábra mutatja:
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Forrás: Szerb László 2000. Kisvállalati gazdaságtan és vállalkozástan. Pécs, 84.

1. ábra. A vállalkozások alapítását befolyásoló tényezők
és az alapítói döntések

A vállalkozás alapítását befolyásoló tényezők körének jelentős részére kiterjedt
kérdőíves kutatásunk (Györfy–Benyovszki–Szakács 2007), de jelen tanulmányunk-
ban a hallgatói minta vállalkozói tulajdonságairól alkotott képének bemutatására és
a szociális-társadalmi környezetük megítélésére szorítkozunk, majd a vizsgált soka-
ságra vonatkozóan fogalmaztunk meg és vizsgálunk a vállalkozói karrier tervezésé-
vel kapcsolatos hipotéziseket.

A vállalkozói tulajdonságok
A vállalkozások sikerét gyakran befolyásolja a vállalkozás alapításának célja. A vál-

lalkozást ösztönző tényezők közül megemlíthetjük a magasabb jövedelemszerzési
lehetőséget, az önállóságra, függetlenségre vágyást vagy a lehetőség megragadá-
sának vágyát. Egy vállalkozó joggal várhatja el, hogy nagyobb jövedelemre tegyen
szert, mint alkalmazottként, hisz saját tőkéjét fekteti be, ami egy bizonyos szintű koc-
kázattal jár. Ugyanakkor számos olyan személy törekszik függetlenségre, önállóságra,
aki megelégelte, hogy egy hierarchikusan tagolt szervezeten belül alárendeltként te-
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vékenykedjen, élvezve azt az előnyt, hogy saját maga hozhat döntéseket és elfo-
gadva azt a hátrányt, ami a döntések után vállalt felelősség. Mindemellett a kihasz-
nálható piaci lehetőség azonosítása is kulcsfontosságúnak bizonyul.

Az eddig említett néhány személyes cél megvalósításához egy leendő vállalko-
zónak olyan tulajdonságokkal kell rendelkeznie, melyek segítségével leküzdheti a
vállalatalapítás nehézségeit, valamint az alapított vállalat vezetésének, irányításá-
nak megpróbáltatásait.

William Bygrave (Bygrave–Zacharakis 2004) szerint a vállalkozó tíz legfontosabb
tulajdonsága (az ún. 10D modell):

– jövőkép (Dream): vízió a jövőképről és arról, hogy az alapított vállalkozás milyen
helyet foglal el benne, megvan az a képességük, hogy ezt valóra is váltsák;

– határozottság (Decisiveness) a döntéshozatalban;
– határozott tenniakarás (Doers), hogy a döntéseket végre is hajtsák;
– elkötelezettség (Determination) teljes mértékben, nem adják fel nehéz hely-

zetekben sem;
– önfeláldozás (Dedication), az üzletnek szentelés, a családi és szociális kockáza-

tok elkerülésével;
– megszállottság (Devotion) saját tevékenységük, valamint a termék iránt, ami

hatékonnyá teszi őket a termék értékesítése során;
– részletekre figyelés (Details);
– önállóság, önmeghatározás (Destiny);
– sikerorientáltság (Dollars);
– tulajdon-, hatalom- és döntésmegosztás (Distribute).

A vállalkozói, a vállalkozóvá válási környezet
Egy vállalkozás alapításában a külső környezeti hatások legalább olyan fontosak,

mint a személyes vállalkozói tulajdonságok, legyenek ezek a társadalmi, politikai
vagy a gazdasági környezet hatásai. Nem véletlen, hogy a világ egyes régiói „vállal-
kozóbbak”, mint a többi. A világ legfejlettebb régiója vállalkozási aktivitás szem-
pontjából a kaliforniai Silicon Valley. Itt szinte mindenki valamilyen kapcsolatban van
egy vagy több vállalkozóval, vagyis e vidéken rengeteg a vállalkozni akarók számára
a példakép. A példaképek követésén kívül más szociális faktorok is fontos szerepet
játszanak egy jövőbeli vállalkozó számára. Gnyawali és Fogel, valamint Gibb (Szerb
2000. 41) alapján a vállalkozókra ható szociális tényezők közül a következők a leg-
fontosabbak:

– családi, rokoni háttér;
– a sikeres és önálló vállalkozások által felmutatott pozitív szerepmodellek (pél-

daképek);
– kora gyermekkortól vállalkozásokkal való találkozás, kapcsolat;
– a helyi környezetbeli független, önálló vállalkozók hálózata.
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A kutatás módszertana
A felmérést Kolozsváron, a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának

nappali, magyar tagozatos hallgatói körében végeztük a 2007. április–július közötti
időszakban. A magyar tagozaton a 2006/2007-es tanévben 10951 nappali tagozatos
hallgatót tartottak nyilván. Az adatgyűjtés alapját kérdőív képezte, melynek szerke-
zete a következő:

1. Demográfiai adatok. Ide tartozik az olyan adatok lekérdezése, mint az életkor,
nem, évfolyam, szakirány, állandó lakhely (település, megye), valamint a lakhely típusa.

2. Személyiségre vonatkozó adatok. A kérdések megfogalmazásakor olyan tulaj-
donságok létezését akartuk felmérni, mint a vállalkozói attitűd, valamint kockázat-
vállalási hajlandóság.

3. A vállalkozói környezetre vonatkozó adatok.
4. Egyetemi képzés. A tanulmányi eredményen kívül olyan kérdések is foglalkoz-

tattak, hogy a hallgatók véleménye szerint a képzés kiknek kedvez, vagy miképpen
ítélendő meg a követelmények szintje.

5. Jövőbeli tervek. Vállalkozói hajlandóság. Olyan kérdéseket fogalmaztunk meg,
amelyek a hallgatók jelenlegi munkaviszonyaira, illetve jövőbeli terveikre utalnak.

6. Vállalkozói karriert tervezők számára kialakított kérdések.
7. Vállalatvezetői (menedzser) karriert tervezők számára kialakított kérdések.
8. Nem vezetői (alkalmazotti) karriert tervezők számára kialakított kérdések.
9. Befektetők számára megfogalmazott kérdések.
A minta kiválasztásakor egyszerű véletlen mintavételt alkalmaztunk. A minta ele-

mei a www.random.org honlapon található véletlenszám-generátor segítségével ke-
rült kiválasztásra, ami által egy 200 elemű álló mintát generáltunk. A minta
nagyságának meghatározásakor egy 65%-os válaszolási arányt vettünk figyelembe
több okból kifolyólag: nem minden véletlenül kiválasztott személy érhető el, mivel
ritkábban járnak egyetemre, nincs idejük a kérdőív kitöltésére, vagy éppen nem akar-
ják kitölteni stb. Megoldásként pótkérdőívekhez folyamodtunk, így sikerült össze-
sen 176 személyt megkérdezni, ami a tervezett minta 88%-át, valamint a sokaság
16%-át képezi. Ebből 81 megkérdezett személy a véletlen minta listáján szerepelt, 95
hallgató pedig pótkérdőív kitöltésével járult hozzá kutatásunkhoz.

Az adatok feldolgozása az SPSS adatelemző és statisztikai szoftver segítségével
történt.

Vizsgált hipotézisek
A kutatás során a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálko-

dástudományi Karának nappali, magyar tagozatos hallgatóira vonatkozó hipotézise-
ket vizsgáltunk.
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Az általunk megfogalmazott hipotézisek a következők:
H1: A hallgatók 20%-a vállalkozik vagy dolgozik (alkalmazottként) tanulmányai

végzése alatt.
H2: A hallgatók 45%-a a tanulmányai befejezése után vállalatot szeretne alapítani.
H3: Nincs kapcsolat a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kara magyar

tagozatos hallgatóinak neme és a vállalkozói hajlandósága között.
H4: A BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar magyar tagozatos hall-

gatói felének saját megítélés szerint a tapasztalathiány akadályt jelenthet egy vál-
lalkozás alapításában.

H5: Nincs összefüggés a hallgatók tanulmányi eredménye és a munkahelyre vo-
natkozó jövőbeli terve között.

H6: A magukat vállalkozóként látó hallgatók több mint fele a tanulmányok befe-
jezése után több mint 3 évvel szeretne vállalatot alapítani.

H7: A magukat vállalkozóként látó hallgatók 40%-a kényszermotivált egy vállal-
kozás indításában.

A kutatás eredményei
A hipotézisek vizsgálata előtt fontosnak találtuk a hallgatók demográfiai jellem-

zőinek és saját megítélésük szerinti vállalkozói tulajdonságainak bemutatását, vala-
mint a vállalkozói környezet hallgatók általi megítélésének vizsgálatát.

A hallgatók szociodemográfiai jellemzői
A hallgatók korcsoportok szerinti megoszlását az alábbi ábra szemlélteti:

Forrás: Saját felmérés – 2007. április–június

2. ábra. A megkérdezettek korcsoport szerinti megoszlása
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A megkérdezettek 54%-a 21–23 éves korcsoportba tartozik, ezt követi 41%-kal a 18–
20 évesek korcsoportja, a 24–26 évesek korcsoportja csupán a minta 5%-át teszi ki.

A megkérdezett hallgatók évfolyam szerinti megoszlását az alábbi ábra mutatja:

Forrás: Saját felmérés – 2007. április–június

3. ábra. A megkérdezett hallgatók évfolyam szerinti megoszlása

Személyiségi, vállalkozói tulajdonságok
A hallgatók vállalkozói tulajdonságait vizsgálva az elméleti részben említett tu-

lajdonságok „keresésére” fókuszáltunk. Az alábbi ábra azt szemlélteti, hogy külön-
böző vállalati környezetben adódó helyzetekben a megkérdezettek véleményük
szerint hogyan reagálnának:

Forrás: Saját felmérés – 2007. április–június

4. ábra. A megkérdezett hallgatók vállalkozói személyisége (1)
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Megfigyelhető, hogy a fenti kérdésekre a hallgatók több mint 90%-a pozitív vá-
laszt adott (igen, többnyire) az első kérdés kivételével, ahol ez az arány valamivel ki-
sebb (80%). A megkérdezett hallgatók úgy gondolják, hogy elég innovatívak,
meggyőzőek és kooperatívak, vagyis rendelkeznek azokkal a fontosabb tulajdonsá-
gokkal, amelyek egy vállalkozás alapításához és működtetéséhez szükségesek.

Vizsgáltunk más, a fentiekhez hasonló tulajdonságokat is, ezek esetében szintén
a pozitív válaszok domináltak:

Forrás: Saját felmérés – 2007. április–június

5. Ábra: A megkérdezett hallgatók vállalkozói személyisége (2)

Az 5. ábrán látható, hogy a megkérdezett hallgatók döntő többsége úgy érzi, hogy
képes adott helyzetben, akár stresszhelyzetekben koncentrálni, nem érzik túlzottan
kockázatkerülőknek magukat, és a többség úgy gondolja, improvizálni, váratlan szi-
tuációt megoldani is tud, valamint úgy érzik, szükség esetén szabadidejükről fel-
adatukért legalább gyakran lemondanak.

Összegezve a megkérdezett hallgatók vállalkozói tulajdonságait, elmondhatjuk,
hogy a hallgatók úgy érzik, képesek vállalkozás indítására és működtetésére.

A vállalkozói környezet megítélése
Ahhoz, hogy megtudjuk, miként vélekednek a hallgatók a romániai vállalkozói

környezetről, két párhuzamos problémát vetettünk fel. Egyrészt azt vizsgáltuk, hogy
a hallgatók hogyan ítélik meg a romániai sikeres vállalkozókat, valamint hogy véle-
ményük szerint hogyan ítéli meg a romániai társadalom a sikeres vállalkozókat, más-
részt pedig hogyan ítélik meg a kudarcot vallott vállalkozókat, illetve véleményük
szerint hogyan ítéli meg a romániai társadalom a kudarcot vallott vállalkozókat. Az
eredményeket az alábbi diagramokon szemléltetjük:
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Forrás: Saját felmérés – 2007. április–június

6. ábra. A megkérdezettek vélekedése a romániai sikeres vállalkozókról

A fenti ábrán megfigyelhető, hogy a megkérdezettek valamivel több mint 30%-
ának saját megítélése szerint a romániai sikeres vállalkozók tiszteletet és megbe-
csülést érdemelnek, mert egyénként jól elboldogulnak, valamint adót fizetnek és
munkahelyet teremtenek. Ezzel ellentétben a hallgatók közel 60%-a úgy véli, hogy
a sikeres vállalkozók törvénytelen utakat használnak vagy kihasználják alkalmazot-
taikat. A megkérdezettek véleménye arról, hogy szerintük a társadalom hogyan ítéli
meg a sikeres vállalkozókat, szinte ugyanilyen arányban oszlik meg.

Ami a kudarcot vallott vállalkozókat illeti, az eredmény különbözik:

Forrás: Saját felmérés – 2007. április–június

7. ábra. A megkérdezettek vélekedése a romániai kudarcot vallott vállalkozókról
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A megkérdezett hallgatók több mint 75%-os arányban úgy gondolják, hogy a ku-
darcot vallott vállalkozók tiszteletet és elismerést érdemelnek, mert legalább meg-
próbálták, és így tanultak saját hibáikból. Ezzel teljesen ellentétben a megkérdezett
hallgatók 70%-os arányban úgy vélik, hogy a romániai társadalom lenézi és alkal-
matlannak tekinti a kudarcot vallott vállalkozókat.

E különbség forrását a tömegtájékoztatás hatásában látjuk elsősorban, mely a
mai sikeres vállalkozókról alkotott általános képet erőteljesen, a mai kudarcot vallott
vállalkozóról kialakult képet viszont sokkal kevésbé befolyásolja, ezekkel eltérő gya-
korisággal és intenzitással foglalkozva.

Következtetések
A következtetések megfogalmazása során részletesen kitérünk a már korábban

megfogalmazott hipotézisek vizsgálatára.

H1: A hallgatók 20%-a vállalkozik vagy dolgozik (alkalmazottként) tanulmányai
végzése alatt.

A hipotézis vizsgálatára vonatkozó próba eredményeit a következő táblázat tar-
talmazza:

1. táblázat. H1 hipotézis vizsgálata
Binomiális teszt

Az alternatív hipotézis: azon egyetemisták aránya, akik jelenleg dolgoznak vagy vállal-
koznak <0,2.

Forrás: Saját felmérés – 2007. április–június

A fenti táblázatból kiolvasható, hogy a hipotézist megtartjuk, tehát a BBTE Köz-
gazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar magyar tagozatos nappalis hallgatóinak
20%-a vállalkozik vagy dolgozik (alkalmazottként) a tanulmányai végzése alatt, ki-
használva a Kolozsvár nyújtotta üzleti vagy munkahelyi lehetőségeket.
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N Mintabeli
arány

Vizsgált
arány

Szignifikanciaszint
(bal oldali alternatív

hipotézis)

Vállalkozol vagy
dolgozol-e jelen-
leg egyetemista-

ként?

Igen 22 0,2 0,2 0,327a

Nem 103 0,8

Összesen 125 1,0



H2: A hallgatók 45%-a a tanulmányai befejezése után vállalatot szeretne alapítani.
A második hipotézis vizsgálatára szintén a binomiális tesztet alkalmaztuk:

2. táblázat. H2 hipotézis vizsgálata
Binomiális teszt

Az alternatív hipotézis: azon egyetemisták aránya, akik vállalkozók szeretnének lenni <0,45.
Forrás: Saját felmérés – 2007. április–június

Megtartjuk azt a hipotézist, miszerint a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudo-
mányi Kar magyar tagozatos hallgatóinak egy igen magasnak tekinthető részaránya,
45%-a a tanulmányai befejezése után saját vállalatot szeretne alapítani.

H3: Nincs kapcsolat a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar magyar
tagozatos hallgatóinak neme és a vállalkozói hajlandósága között.

A hipotézisvizsgálat eredményei az alábbi táblázatban figyelhetők meg:

3. táblázat. H3 hipotézis vizsgálata

χ2 próba

Forrás: Saját felmérés – 2007. április–június

A 3. táblázat alapján a harmadik hipotézist elvetjük, tehát állíthatjuk, hogy van
kapcsolat a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar magyar tagozatos hall-
gatóinak neme és a vállalkozói hajlandósága között 1,1%-os szignifikanciaszinten. A
férfinemű hallgatók szignifikánsan magasabb vállalkozói hajlandósága mutatható ki.
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N Mintabeli
arány

Vizsgált
arány

Szignifikanciaszint
(bal oldali alternatív

hipotézis)

Milyen terveid
vannak? Vállal-
kozó szeretnél

lenni vagy nem?

Vállalkozó sze-
retnék lenni 72 0,41 0,45 0,155a

Nem szeretnék
vállalkozó lenni 104 0,59

Összesen 176 1,00

Milyen terveid vannak? Vállalkozó szeretnél lenni vagy nem?
Összesen

Vállalkozó szeretnék lenni Nem szeretnék vállalkozó lenni

Nem
Férfi 35 31 66
Nő 37 73 110

Összesen 72 104 176

Érték Szabadságfok Szignifikanciaszint
χ2 6,418 1 0,011

Érvényes esetek száma 176



H4: A BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar magyar tagozatos hall-
gatói felének saját megítélés szerint a tapasztalathiány akadályt jelenthet egy vál-
lalkozás alapításában.

A hipotézis vizsgálatához ebben az esetben is a binomiális tesztet használtuk:

4. táblázat. H4 hipotézis vizsgálata
Binomiális teszt

Forrás: Saját felmérés – 2007. április–június

A H4 hipotézist elvetjük, pontosabban a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástu-
dományi Kar nappali, magyar tagozatos hallgatók felének a tapasztalathiány nem je-
lent akadályt egy vállalkozás alapításában. A táblázatból látható, hogy ez az arány
kevesebb mint 50%.

H5: Nincs összefüggés a hallgatók tanulmányi eredménye és a munkahelyre vo-
natkozó jövőbeli terve között.

A változók közti kapcsolatot χ2-próbával tanulmányozzuk:

5. táblázat. H5 hipotézis vizsgálata
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N Mintabeli
arány

Vizsgált
arány

Szignifikanciaszint
(bal oldali alternatív

hipotézis)

Akadály.
Tapasztalathiány

Igen 74 0,42 0,50 0,042a

Nem 102 0,58
Összesen 176 1,00

Eddigi egyetemi
tanulmányi átlagom

Összesen
5–6 6–7 7–8 8–9 9–10

Milyen ter-
veid vannak

tanulmá-
nyaid befe-
jezése után

(esetleg
alatt)?

Vállalkozó leszek, tettem
ennek érdekében 3 10 5 3 1 22

Vállalkozó leszek, nem tettem
ennek érdekében 6 13 17 10 3 49

Menedzserként szeretnék dol-
gozni 4 18 15 5 4 46

Alkalmazottként, szabadúszó-
ként szeretnék dolgozni 5 13 13 11 8 50

Befektető leszek 1 1 1 1 2 6

Összesen 19 55 51 30 18 173



χ2 -próba

Forrás: Saját felmérés – 2007. április–június

Nem vetjük el az ötödik hipotézist, miszerint nincs kapcsolat a BBTE Közgazdaság-
és Gazdálkodástudományi Kar magyar tagozatos hallgatóinak tanulmányi eredménye
és a munkahelyre vonatkozó jövőbeli terve között.

H6: A magukat vállalkozóként látó hallgatók több mint fele a tanulmányok befe-
jezése után több mint 3 évvel szeretne vállalatot alapítani.

A hipotézis vizsgálatához ismét a binomiális tesztet alkalmaztuk:

6. táblázat. H6 hipotézis vizsgálata
Binomiális teszt

Az alternatív hipotézis: azon egyetemisták aránya, akik 3 éven belül vállalkozást akarnak
indítani >0,5.

Forrás: Saját felmérés – 2007. április–június

A nullhipotézist elvetjük, miszerint azoknak a hallgatóknak a fele, akik vállalkozni
szeretnének a tanulmányaik befejezése után, az egyetem elvégzése után több mint
3 évvel szeretne vállalatot alapítani. Ez az arány kisebb mint 50%. Összehasonlítás-
ként megemlítjük, hogy míg a Global Entrepreneurship Monitor 2007-ben Románi-
ában a potenciális vállalkozói2 aktivitást 16%-ra értékelte (Bosma et alii 2008. 36), a
hallgatók esetében ez az arány nagyobb mint 22,5%3.
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Érték Szabadságfok Szignifikanciaszint
χ2 14,26 16 0,597

Érvényes esetek száma 173

N Mintabeli
arány

Vizsgált
arány

Szignifikanciaszint
(bal oldali alternatív

hipotézis)

Mikor szeretnél
vállalkozást indí-

tani?

3 éven belül 43 0,605634 0,5 0,040a

több mint 3 év
múlva 28 0,394366

Összesen 71 1,000000

2 A következő három éven belül vállalkozás indítását tervezi.
3 Mivel H1 hipotézisvizsgálat eredménye: 45% vállalkozni akar és H4 hipotézisvizsgálat eredménye:

kevesebb mint 50% több mint 3 év múlva.



H7: A magukat vállalkozóként látó hallgatók 40%-a kényszermotivált egy vállal-
kozás indításában.

A hipotézisvizsgálat eredményét az alábbi táblázat tartalmazza:

7. táblázat. H7 hipotézis vizsgálata
Binomiális teszt

Az alternatív hipotézis: azon egyetemisták aránya, akik kényszerből vállalkoznak <0,4.
Forrás: Saját felmérés – 2007. április–június

A hipotézist elvetjük, miszerint a magukat vállalkozóként látó hallgatók 40%-a
kényszermotivált egy vállalkozás indításában. Számításaink alapján kijelenthető,
hogy ez az arány 40%-nál alacsonyabb, így az is, hogy e hallgatók több mint 60%-a
azért vállalkozna, mert jó üzleti lehetőségeket lát.
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N Mintabeli
arány

Vizsgált
arány

Szignifikanciaszint
(bal oldali alternatív

hipotézis)

Mi motivál a ter-
vezett vállalat
alapítására?

Szükségesség 18 0,3 0,4 0,008a

Jó lehetőségek 53 0,7
Összesen 71 1,0





SZÁSZ LEVENTE

A termelésmenedzsment gazdasági szervezeten belüli feladata minden olyan te-
vékenység tervezése, működtetése, koordinálása és ellenőrzése, melyeknek célja
valamilyen termék vagy szolgáltatás előállítása. A termelésmenedzsment keretein
belül meghozott döntések olyan területeken, olyan mutatókra nézve fejtik ki hatá-
saikat, mint a gazdasági egység termelékenysége, a termelési rendszer inputjainak,
outputjainak és a lezajló folyamatoknak a minősége, a vállalat piaci versenyképes-
sége, a fogyasztók kiszolgálása. Egy vállalat termelési rendszere, a gazdasági egység
termelési funkciója a szakirodalomban többnyire olyan „magfunkcióként” van szá-
montartva, amely meghatározza a gazdasági tevékenység jellegét és a vállalati mű-
ködés paramétereit. Ez egyfajta központi funkciót jelent, amely köré a vállalat többi
funkciója csoportosul.

Egy vállalat eredményességének mértékét azonban legtöbbször a pénzügyi mu-
tatók és a vállalatérték mérőszámai segítségével tudjuk felmérni. A hosszú távú cél
nem lehet más, mint a részvényesi (vagy tulajdonosi) érték maximalizálása, így ennek
megfelelően szükséges a termelésmenedzsment és a vállalati pénzügyek közti kap-
csolódási felületek azonosítása. Jelen dolgozatban a tipikus termelésmenedzsment-
beli döntések pénzügyi hatásainak vizsgálatával foglalkozom, első lépésben
azonosítva a legjellemzőbb termelési döntéskategóriákat, majd második lépésként
bemutatva ezek lecsapódásait a vállalat pénzügyi mutatóiban.

A két funkcionális terület összekapcsolásának fontosságát mutatja az alábbi ábra
is Stevenson (1996) alapján, kiegészítve a marketing szerepével, hiszen a termelési
funkció kimenetének felvevőpiacát és a piac felmérését a marketing ág biztosítja. A
három terület szinkronizálása és összehangolt együttműködése lehet a piaci ver-
senyképesség kulcsa.

1. ábra. A termelési-pénzügyi-marketing interfész
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Kapcsolódási felületek termelésmenedzsment és
vállalati pénzügyek között



Dolgozatom tehát az ábrán kiszínezett terület feltárását tűzte ki célul, azon ösz-
szefüggések azonosítása révén, melyek lehetővé teszik, hogy a termelés menedzs-
ment-döntések meghozatalában a pénzügyi hatások és teljesítendő kritériumok is
kifejezésre juthassanak.

1. A termelésmenedzsment alapvető döntési területeinek csoportosítása
A termelésmenedzsment meghatározó döntési területeinek azonosításához in-

duljunk ki a vállalat termelési funkciójának és az őt meghatározó folyamatok élet-
görbéjéből. Ennek megfelelően a felsorolás a kutatás-fejlesztési tevékenységgel kell
induljon és a jól szervezett termékgyártás és értékesítés folyamatával kell végződjön.

A kutatás-fejlesztés azon szervezett tevékenységre utal, amely a vállalati tudásál-
lomány növelésére, valamint a termékek és folyamatok állandó és innovatív javítá-
sára irányul. Ezen tevékenységnek természetesen jól elhatárolható költségvonzatai
vannak, de segítségével növelhető a vállalat piaci versenyképessége. Az eredményes
kutatás-fejlesztési tevékenység – amely a fogyasztó igényeinek és elvárásainak le-
ginkább megfelelő (vagy akár azt túlteljesítő) outputot eredményez – nagyobb piaci
részesedést, így megnövekedett üzleti forgalmat biztosíthat az adott vállalat számára.
A gyors és hatékony kutatás-fejlesztési folyamatok gyors piacra lépést biztosíthat-
nak, így a vállalat időben megelőzheti versenytársait és akár időszakos monopol-
helyzetet is kialakíthat, ami szintén az árbevétel növekedésében fog tükröződni.
Mindezekkel egyidejűleg természetesen a költségek is növekednek, így fontos egy
egyensúlyi helyzet kialakítása a költség- és bevételnövekedés viszonyában.

A terméktervezés folyamata összefügg a kutatás-fejlesztés folyamatával, a fenti
folyamat kimenete, outputja a terméktervezési folyamat inputjává alakul át, kije-
lölve a lehetséges irányvonalakat a termék kialakításához. A terméktervezés folya-
matában meghozott termelésmenedzsment-döntések határozzák meg a termék
típusát, melyet a termékek specializáltsága (személyre szabottsága) és a termelési
volumen alapján négy kategóriába csoportosíthatunk. Az egyes kategóriák jellemzőit
lásd Szász (2008). A termékkategóriák mentén, az eltérő termékjellemzők és speci-
fikációknak megfelelően, különböző nagyságú késztermék- és alapanyagkészletek
kialakítására lesz szükség, ami nagyban befolyásolja a készletezési költségek alaku-
lását. Csak a két szélsőséges termékkategóriát figyelembe véve a teljesen egyénre
szabott, specializált termékek esetén a készletszint, így a készletezési költség is ala-
csonyabb, míg a standardizált terméktípus esetén a raktározási költségek magasab-
bak. Hasonlóképpen az egyes termékkategóriák az árbevétel időbeni eloszlását és
fluktuációját is befolyásolják.

A folyamattervezés, mint termelésmenedzsment-döntési terület, egy adott ter-
mék legyártásához szükséges termelési folyamat típusát határozza meg, melyeket a
folyamat rugalmassága, komplexitása, valamint a folytonosság jellemzői alapján szin-
tén négy kategóriába sorolhatunk. Az egyes folyamattípusok jellemzőit lásd Szász
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(2008). Az egyes típusoknak megfelelően kialakított termelési folyamatok eltérő
mennyiségű tárgyi befektetett eszközöket szükségeltetnek, és a kategóriák mentén
változik az üzemi és munkaerőköltségek nagysága is.

A termék-folyamat mátrixhoz kapcsolódó döntések Hayes–Wheelwright (1979)
alapján a terméktervezés és folyamattervezés optimális összehangolását szolgálják.
A vállalat pozicionálása a mátrixban nemcsak a termelési funkció hatékonyságát be-
folyásolja, hanem a termelés költségeit is nagymértékben behatárolja. Az optimális
termék-folyamat kombinációk egyrészt az üzemi és állandó költségek összegének
minimumát biztosítják, másrészt viszont az optimális költségszintet biztosító főátlón
felvett különböző pozíciók esetén rendre más és más költségtípus dominál. Az opti-
mális zónától nem túlságosan távol eső pozíciók vállalásával a gazdasági szervezet
ugyan még versenyképes lehet (ha egy jól meghatározott piaci résre fókuszál), de
az ott felmerülő költségnövekedések figyelmen kívül hagyása az eredményesség je-
lentős csökkenését vonja maga után.

A szolgáltatás-folyamat mátrix a termék-folyamat mátrix analógiáján alapul, és
tipikusan szolgáltató tevékenységet végző vállalatok esetén alkalmazható. Meg-
jegyzésként a termelésmenedzsment nem csak a jellemzően termelő vállalatok irá-
nyításában vállal szerepet, hanem felismerve a termelő és szolgáltató funkciók
közötti hasonlóságokat és összefüggéseket, a szolgáltató rendszerek problémáit is
hatékonyan kezeli, felhasználva a termelő rendszerek elemzéséből származó ta-
pasztalatokat. A szolgáltatás-folyamat mátrix a szolgáltatás mint output jellemzőire
vonatkozó döntéseket és a szolgáltatás előállítását végző folyamat sajátosságaira vo-
natkozó döntéseket hangolja össze. További részletek a mátrix értelmezését illetően
lásd Krajewski-Ritzman-Malhotra (2007). A szolgáltatás-folyamat mátrix alapján
meghozott döntések pénzügyi hatásait leginkább az alkalmazott munkaerő költsé-
gének alakulásában figyelhetjük meg.

A hosszú távú kapacitástervezés döntései tartós időintervallumra meghatároz-
zák a vállalat befektetett tárgyi eszközeinek mértékét, valamint az ehhez kapcsol-
ható üzemeltetési és fix költségek méretét. A méretgazdaságosság, valamint a
biztonsági kapacitástöbbletek kialakítására vonatkozó termelésmenedzsment-dön-
tések hosszabb távra meghatározzák ezen költségek alakulását, valamint azt, hogy
a vállalat képes-e elérni azt az árbevételszintet, amelyet a jövőbeni várható keres-
let nagysága biztosítani tud.

A rövid távú kapacitástervezés döntései meghatározzák, hogy a vállalat hogyan
tud reagálni a kapacitásszintek időszakos változtatásával a kereslet időszakos vagy
szezonális ingadozásaira. A kapacitásszintek változtatása az adott időperiódusban
költségnövekedést von maga után, legyen szó akár munkaerő-, akár értékesítési és
adminisztrációs költségekről, másrészről viszont biztosítja, hogy a fogyasztók meg-
rendeléseit a vállalat teljesíteni tudja, ezáltal maximális üzleti forgalmat realizálva a
csúcsidőszakokban. A kereslet időszakos visszaesése esetén ugyanakkor megoldható
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a költségek bizonyos mértékű visszaszorítása is az adott időperiódusra. Rövid távon
ugyanakkor a kapacitások szűk keresztmetszetének folyamatos vizsgálata és elem-
zése segítséget nyújt az optimális termékportfólió kialakításában, amely a maximá-
lis profithányad elérését biztosítja.

A készletgazdálkodás döntései az optimális készletszint és az ehhez kapcsolódó
minimális költségmennyiség elérésére törekednek, ennek hatásai a vállalat ered-
mény-kimutatásában figyelemmel követhetőek. A kialakított készletezési politikák
pénzügyi hatásai azonnal érzékelhetőek a vállalat pénzügyi kimutatásaiban, és ter-
melő profilú szervezetek esetén a teljes költség jelentős hányadát képezhetik.

A termelési rendszer működtetéséhez kapcsolódó döntéseket kiegészítve lénye-
ges az ellátási lánc hatékony irányításának kérdésköre is. Bár ez egy komplex folya-
mat, melynek elemei nem feltétlenül tartoznak mind egyazon vállalat irányítása alá,
de az ellátási lánc megfelelő kialakítása és a láncban egymást követő gazdasági sze-
replők hatékony együttműködése a vállalatok pénzügyi helyzetére jelentős hatást
gyakorolhatnak. Ezen hatások bemutatása – kiindulva a fentebb leírt döntéstípu-
sokból – a következő fejezetben található meg.

2. A vállalati pénzügyek és a termelésmenedzsment-döntések kapcsolata
A vállalati pénzügyek alapfeltevése szerint a vállalat célja a részvényesi (tulajdo-

nosi) érték maximalizálása. A vállalatértékelés modelljeihez szükséges tényezők, úgy-
mint a pénzáramok, a diszkonttényezők és a növekedési ráták meghatározásához
induljunk ki a vállalat múltbeli pénzügyi helyzetének és teljesítményének elemzésé-
ből. Ennek során támaszkodjunk a mutatószámrendszerekre, a növekedési ráták
meghatározására, a növekedés külső finanszírozási szükségletének definiálására (ex-
ternal financing need, EFN), az áttételi hatások megragadására, majd a tervezési-
előrejelzési folyamaton és az értékvezérelt menedzsmenten (value-based
management) keresztül jussunk el addig a pontig, hogy kimutatható legyen, a vál-
lalat vajon képes-e a tőkeköltségen felüli megtérülést, azaz extraprofitot generálni.
Az extraprofit számszerűsítésére alkalmas a gazdaságilag hozzáadott érték (EVA©1

– Economic Value Added), ami az adózás utáni nettó működési profit és a befekte-
tett tőke után fizetett súlyozott átlagos tőkeköltség különbségeként írható le. Az ext-
raprofit és a részvényesi érték egymással szoros kapcsolatban állnak.

A kitűzött cél elérése érdekében első lépésként – a 2. fejezetben leírtak alapján
– vázoljuk fel a termelésmenedzsment döntési kategóriái és a vállalat pénzügyi po-
zíciója közötti komplex összefüggésrendszert a terméktervezés, a folyamattervezés,
a szolgáltatások, a kapacitástervezés, a készletgazdálkodás és az ellátási lánc válla-
lati mérlegre és eredmény-kimutatásra adott tételeire kifejtett hatása alapján
(1. táblázat).
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1. táblázat

A táblázat alapján megfogalmazható, hogy a termelésmenedzsment főbb terüle-
tei elsősorban a mérleg eszközoldalán a készlet- és befektetett eszközállományban,
a forrás oldalon a szállítói állományban jelennek meg, az eredménykimutatásban
pedig az árbevételben, az eladott áruk beszerzési értékében és az értékesítési, álta-
lános és adminisztratív költségek szintjének alakulásában ragadhatók meg.

2.1. Hatás a mutatószámrendszerekre
A mérleg- és eredménykimutatás-hatások lecsapódnak a vállalat mutatószám-

rendszereiben is. A likviditási mutatók közül a folyóráta, amely a forgóeszközök és a
rövid lejáratú kötelezettségek hányadosa, a leginkább kitett a készletezés termelés-
menedzsmenttel összefüggő szintje miatt. Az egyedi termékgyártás csökkenti a kész-
letszintet, így a folyórátát – a többi tényező, mint például a vevőállomány, a készpénz
és értékpapírállomány, valamint a szállítók változatlanságának feltételezésével –
emeli, míg a tömegtermelés csökkenti ezt a likviditási mutatót. Ha az egyedi ter-
mékgyártásnál figyelembe vesszük, hogy ez a fajta termelésmenedzsment-döntés
nem csak a készletszintre hat, hanem a vevők körére, kisebb állományára, sőt a be-
szállítók erősebb alkupozíciójára, akkor ezen likviditási ráta romolhat, különösen
akkor, ha a készletek a forgóeszközök jelentős részét teszik ki és ha a készletek érté-
kesíthetőségével is gondok merülnek fel a piaci viszonyok változásával. Az effajta lik-
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Termelésmenedzsment
aspektus Mérleghatás Eredménykimutatásra tett

hatás

Kutatás-fejlesztés Immateriális javak
Bevétel
Kutatás-fejlesztés költség-
vonzatai

Terméktervezés Készletek szintje Bevételek fluktuációja

Folyamattervezés Tárgyi eszközök szintje
Munkaerőköltségek és
üzemeltetési költségek ala-
kulása

Termék-folyamat mátrix Eszköz oldal összetétele Működési és fix költségek
összege

Szolgáltatás-folyamat
mátrix Tárgyi eszközök Munkaerőköltségek alaku-

lása
Hosszú távú kapacitáster-
vezés Tárgyi befektetett eszközök Fix költségek

Üzemeltetési költségek

Rövid távú kapacitáster-
vezés Készletek szintje

Értékesítési, általános és
adminisztratív költségek
Túlóra költsége, kiszerve-
zés költsége

Készletgazdálkodás Alapanyagkészletek
Késztermékkészletek

Raktározási költségek
Rendelési költségek

Ellátási lánc Készletek szintje Profithányad



viditási kockázatnak kevésbé van kitéve a tömegtermelés. A készletek értékesítésé-
ből és a vevői követelések behajtásából származó pénzbeáramlás még inkább har-
monizálható a szállítóknak fizetendő pénzkiáramlással egy jól szervezett ellátási lánc
esetén, a tömegtermelésnél a vevők nagy száma simíthatja az árbevétel ingadozá-
sainak amplitúdóit, azaz a bevételek üzleti kockázatát, míg egyedi termékgyártás-
nál az árbevétel szórása igen nagy lehet, egy-egy kulcsvevő elvesztése komoly
érvágásnak bizonyulhat. Ha van kamatozó hitele a vállalkozásnak a tőkestruktúrá-
ban, a likviditási kockázat növekedése a pénzügyi ellehetetlenülés előszobája, mely
beárazódik mind a kölcsöntőke, mind a részvénytőke megkövetelt megtérülésébe.

A termelési folyamat technológia-, gép- és gyártelepigénye meghatározza egy
vállalkozás eszközhatékonyságát. Minden cég arra kell törekedjen, hogy adott esz-
közállomány mellett a maximális árbevételt hozza ki értékesítési folyamataiból, vagy
adott árbevétel mellett minimalizálja a gépekben, ingatlanokban, immateriális ja-
vakban megtestesülő forráslekötést. Az összes eszköz forgási sebessége, ami az ár-
bevétel és az összes eszköz hányadosa, fontos mutatószám az eszközhatékonyság
mérésében. A számlálóért főképp a vállalati stratégiai pozíció és marketingerő, míg
a nevezőért a termelésmenedzsment nevezhető meg leginkább felelősként. A fo-
lyamattervezéssel kapcsolatos elköteleződés és a K+F tevékenység meghatározza a
tárgyi eszközök szintjét, a forgási sebesség mutatók alakulásában viszont már nem
csak a termelésmenedzsment területe a fontos.

Az eladósodottsági mutatókra a termelésmenedzsmentnek áttételesen van ha-
tása. Az ellátási lánc egyik végén a jól megtervezett és kialakított beszállítói rend-
szerrel – mint rövid lejáratú spontán finanszírozással – csökkenthető a növekedéssel
összefüggésbe hozható diszkrecionális, külső finanszírozási igény. A tőkestruktúrán
belüli kölcsöntőke-részvénytőke arány kialakítása viszont tisztán pénzügyi döntés,
nem szabad elfelejteni azonban, hogy a tőkestruktúra tőkeköltsége visszatükrözi a
vállalat üzleti kockázatát, melyre a termék-, a folyamat- és kapacitástervezésnek je-
lentős befolyása van. Az üzleti kockázat növeli a felszámolt banki vagy kötvényes-
kockázati prémiumot, ami lecsapódik a kamatfedezeti rátában is, azaz az EBIT és a
fizetett kamat hányadosában. Erre a kérdéskörre a működési és finanszírozási átté-
tel tárgyalásánál még visszatérek.

A nyereségességi mutatók „termelésmenedzsment-kitettsége” könnyen kimu-
tatható. A profitabilitási ráták egyik csoportja, mely az árbevételt százalékában mu-
tatja ki a bruttó, működési, adózás utáni működési, nettó profitot, valamint az
EBITDA-t, a készletgazdálkodás és kapacitástervezés lenyomatát hordja magán az el-
adott áruk beszerzési értékében és a működési költségekben. Az EBITDA mentesül
a hosszú távú kapacitástervezés és a termelési folyamat típusa által meghatározott
befektetett eszközállomány után elszámolt értékcsökkenési leírástól, viszont az
ELÁBÉ-tól és a működési költségektől nem. A profitabilitási hányadosok másik nagy
csoportja, az összes eszköz, a befektetett tőke vagy a részvénytőke arányában fejezi
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ki a nyereségességet (ROA, ROIC, ROE). A nettó profitra, az adózás utáni nettó mű-
ködési profitra (NOPAT), illetve a részvényeseket megillető nyereségre a fix és vari-
ábilis költségeken keresztül hat a termelésmenedzsment-döntés; az „eszközmix”
formálására viszont a terméktervezés, folyamattervezés, termék-folyamat mátrix,
folyamat-szolgáltatás mátrix, a kapacitástervezés, készletgazdálkodás és az ellátási
lánc is befolyással bír. A kölcsöntőke-részvénytőke arány meghatározása viszont már
egyértelműen finanszírozási döntés, összességében az ROIC és ROE mutatókban di-
rekt módon a számlálón keresztül érvényesül a termelésmenedzsment hatása, in-
direkt módon viszont az eszközszükséglet meghatározza a finanszírozás mértékét,
így a nevezőre is van hatás.

A piaci ráták tekintetében a termelésmenedzsment-döntések és folyamatok rész-
vényárfolyamra kifejtett hatása sokkal összetettebb. Egy-egy sikeres termékfejlesz-
tésről és K+F eredményekről szóló pozitív piaci hírek beárazódása az
értékpapír-árfolyamba külön eseménytanulmányt igényelne. Ha ez kimutatható,
akkor beszélhetünk a termelésmenedzsmentre visszavezethető piaci hozzáadott ér-
tékről (MVA). Az esetleges árfolyamhatások továbbgyűrűznek az osztalékhozamba,
a piaci per mérleg szerinti érték hányadosba és a P/E rátába.

2.2. Növekedés
A vállalati növekedés kérdése is érintett a termelésmenedzsment által. Amikor

vállalati növekedésről beszélünk, tisztázni kell, hogy eszköz-, árbevétel-, nettó pro-
fit-, osztalék- vagy árfolyam-növekedést értünk-e alatta. A vállalatfinanszírozási iro-
dalomban a benső és fenntartható növekedési ráta azzal a feltételezéssel élnek, hogy
amennyivel nő az árbevétel, olyan mértékben változik az eszközszükséglet. Ennek
tükrében a benső növekedési ráta azt mutatja meg, hogy a vállalat milyen árbevé-
tel- és eszköznövekményt érhet el bármilyen külső finanszírozás, azaz kötvénykibo-
csátás vagy új részvényfinanszírozás nélkül tisztán a visszaforgatott profitból:

ahol a „b” a visszatartott profitráta, a ROA pedig az összes eszközarányos megtérü-
lés. A fenntartható növekedési ráta viszont azt mutatja meg, hogy milyen árbevétel-
és eszköznövekedést érhet el a vállalat konstans kölcsöntőke-részvénytőke arány
fenntartása mellett új, külső részvényfinanszírozás nélkül:

A termelésmenedzsment ezen növekedési rátákra kifejtett hatása a ROE és ROA
tekintetében a mutatószámrendszereknél részletezett módon ragadható meg. A pro-
fitvisszatartás finanszírozási döntés, a termelésmenedzsment esetleg annyiban tudja
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befolyásolni, amennyiben egy új projekt beruházási szükséglete termék- vagy fo-
lyamatspecifikus. Ha a vállalatnak vannak pozitív nettó jelenértéket képviselő pro-
jektjei, akkor fontossá válik a profitvisszatartás, az osztalékkifizetés helyett.

A növekedés külső finanszírozási igényt generál, ezt hívjuk külső finanszírozási
igénynek (EFN). Shim és Siegel (1998), de általában a legtöbb vállalatfinanszírozási
szakkönyv az alábbi formulát vagy ennek egyik variánsát használja:

ahol A az összes eszköz, S az árbevétel, ∆S az árbevétel változása, L a spontán fi-
nanszírozást nyújtó kötelezettségek, PM a nettó profitráta, PS az előre jelzett árbe-
vétel, a d pedig az osztalékfizetési ráta. A termelésmenedzsment hatással van az
eszközállományra, egy jól szervezett értékláncnál a beszállítói oldal révén a spontán
finanszírozásra. A marketing árbevétel-előrejelzés háttérfolyamataként a tervezés-
nél fontos szerepe van a termék- és folyamattervezésnek.

2.3. Hatás a működési és finanszírozási áttételekre
A részvényesi érték szempontjából fontos az áttételi hatás értelmezése. A válla-

lat működésével és finanszírozásával kapcsolatos fix költségek merülnek fel, melyek
hatnak a vállalat kockázatára, ezáltal a piacon megjelenő kockázati felárra. A műkö-
dési fix költségek – mint például bérleti díjak, rezsiköltség, fixmunkaerő-költség –
emelkedése növeli a működési profit (EBIT) variabilitását, melyet a működési átté-
tel fokával (degree of operating leverage, DOL) mérünk. A működési áttétel foka
Brigham–Houston (1998) alapján az alábbi egyenlettel fejezhető ki:

ahol az ∆EBIT az üzemi, üzleti tevékenység eredményének százalékos, illetve abszo-
lút értékbeli változása, S az árbevétel, Q a termelt mennyiség, P a termék egységára,
V a termék változó egységköltsége, az F pedig a vállalati fix költség.

A termelésmenedzsment a folyamattervezéssel, azaz a projektfolyamat vagy az
ipari termelés közötti választással, éppen a fix működési költségek szintjére van be-
folyással, ezáltal növeli vagy csökkenti a működési áttétel fokát, ami a működési koc-
kázat egyik meghatározó eleme. A fix költségek szintjének növekedése emeli az EBIT
várható érték körüli szórását. A működési profit szórása pedig hat a vállalat hitelfel-
vételi kapacitására, adósminősítésére és a kölcsöntőkeköltség feletti részvénytőke
kockázati prémiumon (equity premium) keresztül a tulajdonosok által megkövetelt
megtérülésre. A működési áttétel foka a vállalati béta egyik meghatározója a finan-
szírozási áttétel mellett.
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A finanszírozási fix költségek – mint például a kölcsöntőke után fizetett kamat
vagy az elsőbbségi részvénytőke után fizetett fix osztalék – hozzájárul a nettó profit
és az egy részvényre eső nyereség (EPS) szórásának növekedéséhez.

ahol az INT a fizetett kamat, a DIVpr az elsőbbségi osztalék és a Tc a vállalati adóráta.
A termelésmenedzsment a finanszírozási áttétel fokára indirekt módon hat, hi-

szen a működési áttétel növekedése vagy csökkenése a hitelminősítési rendszerek
által beárazott, kölcsöntőke-költség kockázati felár mértékét határozza meg. A meg-
fizetett hitelkamat szintjének esetleges emelkedése növeli a tulajdonosok egy rész-
vényre eső nyereségének variabilitását. „Általános tapasztalat, hogy a finanszírozási
áttétel alkalmazása egyaránt megemeli a vállalat átlagos profitabilitását és annak
kockázatát is” (Bélyácz 2007. 300).

A működési és finanszírozási áttétel kombinált hatását az EPS és az árbevétel szá-
zalékos változása közötti hányadossal tudjuk leginkább megragadni:

Összességében a terméktervezés, a folyamattervezés, a termék-folyamat mátrix,
a szolgáltatás-folyamat mátrix és a kapacitástervezés döntései közvetlen módon hat-
nak a vállalat működési és közvetett módon a finanszírozási áttételére, ezen keresz-
tül a vállalat működési és finanszírozási kockázatára, ami továbbgyűrűzik a tőke
súlyozott átlagköltségébe.

2.4. Hatás a tőkeköltségre
A vállalatnak meg kell fizetni a tőkepiacokon megszerzett források használati díját:

a hitelezők a szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelő kamatfizetést
várnak el a hitelezett vállalattól, a tulajdonosok pedig a részvénypiacokon uralkodó
piaci hozamon felül a cég adott kockázati kategóriájának megfelelő vállalatspecifikus
részvényesi kockázati felárat követelnek. A megkövetelt teljes részvényesi megtérü-
lés osztalékhozamra és tőkenyereségre – eltekintve az esetleges tőkeveszteségtől –
tényezőkre bontható tovább.

A működési áttételi hatáson keresztül a termelésmenedzsment befolyással bír a
hitelezőknek fizetett piaci „benchmark” kamaton – legyen az BUBOR, LIBOR vagy
„prime rate” – felül érvényesülő kamatmarzsra, kockázati felárra. A nagyobb műkö-
dési kockázat magasabb hitelkamatot jelent, ami az adott működési profit szintje mel-
lett csökkentheti a vállalat adósságszolgálati képességét, így a hitelfelvételi kapacitását.
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A vállalati hitelkamatra ráépül a többi forrásjuttató többlet megtérülési követel-
ménye. Az elsőbbségi részvényesek megtérülési követelményét egy örökjáradék for-
mulával kaphatjuk meg, mely a fix osztalék és a jelenlegi részvényárfolyam
hányadosa, ha nincsenek kibocsátási költségek. A törzsrészvény-tulajdonosok meg-
követelt megtérülését több módszerrel is közelíthetjük. Az egyik a konstans oszta-
léknövekedési modellen (Gordon–Shapiro-modell) alapul, mely szerint a részvényesi
megtérülés az alábbi képlettel fejezhető ki:

Eszerint a saját tőke költsége a következő évi egy részvényre eső várható oszta-
lék (DPS1) és a részvény jelenlegi árfolyamának hányadosa (P0), ami egyfajta oszta-
lékhozam-ráta, amihez hozzáadódik egy konstans osztaléknövekedési ráta (g). A
termelésmenedzsment által a nettó profitra kifejtett hatás, valamint a termékfej-
lesztésben és K+F-ben rejlő növekedési lehetőségek megjelenése a „g” tényezőben
egyaránt hozzájárul a részvénytőke-költség alakulásához.

A tulajdonosi megtérülés másik, a kockázatmegtérülésen alapuló megközelítése
a tőkepiaci értékelés modelljét (CAPM) alkalmazza, mely szerint egy vállalat rész-
vénytőkéjének megkövetelt megtérülése kifejezhető a kockázatmentes kamatráta
és a vállalat kockázati prémiumának összegeként, ez utóbbi felbontható a piaci koc-
kázati prémium és a vállalati béta (a vállalati és piaci megtérülés kovarianciájának és
a piac varianciájának hányadosa) szorzatára:

Minden olyan termelésmenedzsment-döntés, ami növeli a működési áttétel és a
finanszírozási áttétel fokát, egyben emeli a vállalati bétát. A vállalati béta emelkedése
pedig növeli a tulajdonosok által megkövetelt tőkehasználati díjat. Eme hatások ösz-
szegeződnek a tőke súlyozott átlagköltségében, melyben egyes tőkekomponensek
tőkestruktúrán belüli súlyarányai meghatározzák az adott tőkeköltség-elem hozzá-
járulását a vállalati átfogó forrásdíjhoz.

A tőkeköltség fontos finanszírozási referenciaköltség, amit a vállalati megtérü-
lésnek meg kell haladnia ahhoz, hogy részvényesi értékteremtés valósuljon meg,
mindemellett a tőke súlyozott átlagköltsége a vállalatot megillető pénzáram disz-
kontálásához alkalmazott faktor.
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2.5. Hatás a gazdasági hozzáadott értékre
A vállalati eredménykimutatásban megjelenő nettó profit a részvényesi érték

mérése szempontjából nem a legmegfelelőbb szám, hiszen figyelmen kívül hagyja az
adott eredmény eléréséhez szükséges forgótőke-növekményt, az éves tőkekiadást,
a vállalt kockázatokat, az ezzel összefüggésben lévő tőkeköltséget, valamint a pénz
időértékét egyaránt.

A felsorolt korlátok közül a tőkeköltség feletti vállalati megtérülés problémáját
oldja fel a gazdasági hozzáadottérték-koncepció. Grant (2003) az alábbiak szerint
határozza meg az „alap” EVA-t (basic EVA2):

EVA = NOPAT – $WACC = EBIT (1 – TC) – $WACC.

Ezek szerint egy vállalat akkor teremt részvényesi értéket, ha az adózás utáni
nettó működési profitja, azaz az üzemi, üzleti tevékenység eredményéből a vállalati
adó megfizetése utáni nyeresége meghaladja a vállalati tőke után fizetett súlyozott
átlagos tőkeköltséget. Az EVA abszolút értelemben ragadja meg az adott év tőke-
költsége feletti érték nagyságát. A jövőbeli gazdasági profitok jelenértéke a piaci
hozzáadott érték (market value added, MVA), ami a vállalat tőkepiaci kapitalizációja
(a részvénytőkéjének piaci értéke) és a saját tőke mérlegszerinti értéke közötti kü-
lönbözet.

Az EVA nemcsak a ténylegesen az adott évben hozzáadott érték nagysága szerint
fejezhető ki, hanem relatív mutatóként is. A fenti szerző ugyanabban a könyvében
ezt az EVA-rés (EVA spread) mérésével éri el, ami az adózás utáni nettó működési
profit per befektetett tőke és a tőke súlyozott átlagköltségének különbözete:

EVA rés = ROIC – WACC,

ahol az ROIC (return on invested capital) a befektetett tőkearányos, adózás utáni
nettó működési profitra épülő megtérülési mutató. A gazdasági hozzáadott értéket
a termelésmenedzsment egyrészt a termelési folyamatokhoz szükséges összes esz-
köz nagysága és – közvetetten – az azt finanszírozó tőke mennyisége révén formálja,
másrészt a működési profit szintjére tett hatása alapján alakítja, harmadrészt pedig
a fentebb részletezett tőkeköltségre tett hatása révén befolyásolja.

Minél nagyobb az EVA-rés, annál nagyobb az adott év hozzáadott részvényesi ér-
téke, így annál magasabb az extraprofit nagysága. Az extraprofit tehát a vállalati
megkövetelt tőkeköltségen felüli megtérülés.
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Forrás: Smit 2004. 20., hivatkozással Grant-ra (1991)

Az extraprofitra tehát a termelésmenedzsment két csatornán keresztül hat: egy-
részt az elrettentő kapacitás és a vállalati méret révén az iparági attraktivitást ala-
kítja, másrészt viszont a kompetitív előnyre a folyamattechnológia, gyárméret, olcsó
input révén a költségelőnyön keresztül, a terméktechnológia révén viszont a diffe-
renciálási előnyön keresztül fejti ki hatását. Az extraprofit fenntarthatósága a válla-
lat stratégiájától, versenypiaci pozíciójától is függ, ami hatással van a részvényesi
értékre, a piaci árfolyamokra.

2.6. Hatás a részvényesi értékre
A részvényesi érték meghatározásához többféle értékelési módszertant fejlesz-

tettek ki. A következőkben a diszkontált pénzáram modellek közül a vállalati szabad
pénzáram (free cash flow to firm, FCFF) és a részvényeseket megillető szabad pénz-
áram (free cash flow to equity, FCFE) modellek lesznek előnyben részesítve. Ezen
felül még az feltételes követelések (contigent claims) modellje alapján a Black–Scho-
les opcióárazási elmélet részvénytőkére alkalmazott megközelítése is szerepet kap az
elemzésben.

Damodaran (1994) az alábbi módon határozta meg a vállalati szabad pénzáram
fogalmát:

FCFF = EBIT(1 – TC) + DEPR – CAPEX – ∆NWC + INT(1 – TC) +
+ PrincRep – ∆Dnew + DIVpr

ahol a DEPR a vállalati értékcsökkenés, a CAPEX a beruházási célú tőkekiadás, a∆NWC
a forgótőke-növekmény, INT a megfizetett kamat, TC a vállalati adóráta, a PrincRep a hi-
teltartozás tőketörlesztése, a ∆Dnew az új kötvénykibocsátás, a DIVpr pedig az elsőbb-
ségi osztalék. A vállalati szabad pénzáram a finanszírozókat, tehát a hitelezőket
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(kötvényeseket) és tulajdonosokat megillető pénzáram, amelyből a cég kamatot, hitel-
tartozást, osztalékot fizethet, vagy visszavásárolhatja saját részvényeit. A jövőbeli vál-
lalati szabad pénzáramok diszkontálásához a tőke súlyozott átlagköltségét használjuk.

A vállalati szabad pénzáramból a részvényeseket megillető cash flow az alábbi
módon határozható meg:

FCFE = EBIT(1 – TC) + DEPR – CAPEX – ∆NWC – INT(1 – TC) –
– PrincRep + ∆Dnew- DIVpr.

A vállalatot és a részvényeseket megillető szabad pénzáramra a termelésme-
nedzsment a működési profiton, a befektetett eszközök értékcsökkenésén, a tőke-
beruházásokon és a forgótőke-növekményen keresztül fejti ki közvetlenül hatását a
korábban már részletezett módon, míg a tőkeköltségre, a kamatra, az osztalékra és
általában a megkövetelt megtérülésre indirekt módon van befolyással. Ezen hatások
együttesen lecsapódnak a részvényesi értékben:

ahol a P0 a részvényesi érték, az rE a részvénytőke megkövetelt megtérülése és
a gn a tervezési periódus utáni konstans növekedési ráta, mely a maradványérték
(terminal velue) számszerűsítéséhez használatos. Ez a modell egy kétfázisú megkö-
zelítés. A tervezési periódus hosszának meghatározásában a termelésmenedzs-
mentnek olyan mértékben lehet szerepe, amilyen mértékben hozzájárul az
extraprofit fenntarthatóságához.

3. Következtetések
Jelen dolgozat kísérletet tett a termelésmenedzsment és a vállalatfinanszírozás

határfelületén levő kapcsolódási pontok feltárására. Az egyes összevont termelés-
menedzsment-döntési kategóriák felállítása és az ezen alapuló gondolatmenet alap-
ján egy rendkívül szerteágazó összefüggésrendszer mutatható ki, direkt és indirekt
hatásokkal a vállalat pénzügyi helyzetére. A termelésmenedzsment tipikus döntései
közvetlenül befolyásolják az adott vállalat pénzügyi mutatószámait, hatással vannak
a gazdasági növekedés lehetőségeire és olyan további tényezőkre, melyek megha-
tározzák a részvényesek vagy tulajdonosok számára kritikus fontosságú vállalatér-
téket. Ilyen tényezők a működési és finanszírozási áttétel, a részvénytőke költsége,
a gazdasági hozzáadott érték, valamint a részvényesi érték.

A számos azonosított kapcsolódási felület egyenként mélyrehatóbb elemzést igé-
nyel, és ezen elemzések célja az adott termelésmenedzsment-döntéstípus és a vál-
lalati pénzügyek közti sajátos összefüggések és jellemzők feltárása és ezen hatások
beépítése a vállalatértékelési modellekbe.
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CSOMAFÁY FERENC

Földes György történész, a budapesti Politikatudományok Intézetének igazga-
tója, legújabb könyvében a közelmúlt talán egyik legfontosabb korszakát elemzi két
ország életében. A könyv borítólapján egy fekete-fehér kép látható, melyet Rédei
Ferenc fotoriporter készített a Varsói Szerződés tagállamainak Budapesten megtar-
tott csúcstalálkozóján, 1986. június 10–11. között. A képen N. Ceauşescu, Kádár J.,
W. Jaruzelski, M. Gorbacsov (háttal) és E. Honecker látható. Mindent elmond a köz-
tük levő kapcsolatról, amit képben ki lehet fejezni. A könyv 562 oldalon, nyolc feje-
zetben tárgyalja ennek a 33 évnek az eseménysorozatát a két ország szempontjából.
Az Életrajzi jegyzetek és a Névmutató Dorkó Szabolcs munkája. A könyv bevezető-
jében Földes György néhány módszertani problémát tisztáz, olyant, mint például:
„ez a könyv nem vállalja Magyarország és Románia teljes gazdasági, kulturális, poli-
tikai, kapcsolatainak bemutatását”. Ebből a szempontból elsősorban az „ország” a
szereplő, méghozzá hol mint nemzet, hol mint állam, hol mint politikai szellemi elit,
hol mint társadalom jelenik meg a történet többi szereplője előtt.

A kisebbségtörténelmi kérdés tanulmányozásakor kapcsolattörténeti szempontot
alkalmaz, illetve a kapcsolattörténetet nemzeti, nemzetiségi szempontból elemzi. A
kutató rendelkezésére állottak a magyar források, melyek kiegészültek a romániai
magyar levéltár könyvészeti anyagával, valamint nemzetközi sajtóanyaggal és a kül-
ügyi iratok áttekintésével. A könyv főszereplői Magyarország, Románia, a magyar
közvélemény, a romániai magyarság, Kelet és Nyugat, a Szovjetunió és az Amerikai
Egyesült Államok szövetségi rendszerei.

Két ország – két nemzetépítési stratégia az 1957–1964 közötti időszakban: külön
fejezetben összehasonlítja Magyarország és Románia nemzetépítési stratégiáját, to-
vábbá elemzi a két ország gazdasági különbségeit, a vezető személyek különböző-
ségeit. A szerző többek között a következőket mondja: „A román politika a kínálkozó
külpolitikai lehetőségeket kihasználta. Nemzetegyesítő szerepét a párt programjában
észrevehetjük. A kormányra kerülő pártok magatartásukat, stratégiájukat a nemzet
mindenkori érdekeinek megfelelően a változó körülményekhez igazították.” Szerinte
már 1957–1958-ban jelentős különbségek voltak a két ország helyzetét illetően. Föl-
des megfogalmazásában: „Magyarország egy időre a világpolitika fókuszába került,
súlyosan csökkent az ország vezetőinek presztízse, nem csak Nyugaton, hanem Ke-
leten is. Előbb a katonai intervenció, majd a szovjet csapatok berendezkedése tette
egyértelművé az ország függő helyzetét.” Összehasonlítja a két ország gazdasági szer-
kezetét, és szerinte Magyarország gazdaságilag fejlettebb volt, mint Románia. Nyi-
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tottabb szerkezetű, viszont gyengébb nyersanyag- és energiabázissal rendelkezett,
ezért inkább rászorult a külkereskedelemre és az együttműködésre. Ezzel szemben
Románia gazdasági szerkezete a szovjet gazdasági szerkezetre hasonlított. Abban az
időben Románia gazdasági vezetői attól féltek, hogy ne maradjanak nyersanyag-be-
szállítói szerepben. A két országnak azonos volt a külső környezete, kérdés, hogy ho-
gyan alakult a két országnak egymáshoz való kapcsolódása. A két ország alakulásának
viszonyában meghatározó szerephez jutottak az eltérő nemzetépítési stratégiák, a
külpolitikai doktrínák. A magyar pártvezetés nemzetépítő doktrínája és külpolitikai
stratégiája az 1956. októberi felkelés okainak és következményeinek elemzésénél
leragadt, melynek lényege a következő volt: sztálinizmus nélkül, de együtt a Szovje-
tunióval (29. o.). Ekkor az országot vezető politikusok legkevésbé sem gondoltak
nemzetegyesítésre, ezt a kérdést a történelemre, a szocializmusra és az internacio-
nalizmusra bízták.

A magyar és román politikusok eltérően értelmezték a függetlenség és a nacio-
nalizmus kérdését. A magyar pártnak el kellett hárítania a függetlenségi szándéko-
kat és a nemzeti sérelmek állandó visszaidézését. Ezzel szemben 1956 után a román
párt kommunista politikáját mindinkább áthatotta a függetlenség megerősítésének
szándéka. Ezzel magyarázható, hogy a román gazdaság kevés kiaknázható kompa-
ratív előnnyel rendelkezett a szocialista országokkal való kapcsolatában. A hatvanas
évektől a román politikában egyre nagyobb szerepet játszott a gazdasági moderni-
záció és függetlenség összekapcsolása. A nemzetépítésben fontos szerep jutott a
történelmi szféra súlypontosításának. A nemzetépítő stratégia részévé vált a határok
megkérdőjelezhetetlensége elvének elérése. Kezdetben a román nacionalizmus erő-
södését próbálták rejtegetni, az 1970-es évektől viszont nem volt szükség ennek
korlátozására. A gazdasági nehézségek megjelenésekor jól bevált módszer volt a
nemzeti érzelmek fokozása.

A Magyar Kommunista Párt soha nem nyúlt a nacionalizmus fegyveréhez, még a
gazdasági nehézségek elszaporodása idején sem. Az MSZMP kezdetektől fogva igye-
kezett elkülöníteni a nemzeti érzelmet és a nacionalizmust. Kádárék azért vívták a
harcot, hogy megtisztítsák a magyar nemzeti tudatot az úgynevezett terhes örök-
ségtől, a nacionalizmustól. Nem engedik meg még egyszer, hogy a nemzeti kérdést,
a nemzeti érzelmeket bárki eszközként használhassa velük szemben (48. o.)

A nemzeti és nemzetiségi kérdést különbözőképpen értelmezte a két ország. A
magyar politikusok számára a nemzeti kérdés hosszú ideig belügynek minősült. Ér-
dekes végigkövetni a két párt álláspontjának alakulását a nemzeti kérdéssel kap-
csolatban és azok módosulását a különböző történelmi helyzetekben. A határon túli
magyarság helyzete belpolitikai kérdéssé válik, Kádárék a nemzeti kérdést a kulturális
együttműködéssel, az utazási nehézségekkel kötötték össze. A román vezetők szerint
viszont egy pártnak sincs joga a másik párt ügyébe beavatkozni.
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Egy másik fejezetben a szerző kihangsúlyozza, hogy ’68 után az MSZMP stratégiát
dolgozott ki a nemzeti kérdés kezelésére. Ezután fokozatosan megerősödtek azok a
nézetek, melyek elsősorban azt bizonygatták, hogy a romániai magyarság helyzete
a ’70 évek végétől a ’80-as évek végéig homogenizálódási politika következtében fo-
kozatosan romlott. Magyarországi értelmiségiek egyes képviselői ennek érdekében
felemelték szavukat.

Időközben a ’80-as évek közepétől megváltozott a magyar kormány álláspontja a
nemzeti kisebbséggel kapcsolatban, amely új helyzetet teremtett Budapest és Bu-
karest között. Kádár szabad kezet adott a román hatalomnak.

Az egységes nemzetállam-kultúrnemzet című fejezetben a szerző annak a rádió-
műsornak a témáját ismerteti, melyben Szűrös Mátyás egyértelműen kifejti, hogy a
határokon kívül élő magyar nemzetiségű, főleg a Kárpát-medencében élő magyarság
a magyar nemzet része. Megismételte azt a magyar álláspontot, mely szerint a kol-
lektív jogok, a művelődés, a nyelvhasználat, a kapcsolattartás az anyaországgal a
nemzetiségi kérdés része. Szokai Imre és Tabajdi Csaba azt tisztázta, hogy a magyar
politikának világos nemzetfogalomra van szüksége. Szerintük korszerű nemzettu-
dattal való józan történelmi szembenézést követel. Feltételezi a sokszínűség elfoga-
dását, a kettős kötődések iránti türelmet és megértést. A szerző szerint a
homogenizálódási politika, vagyis az erőszakos beavatkozási politika tarthatatlan
(398–399. o.). A nemzetiségi kérdés csak annyiban belügy, amennyiben a megoldás
felelőssége azé az országé, ahol a nemzetiségek élnek. A 70-es, 80-as években a ma-
gyar politika kibővítette az eszmei ideológia fegyvertárát, és a hivatalos Magyaror-
szág a nemzet részévé nyilvánította a határon túli magyarságot. A megváltozott
magyar alapállás a ’80-as évek végére új helyzetet teremtett Bukarest és Budapest
között. Az egységes nemzetállam ideológiája nem más, mint a homogén nemzet
megteremtését célzó cselekvés (400. o.) A ’80-as évek közepétől Magyarország ke-
zébe vette a kezdeményezést, s nem hagyta szó nélkül a romániai történéseket.
Előbb indirekt, majd később közvetlenül nemzetközi fórumokon fellépett a határon
túli magyarok érdekében. A 399. oldalon a következőket mondja: A hivatalos ma-
gyar nemzetfelfogás 1945 és az 1960-as évek között védekező jellegű volt, karakte-
rét a nacionalista félelem határozta meg. A következő két évtizedben a szembenézés,
a befogadás volt a meghatározó, és újraéledt a nemzeti büszkeség. Tudósok, politi-
kusok újraalkották a nemzet fogalmát. Az 1970-es és ’80-as években a magyar poli-
tika kibővítette eszmei fegyvertárát... Átgondolt stratégia következtében a hivatalos
Magyarország a nemzet részének nyilvánította a határon túli magyarokat.

A leírtak jobb megértése érdekében a könyv befejező fejezetéből idéznék, mely-
nek címe: 1989; A kétféle rendszerváltás és a két nemzet:

„Romániában 1989 decemberében a megdöntött diktatúra helyén születő de-
mokrácia lehetőséget adott arra, hogy a magyar nemzeti kisebbség politikai közös-
ségként viselkedhessen, és mint ilyen artikulálhassa érdekeit. 1989 végén
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Magyarország fellépése megnyugtathatta a román közvéleményt: nem lesz reváns,
nem lesz revízió. A magyar kisebbség nem az országon, a román államon kívül,
hanem azon belül akar magának méltó helyet. A rendszerváltás, a geopolitikai kör-
nyezet megváltozása új lehetőséget adott a két ország vezetésének egymás megér-
tésére, egymás szempontjainak mérlegelésére.

A magyar és román társadalom előtt új kérdések sokasága várt megválaszolásra,
melyek közül az egyik az volt: hogyan képzelik mint nemzet a jövőjüket. Az ezekre a
kérdésekre adott válaszoktól függött, miként akarják egymáshoz fűződő viszonyukat
alakítani. Megbékélés? A kettős kötődés elfogadása? A nemzeti önrendelkezés le-
hetővé tétele? Szövetség? Egymás segítése? Verseny?

Az új korszakban ilyen és ehhez hasonló problémákra kellett és kell keresniük a
választ az új politikai elitnek és a népnek.”

Földes György: Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés 1956–1989. Buda-
pest, Napvilág Kiadó, 2007.
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PÁSZTOR CSABA

A Hivatalos Közlöny l. részének 2008/331–2008/402. számaiban megjelent gaz-
dasági, pénzügyi újdonságok a következő témaköröket ölelik fel:

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

pénzkiegyenlítések, tőzsdepiaci normák;
6. pénzügyi auditálás, könyvvizsgálás;
7. nyugdíjak, ösztöndíjak;
8. könyvviteli normák, hitelszövetkezetek működése;
9. ingatlanok és földterületek visszaigénylése, tűzoltósági kötelezettségek, fiská-

lis kasszagép használata;
10. külföldi utazás, helységnevek, fogyasztóvédelem, kereskedelmi társaságok

bejegyzése.

1.1. A fiskális adóügynökség elnökének a 2008/693-as sz. rendelete (2008/336-
os sz. H. K.) alapján a levont adókat, valamint az önmegadózásból származó adókat
és járulékokat havonta be kell jelenteni a 102-es sz. típusnyomtatvány kitöltésével.
A bejelentés hatáideje a következő hónap 25. napja.

1.2. A gazdasági és pénzügyminiszter 2008/1311-es sz. rendelete (2008/340-es
sz. H. K.) jóváhagyja az átutalási dokumentumokból származó nyilvánvaló hibák ki-
javítására alkalmazandó módszertani normákat.

1.3. A fiskális adóügynökség elnökének a 2008/716-os sz. rendelete (2008/345-
ös sz. H. K.) az etil-alkohol-gyárak számára kötelező munkaprogram-nyilatkozat hasz-
nálatát szabályozza.

1.4. A fiskális adóügynökség elnökének a 2008/718-as sz. rendelete (2008/347-
es sz. H. K.) azon adókat és járulékokat tartalmazza, amelyeket a természetes sze-
mélyek interneten is ki tudnak fizetni.

4.1. A 2008/53-as sz. sürgősségi kormányrendelet (2008/333-as sz. H. K.) meg-
változtatja és kibővíti a pénzmosás és a terrorista akciók finanszírozásának elkerü-
lésére vonatkozó, 2002/656-os sz. törvényt.

4.2. A gazdasági és pénzügyminiszter 2008/1372-es sz. rendelete (2008/364-es
sz. H. K.) szabályozza a 2003/571-es sz. adótörvény 156-os sz. cikkelyének alkalma-
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zására használandó eladási és vásárlási naplókönyvek modelljeit, amelyek használata
nem kötelező, viszont a 156-os sz. cikkely további szabályait be kell tartani.

5.1. A 2008/52-es sz. sürgősségi kormányrendelet megváltoztatja és kibővíti az
1990/31-es sz., kereskedelmi társaságokat szabályozó törvényt, valamint az 1990/26-
os sz. kereskedelmiregiszter-törvényt (2008/333-as sz. H. K.).

5.2. Az igazságügyi miniszter 2008/1240/C rendelete (2008/360-os sz. H. K.) jó-
váhagyja azon kérvény típusnyomtatványát, amelyet az engedéllyel rendelkező ter-
mészetes személyek, egyéni vállalkozások és családi vállalkozások a kereskedelmi
kamaránál működési engedélyük kiváltására kell használjanak.

6.1. A Könyvszakértők testületének 2008/115-ös sz. határozata (2008/381-es sz.
H. K.) tartalmazza a gyakorló pénzügyi auditorok képzési határidejét.
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Kolozsváron a Wizz Air légitársaság operációs bázist avatott fel. Nemzetközi szin-
ten a társaságnak ez a nyolcadik bázisa. A City Operában megtartott sajtótájékozta-
tón Luke Farajalah, a Wizz Air operációs főtisztje elmondta, hogy a bázisnak egy új
Airbus A320 repülőgépe és helyi személyzete van. A gép Kolozsvárról indul belföldi
és külföldi járatokkal. A repülőgép 180 férőhelyes, és remélik, hogy 80–85 százalé-
kát az utasok el fogják foglalni. Az idei évre az a célkitűzésük, hogy 300 000 utast
szállítsanak Kolozsvárról, illetve Kolozsvár felé. Luke Farajalah azt is elmondta, hogy
az új kolozsvári légibázison kívül a társaságnak az országban Bukarestben van még
egy bázisa. A kolozsvári bázisnak harminc alkalmazottja lesz. A Wizz Air elindította
legújabb járatait Kolozsvárról Valenciába és Milánóba, melyek heti három alkalom-
mal indulnak. A társaságnak ezen kívül Dortmundba, Barcelonába, Rómába és Bu-
karestbe van járata. A Wizz Airnek Magyarországon, Lengyelországban, Bulgáriában
vannak operációs bázisai, a közeljövőben pedig Ukrajnában is nyit egyet.

***

Akit érdekel, azok megtekinthetik a Fejlesztési, Lakásügyi és Területrendezési Mi-
nisztérium, valamint a Regionális Fejlesztési Ügynökségek honlapjain közzétett finan-
szírozási források katalógusát. A szóban forgó katalógusban több mint 80 finanszírozási
program szerepel, amelyekre a kereskedelmi társaságok, a közhatóságok, a nem kor-
mányzati szervezetek és az egyetemek pályázhatnak. Vannak olyan programok, ame-
lyeket közösen finanszíroz az Unió és a román kormány, meg olyanok, amelyeket
kizárólag uniós forrásokból finanszíroznak. A finanszírozási programokon túl a kataló-
gusban megtalálható az adott program célja, a feltételeknek eleget tevő pályázók, il-
letve a feltételeknek eleget tevő tevékenységek, a megpályázható források minimális
és maximális értéke, a pályázó esetleges önrésze, valamint a benyújtási határidők.
Egy-egy megadott program célkitűzéseinek az átolvasásából az is kitűnik, hogy igen tág
lehetőségek állnak a potenciális pályázók rendelkezésére, illetve jelentős pénzössze-
gek hívhatók le különböző fejlesztési projektek gyakorlatba ültetésével – legyen szó
akár kis- és középvállalkozásról, helyi közigazgatási egységről vagy akár civilszerveze-
tekről. Azt sem kell figyelmen kívül hagyni, hogy a pályázó önrésze általában alacsony
mértékű, az esetek többségében nem tesz ki többet, mint az adott projekt összérté-
kének két százaléka. Ami pedig a pályázatok benyújtásának határidejét illeti: a meg-
hirdetett finanszírozási programok nagy többségének esetében átnyúlik az elkövetkező
évekre is, de vannak olyanok, amelyek határideje ez év szeptemberében jár le. A meg-
pályázható összegek értéke is igen jelentős értékhatárok között mozog, 185 000 lej-
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től 85 millió lejig. A regionális műveleti program (POR) keretében az uniós, illetve a
román kormány által finanszírozott fejlesztési programokról van szó 2007-től 2013-
ig. Az érdeklődők részleteket különböző honlapokon találhatnak: www.fonduri-ue.ro,
www.inforegio.ro, www.mdlpl.ro, www.mmediu.ro, www.fseromania.ro, amposcce.
minind.ro, www.mt.ro, www. mapam.ro, www.apdrp.ro, www.cultura2007.ro.

Az Európai Unió kialakulásának történetét végigtekintve rájöhetünk arra, hogy a
pályázati rendszer tudatos felhasználása az adott ország vállalkozóinak mit is jelentett,
mind az infrastruktúra, mind a korszerűsítés szempontjából. A beérkező pénzek révén
nem egy ország esetében sikerült jelentős mértékben felgyorsítani a gazdasági-tár-
sadalmi felzárkózást, javítani az életminőséget, serkenteni a vállalkozói kedvet.

***

Az elmúlt négy évben alig csökkent a nyomtatott sajtót olvasók száma, miköz-
ben az internetet használók száma közel háromszorosára nőtt Magyarországon –
derül ki a Szonda Ipsos legújabb felméréséből, amelyet a második Sajtófesztivál csü-
törtöki beharangozóján ismertettek. Magyarországon jelenleg csaknem 8 millióan
olvasnak újságot, miközben 1 millió 600 ezren interneteznek naponta, jelentette a
Független Hírügynökség.

Magyarországon 2004 második félévétől az elmúlt év második félévéig alig né-
hány tízezerrel csökkent az újságolvasók száma, ami jelenleg 8 millió olvasó körül
mozog. Erről a Szonda Ipsos médiakutatási igazgatója számolt be. Gábos Zsuzsa el-
mondta, ugyanezen időszak alatt a naponta internetezők száma 600 ezerről 1 millió
600 ezer fölé emelkedett, közülük azonban csaknem másfél millióan újságot is ol-
vasnak. A kutató szerint ez azt mutatja, hogy a digitális fejlődés nem okozza a nyom-
tatott sajtó halálát.

A Szonda Ipsos 144 lapot vizsgált, ezen belül a napilapok közül a Blikket olvassák
a legtöbben, több mint 1 millió 100 ezren, a Metro újságot csaknem 700 ezren, míg
a Népszabadságot több mint 400 ezren. A hetilapok közül a Story olvasótábora a leg-
nagyobb, ebből a lapból tavaly több mint 1 millió 300 ezer példányt adtak el hetente.
A dobogóra került még a Nők Lapja és a Kiskegyed, 1 millió fölötti eladott példány-
számmal. A havilapok közül a Patika Magazinból vásárolták a legtöbbet, több mint fél-
milliót. A megyei napilapok olvasótábora viszonylag stabil, a legolvasottabb a
Kisalföld, több mint negyedmillió eladott példánnyal. A Szonda Ipsos felmérése sze-
rint az elmúlt 5 évben 10 százalékkal nőtt világszerte az eladott újságok száma. Je-
lenleg 400 millióan olvasnak világszerte napilapokat. A sajtótájékoztatón beszámoltak
a második Sajtófesztivál előkészületeiről, amelyet a fővárosi Vörösmarty téren tarta-
nak. Ezen csaknem 40 lapkiadó képviselteti magát, melyek lefedik a hazai piac túl-
nyomó többségét. A nyomtatott sajtó hirdetési bevételei tavaly elérték a 70 milliárd
forintot, míg a lapok eladásából 80 milliárd forint bevételük volt a kiadóknak.

***
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Románia növelné az új EU-tagországok mezőgazdasági támogatásait. A román és
a régió többi országának mezőgazdasági miniszterei szerint az új EU-s tagországok-
ban a gazdálkodóknak hektáronként adandó közvetlen támogatás értéke mihama-
rabb el kellene érje a régi tagországok szintjét is. A miniszterek nem hivatalos
találkozója a Duna-deltában zajlott május 9–11. között. „Ami a vidékfejlesztésre szánt
mezőgazdasági szubvenciót illeti, a résztvevők többsége egyetértett azzal, hogy az
új tagországok esetében ezt csak azután lehet kiutalni, miután a támogatási értéke-
ket egy szintre emelik a régi tagországokban juttatandó értékekkel. Emiatt a részt-
vevők azt hangsúlyozták, szükség van a kiegyenlítési folyamat felgyorsítására” – áll
a mezőgazdasági tárca közleményében.

A 2004-ben és 2007-ben csatlakozott országok esetében fokozatosan emelik a
szubvenciók szintjét, hogy elérje a több EU-tagország által 2004-ben kapott szub-
venció értékét, az átlag 202 eurót hektáronként.

Románia esetében 2016-ra van beütemezve a felzárkózás.
Csehország, Bulgária, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlo-

vénia (megfigyelői minőségben) mezőgazdasági miniszterei május 9–11. között ta-
lálkozót tartottak a Duna-deltában, hogy az EU agrárpolitikájának jövőjéről
beszéljenek, amely felmérés alatt áll.

A résztvevők azt állították, szükséges létrehozni egy rendszert, amely felmérné és
kezelné a természeti csapások okozta károkat, illetve a kereskedelmi kockázatokból
származó károkat is.

„Figyelembe véve a tavalyi gabonapiac helyzetét, az lenne az egyik megoldás,
hogy gabonatartalékokat létesítsenek uniós szinten” – áll a közleményben.

Minden részt vevő ország egyetértett azzal, hogy meg kell tartani a beavatkozási
rendszert, legalább a gabonák esetében.

Szóba került még a kisgazdálkodókról, illetve ezeknek azon képességéről, hogy a
helyi piacokat ellássák. A miniszterek egyetértettek abban, hogy támogatni kell őket.

Az Európai Bizottság május folyamán bemutat egy törvénytervezetet az agrár-
politika terén végzendő módosításokról.

***

Emelkedőben az IT-ipar. A számítástechnikai ipar 2008 végére kiteszi a nemzeti
össztermék (GDP) 10 százalékát, mondta Borbély Károly távközlési és informatikai
miniszter, rámutatva, hogy 2007-ben ez az iparág a GDP 7 százalékát, 2006-ban pedig
a 4 százalékát tette ki.

– A számok azt mutatják, hogy az IT&C iparág dinamikus, és növekvő tendenciát
mutat az elkövetkező évekre is – mondta Borbély Károly az IT&C CERF 2008 kiállítás
megnyitóján. Varujan Pambuccian, a képviselőház IT&C bizottságának elnöke kije-
lentette, az iparág kevesebb mint 100 000 alkalmazottal érte el a GDP 10 százalékát.
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– A mezőgazdaság a legjobb években sem haladta meg a nemzeti össztermék 13
százalékát, pedig Románia lakosságának közel 40 százaléka tevékenykedik ebben az
ágazatban. Ez a tény el kellene gondolkoztasson minket – mondta a képviselő. Pam-
buccian hozzátette, ideje lenne, hogy a román számítástechnikai programozók rá-
álljanak a kutatásra, fejlesztésre, amely jobban jövedelmez.

***

Románia a második helyen áll az Európai Unióban, ami az építkezések piaca fej-
lődésének ritmusát illeti az év első negyedében. Az Eurostat statisztikai intézet ada-
tai szerint 32,2 százalékos növekedés mutatható ki a tavalyi első negyedévhez
viszonyítva. Márciusban Románia az első helyen állt a listán, a fejlődés ritmusa
32,5%-kal volt nagyobb, mint tavaly márciusban. Szlovénia érte el a legnagyobb fe-
jődési arányt az első negyedévben: 32,8 százalékosat. Szintén nagyarányú fejlődést
ért el Lengyelország (14,5%), Litvánia (12,6%) – és Szlovákia (12,5%). Spanyolor-
szágban ezzel szemben 8 százalékkal esett a piac fejlődési ritmusa. 2007 utolsó
három hónapjához képest Romániában 4,2 százalékkal nőtt a termelés az első három
hónapban. Az Eurostatnak 14 tagországról nem álltak rendelkezésére adatok. Az Eu-
rópai Unió szintjén az építőipar 2,8%-os fejlődést mutatott a tavalyihoz képest.

***

Előreláthatóan 2014 lesz az euró bevezetésének éve Romániában, de ez a dátum
nem jelent végső határidőt – fogalmazott utóbbi dévai sajtótájékoztatója alkalmával
Winkler Gyula EP-képviselő. Véleménye szerint az Európai Központi Bank (ECB) és az
Európai Gazdasági és Monetáris Unió (EMU) tízéves tevékenysége sikertörténetnek
nevezhető. Amennyiben e két intézmény továbbra is elzárkózik a politikai befolyá-
solástól és kizárólag gazdasági döntésekre alapoz, akkor ez a pozitív tendencia foly-
tatódni fog, és hat éven belül Románia is közvetlenül megérezheti hatását – véli
Winkler. Ám az euró hazai bevezetéséhez jó néhány kritériumot kell teljesíteni. Töb-
bek közt az infláció mértékének kordában tartását és folyamatos csökkentését, míg
3% alá esik, sőt folyamatosan tartania is kell e szintet legalább két évig. Erre a fo-
lyamatra reális veszélyt jelenthetnek a kampányidőszakok, beleértve a mostanit is,
amikor a közalkalmazottak bérét felelőtlenül, nagyobb mértékben növelik, mint
amennyi a reális gazdasági növekedés az országban – mondta a képviselő. A múlt hó-
napban 8 százalék fölé ugrott infláció, azonban Winkler szerint ez a kőolajár világpi-
aci növekedésének, illetve a szintén világszintű élelmiszerkrízisnek a számlájára is
írható. Az euróövezethez való csatlakozás másik alapvető kritériuma, hogy a költ-
ségvetési hiány ne lépje túl a 2%-ot. Tavaly 2,7% körül mozgott, így e követelmény
teljesíthetőnek tűnik, akárcsak az ECB által megkövetelt közadóssági szint, amely
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nem haladhatja meg a GDP 60%-át. Jelenleg Románia közadóssága 23–25% körüli,
tehát e téren sem volna különösebb gond – állítja Winkler, aki inkább a gazdasági
szerkezetváltás lassúságát nehezményezi. Bár a legtöbb mutató arra utal, hogy ha
lassan is, de mégiscsak történik előrelépés a gazdaság megreformálása terén, egyre
inkább érezhető a türelmetlenség a lakosság részéről.

***

Dacian Cioloş román mezőgazdasági miniszter nem hivatalos találkozót szervezett
május 9–11-én a Duna-deltában a cseh, szlovák, bolgár, szlovén, magyar és lengyel
mezőgazdasági miniszterekkel. A találkozón szó esett a közös agrárpolitikai reform-
ról, az élelmiszer-kereskedelem liberalizálásáról. A találkozó célja az volt, hogy Ro-
mánia minél összehangoltabban együttműködjék a többi tagországgal, figyelembe
véve, hogy az Unió agrárpolitikája felülvizsgálati fázisban van, amelynek nyomán
módosítják a jelenlegi szabályokat.

Összeállította: Csomafáy Ferenc
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Felvételi helyek
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar

magyar tagozatán, Kolozsváron a 2008/2009-es tanévben 108 államilag támogatott
hely lesz. További információkat a 00-40-264-418652, 00-40-264-418653, 00-40-
264-418654, 00-40-264-418655 telefonszámon az 5888 melléken, valamint a
ptpetru@econ.ubbcluj.ro email címen lehet kérni.

Magyar nyelvű szakok
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Közgazdaság- és Gazdálkodástudo-

mányi Karán öt szakirányon tanulhatnak magyarul a felvételt nyert hallgatók. Az öt
szakirány a következő: kereskedelem-, turizmus- és szolgáltatások gazdaságtana;
bank és pénzügy; gazdaságinformatika; marketing; menedzsment.

ETDK
Május. 23–25. között került megrendezésre a XI. Erdélyi Tudományos Konferen-

cia, ahol a hallgatók tudományos munkái kerültek bemutatásra. Közgazdasági té-
makörben két szekcióban mutattak be dolgozatokat. A Menedzsment-Marketing
szekcióban Kónya Zsuzsanna (3. év, BBTE KGK magyar tagozat, Marketing szakirány)
szerezte meg az első helyet, míg a második hely Török Zoltánt (2. év, BBTE KGK ma-
gyar tagozat, Menedzsment szakirány), a harmadik pedig Márton Györgyit illeti meg
(2. év, BBTE KGK Magyar tagozat, Szolgáltatások, kereskedelem és turizmus szak-
irány). A Pénzügy szekcióban Antal Melinda (3. év, BBTE KGK magyar tagozat, Pénz-
ügy-Bank szakirány) szerezte meg az első helyet, és megosztott második helyet értek
el Balogh Imre (BBTE Fizika Kar) és Páll Katalin (3. év, BBTE KGK magyar tagozat, Pénz-
ügy-Bank szakirány).

Országos menedzsment esettanulmány verseny
Idén is megrendezésre került április második felében az immár hagyományossá

vált Országos Menedzsment Esettanulmány Verseny a Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának, a Kolozsvári Magyar Di-
ákszövetség Közgazdász Klubjának és a Pro Oeconomica Egyesületnek a közös
szervezésében. A magyar nyelven zajló esemény helyi szakaszán 11 négy fős csapat
közül a 8 fős (kizárólag vállalatvezetőkből és gyakorló szakemberekből álló zsűri) az
első díjat a 3. éves Bank-Pénzügy szakos Ferencz Hilda, Szabó Sándor, Szakács Szilárd,
Szőcs Endre hallgatókból álló csapatnak ítélte oda.
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Menedzsment esettanulmány verseny románul is
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Ka-

rának magyar tagozatán már évente megrendezett és hagyománnyá vált menedzs-
ment esettanulmány verseny idén először került megrendezésre a Kar román
tagozatán is, román nyelven, május 23-án, pénteken. Az érdeklődés a vártnál na-
gyobb volt, nyolc (négy-négy főből álló) csapat nevezett be, melyből hét csapatnak
sikerült elkészítenie határidőre a kapott esettanulmány megoldását. A versenyen
egy magyar tagozatos csapat is részt vett, kitűnő eredménnyel. A gyakorló szakem-
berekből álló zsűri a magyar tagozat két elsőéves (Birton Réka, Vincze Tamás) és két
másodéves (Barok István, Lőrincz Márta) hallgatójából álló csapatnak ítélte oda az
első helyet.

Vendégtanárok
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Karán márciusban a következő vendégtanárok tartottak előadást: dr. Száz János (Cor-
vinus Tudományegyetem), dr. Simon András (Corvinus Tudományegyetem), dr. Poór
József (Pécsi Tudományegyetem), dr. Szerb László (Pécsi Tudományegyetem), dr. Bes-
senyei István (Pécsi Tudományegyetem), dr. Kaposi Zoltán (Pécsi Tudományegye-
tem), dr. Heidrich Balázs (Miskolci Tudományegyetem).

Az Első Barcasági Gazdasági Vetélkedő
Megrendezését az Áprily Lajos Főgimnázium vállalta magára. A Romániai Magyar

Közgazdász Társaság brassói szekciója javasolta az Áprily Lajos Főgimnázium veze-
tőségének, hogy azt a gazdasági vetélkedő anyagát felhasználva, melyet Kolozsváron,
2007- végén tartottak meg igen nagy sikerrel, szervezzék ők is meg. A tanrend sze-
rint a középiskolai gazdasági oktatás keretében a diákok a makro- és a mikrogazda-
ság problémáit tanulják, azonban gazdaságtörténeti kérdésekkel a hazai tanrend
nem foglalkozik. Ezt a hiányt próbálta pótolni az Romániai Magyar Közgazdász Tár-
saság gazdasági vetélkedője. A Kolozsvári vetélkedő menetének kidolgozója Páll
Gyöngyvér tanárnő, aki a vetélkedőt úgy építette fel, hogy a résztvevők, ha ered-
ményt akartak elérni, akkor föltétlenül meg kellett ismerkedniük a következő köny-
vészeti anyaggal: „Erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából” című könyv két
kötetének különböző fejezeteivel, valamint Somai József „Gazdaság és gazdaságtu-
dományok Brassai Sámuel életművében” címmel megjelent könyvének bizonyos ré-
szeivel. A cél az volt, hogy a fiatalok megismerjék azokat a gazdasági törekvéseket,
melyeket elődeink a XIX. és XX. században megfogalmaztak tájainkon, valamint a
megfogalmazott gondolatok, hogyan kapcsolódnak be a hazai és az európai gazdál-
kodás történetébe. Orbán Balázs, Bölöni Farkas Sándor, Balázs Ferenc és Kós Károly,
habár nem dogoztak ki önálló gazdasági művet, viszont gazdasági szemléletük, a kül-
földön szerzett gazdasági tapasztalatuk hozzájárult a polgári társadalom gondolko-
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dásának a megteremtéséhez és fejlesztéséhez, az erdélyi településeken. Ők tuda-
tosították azt, hogy az oktatás, a népnevelés, egyes esetekben a polgári sajtó, lásd
a Brassai által szerkesztett Vasárnapi Újság, komoly szerepet játszott a polgári gaz-
dasági kultúra kialakításában.

A felkészülésre egy hónap állt a tanulók rendelkezésére. Kitűnő tanáraik segítsé-
gével, a tapasztaltak alapján állíthatom, a diákok jelesen szerepeltek. Olyan ismere-
teket sajátíthattak el, melyek a jelenleg forgalomban levő tankönyvekben nem
találhatók. A Csíkszeredából, Keresztúrról és Brassóból érkező 23 diák, nemes ve-
télkedőn vehetett részt. Mindegy tudat alatt érezhették, hogy ők egy történelmi je-
lentőségű eseménysornak a szereplői. Igen, Brassóban az Áprily Lajos Főgimnázium
iskola hagyományt teremthet azzal, hogy első alkalommal megrendezte a barcasági
gazdasági vetélkedőt. A brassói verseny szervezője és játékvezetője Farkas Irma, az
Áprily Lajos főgimnázium tanára, és Tóth Csilla, az RMKT munkatársa, a zsűri elnöke
Csomafáy Ferenc, újságíró. Ezzel az eseménysorral párhuzamosan gazdasági fotó-
verseny is zajlott.

A versenyzőknek 10 kérdésből álló tesztre kellett válaszolni.
1 „...gyermekkorom óta örökös vágyam, törekvésem, álmom, minden érzetem

és gondolatom csak az volt, hogy e nemzet felemelkedjék.” Kinek a gondolata?
2. Öt év alatt körbeutazta a földet. Ki?
3. Milyen gyakorisággal jelent meg a Vasárnapi újság?
4. „...talán tényleg a ló, no meg a házőrző kutya férkőzött leginkább a szívem-

hez.” Melyik gondolkodó vallomása?
5. Kit választottak 1877-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává?
6. Milyen végzettséggel rendelkezett Bölöni Farkas Sándor?
7. Mikor jelent meg a Bankismeret című könyv?
8. Melyik szövetkezet volt a legfejlettebb?
9. Mikor alakult a Gondoskodó Társaság? Hány évet töltött Sztánán Kós Károly?
Egy másik feladat az volt, hogy felhasználva bizonyos kifejezéseket rövid gazda-

sági cikket szerkesszenek (hitelszövetkezet, Kalotaszeg, Erdélyi Szépmíves Céh, költ-
ségvetés, a föld szeretete). Esettanulmány elemzése során be kellett mutatni Balázs
Ferenc által hozott megoldásokat, melyeket 1930-ban Mészkő falu életében tett.
Ugyanakkor a versenyzőknek megoldási javaslatokat kellett tenni. Térképen kellet
megjelölni Orbán Balázs útját. Érdekes megoldásokat találtak arra a kérdésre, ho-
gyan tudósítanák a Duna televíziót a gazdasági vetélkedőről, vagy milyen híranya-
got közölnének ezzel kapcsolatban a Brassói Lapokban. Ennél a résznél meg
említenem, nem volt elég az eseményt írásban rögzíteni, hanem az elektronikus
sajtónak megfelelően szóban is el kellett mondani. Brassai nemcsak tudós, hanem
a fiatalokhoz közelálló személyiség. Brassait mint embert kellett bemutatni. Mit írt
Gál Kelemen Brassai jelleméről? – hangzott a kérdés. A gazdasági fotóversenyre je-
lentkezőknek három fotót kellett bemutatni, amelynek témája a mai gazdasági élet
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egy-egy mozzanata. Maguk a képek, köszönhetően a digitális technika elterjedésé-
nek, minőségileg kifogástalanok voltak. Az elbírálás alkalmával a témához való hoz-
záállás volt a döntő.

A vetélkedőn értékelték a szaktudást, a kreativitást, a prezentációs képességet.
A jól szervezett, kommunikációs képességet, egyéni megoldásokat, csapatszelle-

met igénylő verseny pozitív visszhangot váltott ki mind a versenyzők, mind tanárok
körében. Az Első Barcasági Gazdasági Vetélkedő minden résztvevője nyertesnek te-
kinthető, mert olyan ismeretekkel gazdagodott, amelyeket később az életben is hasz-
nosítani tud. Különben a gazdasági vetélkedő első díját a Hangya nevű csapat nyerte
(Csíkszereda, Kájoni Johannes Közgazdasági Líceum).

A tapasztaltak alapján állíthatjuk: más helységekben is megrendezhető a vetél-
kedő. Csak vállalkozó jelentkező kell hozzá, mert a Romániai Magyar Közgazdász Tár-
saság segítő szándéka ez irányban nem csökkent. (Csomafáy Ferenc)

Kárpátaljai kirándulás
Az idén is megszervezte az RMKT egy közgazdász csoportja Colţea Tibor elnök

vezetésével a néhány éve elkezdett határon túli magyar területek látogatását. 2008.
május 20–24. között az RMKT kilencfős csoportja Kárpátaljára kirándult. Kellemes
csalódás volt mindannyiuk számára, amit ott találtak. Útvonalukon, Beregszász-Mun-
kács-Verecke-Ungvár, meglátogatták a történelmi emlékműveket, megismerkedtek
a helyi hagyományokkal, megkóstolhatták a helyi gasztronómiai specialitásokat és
mindvégig meleg fogadtatásban volt részünk. Nagy élmény volt számukra felvenni
a kapcsolatot az ungvári Nemzeti Egyetem Közgazdaságtan karával és az ered-
ményteljes közreműködés reményében ezt kapcsolatot tovább fogják éltetni a ta-
lálkozó felek. (Muntean)
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Rolul pieţei locuinţelor în transmisia monetară
– studiu de caz: România –

ILDIKÓ KOVÁCS – KATALIN KARÁDI – IMOLA KOVÁCS

„Casa unui om este castelul acestuia”, spunea cu mare dreptate Sir Edward Coke.
În viaţa fiecăruia achiziţionarea unei locuinţe constituie un moment cheie, acesta
reprezentând nu numai un loc unde se poate sta ci şi un element de stabilitate mult
aspirată de toţi. La nivel macroeconomic piaţa imobiliară are efecte asupra întregii
economii, în consecinţă este foarte important pentru conducere să aibă o imagine
clară asupra acestor mechanisme interdependente. Piaţa creditelor ipotecare din
România este încă o piaţă emergentă, totuşi, se pot identifica relaţii dintre politica
monetară a BNR şi mecanismele pieţei imobiliare din România. În lucrare prezentăm
studii teoretice din domeniu mecanismelor de transmisie ale politicii monetare, apoi
facem o prezentare a pieţii imobiliare din România, şi evoluţia creditelor ipotecare
din România. Prin identificarea acestor elemente se trag concluzii în legătură cu re-
laţia dintre politica monetară şi piaţa imobiliară din România.

***

Atitudinea faţă de asumarea unei iniţiative antreprenoriale a studenţilor de la
secţia maghiară a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

LEHEL GYÖRFY – ANNAMÁRIA BENYOVSZKI – SZILÁRD SZAKÁCS

În România de după 1989 a fost şi mai este nevoie de un timp îndelungat pentru
formarea unui mediu antreprenorial, cultură antreprenorială şi cultură manageri-
ală similară ţărilor din Europa de Vest. Instituţiile de educaţie superioară, mai ales
instituţiile specializate în ştiinţe economice, joacă un rol important în cunoaşterea
şi a înţelegerea acestor factori, deoarece aici, studenţii pot primi calificările necesare
pentru înfiinţarea şi conducerea unei afaceri.

Pornind de la aspectele menţionate mai sus, am efectuat o cercetare ştiinţifică
care ne arată atitudinea studenţilor maghiari – care învaţă la cea mai mare facul-
tate de ştiinţe economice din România care oferă cursuri în limba maghiară (Uni-
versitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor) –
faţă de antreprenoriat. Studiul ne arată cum văd studenţii mediul antreprenorial,
dacă se cred capabili pentru înfiinţarea şi întreţinerea unei afaceri şi cum îşi imagi-
nează o companie proprie.

***
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Ariile de conexiune între managementul operaţional şi
finanţele întreprinderii

LEVENTE SZÁSZ

Odată cu identificarea nevoii sincronizării şi cooperării constante între funcţiile
de producţie şi funcţia financiară din cadrul unei întreprinderi este de asemenea
esenţial să identificăm şi analizăm conexiunile dintre deciziile operaţionale şi finan-
ţele întreprinderii. În atingerea acestui scop mai întâi definim categoriile majore ale
deciziilor managementului operaţional şi identificăm elementele din bilanţ şi din
contul de profit şi pierderi, care sunt influenţate de acestea. După identificarea efec-
telor directe şi indirecte ale deciziilor managementului operaţional pe factorii din ra-
poartele financiare ale întreprinderii, aceştia sunt incluse în metodele existente de
analiză financiară pentru determinarea impactului general pe situaţia financiară a fir-
mei şi valoarea totală a firmei. Aceste metode includ analizarea diferitelor rate fi-
nanciare, modelurile de creştere a firmei, structura financiară, costul de capital,
valoarea economică adăugată şi valoarea pentru acţionari. Toate ariile de conexi-
une menţionate mai sus şi impactul lor pe valoarea firmei pot fi analizate în detalii
ca proiecte distincte de cercetare.
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The Role of the Real Estate Market in the Monetary Transmission
– Case Study: Romania -

ILDIKÓ KOVÁCS O KATALIN KARÁDI O IMOLA KOVÁCS

„One’s house is his own caste”, said Sir Edward Coke. În every man’s life purcha-
sing a house is a key moment, as it represents not only a place to stay, but also a
symbol of stability that we all wish for. On macroeconomic level, the real estate mar-
ket has effects on the whole economy, therefore, it is very important for economists
to know the interdependent mechanisms it involves. The Romanian rea estate mar-
ket is still emerging, but still there can be identified the relations between the mo-
netary policy and real estate market mechanisms. In this paper we present the
theoretical background of the above mentioned transmission mechanisms, the state
of the Romanian real estate market, and the evolution of mortgages. By identifying
these elements we draw the conclusions regarding the monetary policy’s effects on
the real estate market in Romania.

***

Entrepreneurial Willingness Among the Students of the Hungarian Department
of the Faculty of Economics and Business Administration, Cluj-Napoca

LEHEL GYÖRFY – ANNAMÁRIA BENYOVSZKI – SZILÁRD SZAKÁCS

Following the communist regime in Romania, a long time is needed for the de-
velopment of a similar entrepreneurial environment, entrepreneurial culture and
organizational management culture as there is in the Western-European countries.
To acquire and to understand the basics of the entrepreneurial environment, culture
and behavior, the higher education plays an important role, especially the institutes
specialized in economics, because these institutes can offer the qualifications nee-
ded to establish and manage a new business.

Therefore, we conducted an empirical study which shows the growing number
of Hungarian students’ attitude about entrepreneurship. These students are stu-
dying in Romania’s biggest higher education institute which offers economic quali-
fication in Hungarian (Babeş-Bolyai University, Faculty of Economics and Business
Administration). We wanted to know how they see their entrepreneurial environ-
ment, do they feel able to start up and run a new business and how do they imagine
a company of their own.

***
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Linking Areas Between Operations Management and
Corporate Finance

LEVENTE SZÁSZ

Recognizing the need of synchronisation and tight cooperation between the ope-
rations and the finance function of a company it is essential to identify the connec-
tions between operational decisions and corporate finance. In order to achieve this,
first we define the major categories of operations management decisions and iden-
tify which fields of the balance sheet and income statement are influenced by them.
Having the direct or indirect effects of operations decisions on the financial state-
ments of the company, we can incorporate them into the existing financial analysis
methods in order to identify what impact they have on the overall financial situation
and the corporate value. These methods include the ratio analysis, company growth
models, operating and financing leverage, cost of capital, economic value added
model and the shareholders value. Each of the above mentioned linking areas and
their impact on the corporate value can separately be analysed in details as part of
a distinct research project.
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