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BENYOVSZKI ANNAMÁRIA Q KIBÉDI KAMILLA KLÁRA

A vállalatok fennmaradásának vizsgálata már jó ideje foglalkoztatja a vezetés- és
szervezéstudomány területén tevékenykedő szakértőket. A csődelőrejelzés a válla-
latok fennmaradását empirikusan vizsgáló előrejelző módszerek használatát igyek-
szik támogatni, fizetőképesség és csőd mélyreható vizsgálata révén. Az új Bázeli
Tőkeegyezmény szofisztikáltabb és a kockázatokra érzékenyebb módszerek haszná-
latát írja elő a hitelintézeteknek, előtérbe helyezve a sokváltozós statisztikai model-
leket. A Bázel II ugyanakkor nem köti ki a kötelezően alkalmazandó becslési módszer
típusát, így a hitelintézetek maguk dönthetik el, melyik előrejelzési módszer a leg-
alkalmasabb hitelkockázatuk kezelésére.

Tanulmányunkban ehhez a döntéshez igyekszünk empirikus vizsgálattal alátá-
masztott eredményt szolgáltatni, a többváltozós csődelőrejelzési módszerek közül a
Logit- és a Probit-modellt alkalmazva. E két modell a direkt statisztikai metodoló-
giák közé sorolható, ilyenformán a modell-becslések során kapott eredmények köz-
vetlenül értelmezhetők nemfizetési valószínűségként.

1. A hitelkockázat főbb típusai
A hitelkockázat az alábbi kockázatokat foglalja magában (Resti−Sironi 2007):
– Nemfizetési kockázat: abban az esetben jelenhet meg, ha a hitelezett fél cső-

döt mond, következésképp felszámolódik vagy hitel-visszafizetésre képtelenné válik;
– Minőségi osztályok közötti migráció kockázata: az adós hitelképességének rom-

lása esetén fennállhat a minősítés csökkentésének kockázata, melynek során a hi-
telképesség leminősítésben részesül hitelminősítő intézmény által;

– Kockázati prémium növekedésének kockázata állhat fenn, ha a befektetők nagy-
fokú kockázatkerülése következtében adott nemfizetési valószínűséghez fűződő ér-
tékkülönbözet megnövekszik, amely adott értékpapír piaci árfolyamának
csökkenéséhez vezethet;1

– Visszanyerési kockázat: annak a kockázata, miszerint a felszámolást követően
jegyzett visszanyerési ráta kisebb lesz, mint azt eredetileg becsülték2;

– Kifizetés előtti vagy helyettesítési kockázat: abban az esetben jelentkezik, ha a
hitelezett fél OTC derivatív ügyletben válik fizetésképtelenné, a szerződés lejárta
előtt, így kényszerítve a bankot „helyettesíteni” azt új piaci körülmények közt;

– Országkockázat: akkor esedékes, ha a bankkal ügyletet kötő másik fél nem re-
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1 A hitelminősítés romlása nélkül.
2 Lehetséges okai: a likvidálási érték kisebb volt a becsültnél, vagy a visszaszerzési procedúra a kel-
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zidens, továbbá valamilyen politikai vagy jogi természetű oknál fogva képtelenné
válik kötelezettségeinek teljesítésére.3

1.1. Nemfizetési valószínűség
A hitelkockázat legfőbb részét a nemfizetési kockázat teszi ki, melynek mérésére

a nemfizetési valószínűség4 használatos. A nemfizetési valószínűség egy adott idő-
szakra vonatkozóan tükrözi a kötelezettségek nemteljesítésének veszélyét, így a ne-
gyedéven/éven belül esedékes kamatfizetések elmulasztását, valamint a kölcsönvett
tőkeösszeg végső törlesztését.

A nemfizetés tulajdonképpen nem egy váratlan jelenség. Mindig is létezhet egy-
fajta természetes és folyamatos romlás egy cég pénzügyi helyzetében, eszközminő-
ségében, amely végső soron a nemteljesítést eredményezi. Viszont ez utóbbi
megállapításának bonyolultsága miatt fennállhat az a helyzet is, mikor egy vállalat
technikailag fizetésképtelen,5 viszont nem érvényes rá a teljesítés elmulasztása. Más
szóval: képes adott esetben forrásokat előteremteni kötelezettségei fedezésére,
mindezt hírnevének, erősségeinek, valamint költségvetési szerkezetének függvényé-
ben. Az, hogy mit tartunk nemfizetésnek, mint a fizetés teljesítésének elmulasztása,
nagymértékben befolyásolhatja a nemfizetési valószínűség és a hitelveszteségek
becslését. A Standard & Poor’s definíciója értelmében a nemfizetés nem más, mint
bármely minősített vagy minősítés nélküli pénzügyi kötelezettség teljesítésének első
alkalommal történő elmulasztása. Kivételnek számít, ha a kamatfizetésre nem a le-
járat napján, viszont a türelmi időszakban kerül sor (Goldfarb 2004).

A Bázeli Tőkeegyezmény által a nemteljesítésre adott meghatározás értelmében
akkor beszélhetünk nemfizetésről, ha a következő feltételek közül legalább egyik tel-
jesül (BCBS 2006):

– A bank valószínűtlennek tartja azt, miszerint adósa maradéktalanul eleget tud
tenni fizetési kötelezettségének az esetleges biztosítétok igénybevétele nélkül.

– Az adós több mint 90 napos késedelemben van a törlesztést illetően valamely
kötelezettségvállalásából eredően. Folyószámlahitelek esetében a követelés lejárt-
nak minősül, amennyiben az ügyfél túllépi a számára megengedett limitet, illetve
ha a limit kisebb szinten van megállapítva a jelenlegi kintlevőségeknél.

Továbbá a valószínű nemfizetés jelének kell venni, ha:
– a bank a követelést felfüggesztett státuszba helyezi;
– a bank értékkiigazítást hajt végre, a hitelminőség jelentős romlása következ-

tében;
– a bank a hitelkövetelést veszteséggel adja el;
– a bank beleegyezik a hitelszerződés válságok közti átütemezésébe, mely eset-

ben az eredmény valószínűleg csökkentett pénzügyi követelés, a tőkeösszeg, a ka-
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3 Ilyen lehet az idegen valuta korlátozása, mely megakadályozza az adósság visszafizetését.
4 Probability of Default, PD.
5 A kötelezettségek értéke nagyobb a rövid távú likvid eszközeinél.



matok vagy egyéb díjak elengedésének, elhalasztásának köszönhetően, amely végső
soron jelentős veszteségekkel jár a bankot illetően;

– a bank kérvényezte csődeljárás indítását az adós vállalatot illetően;
– az adós kérelmezte a csődvédelem vagy hasonló védelmező folyamat indítását,

melynek hatására a tartozás kifizetése elkerülhetővé vagy késleltethetővé tehető.

1.2. Nemfizetési valószínűség becslése
A modern banking azon érzékenynek mondható feltevésre épül, miszerint több

különálló hitelt tartalmazó portfólió együttesen kisebb mértékű kockázattal jár, mint
az egyéni hitel (Ong 2004). Ilyenformán kétfajta megközelítés létezhet (Bhatia 2006):

– egyéni kockázatnál a nemfizetési valószínűség a hitelezett potenciális mulasz-
tását fejezi ki;

– portfólió-kockázatnál a nemfizetési korreláció képez utalást arra, hogy milyen
mértékig függenek össze a portfólióba tartozó egyéni hitelek nemfizetési kockázatai.

A nemfizetési kockázat nem olvasható ki rögtön egy adott vállalat adataiból.
Maga a kockázati felmérés a kockázati tényezők azonosításával veszi kezdetét, ame-
lyek a nemfizetési kockázat mértékét hivatottak tükrözni. Az ezen tényezőkben be-
következő bármely elenyésző változás a nemfizetési valószínűség egyidejű
megváltozását jelzi. A következő lépést a kockázati tényezők modellezése képviseli,
a nemfizetési kockázat becslése érdekében. A modell lehet mennyiségi vagy minő-
ségi, adott esetben mindkettő. A fő problémát a kalibrálás okozza, melynek célja a
modell érzékennyé tétele a nemfizetési valószínűségi változások mindenkori jelzé-
sére. A kalibrálás nehézségekbe ütközhet az adósok helyzetei közti korrelációkból
fakadó nem várt veszteségek miatt, ugyanakkor a meghatározó kockázati tényezők
helytelen kiválasztása következtében. Mindezen akadályokat figyelembe véve, szük-
ségesnek adódik a nemteljesítési valószínűség előzetes, illetve utólagos becslése.
Az előértékelés a periódus kezdetén a várt veszteségek becslését jelöli, míg az utó-
lagos a periódus végén, a valójában bekövetkezett károkat tükrözi. Könnyebb fel-
adatnak bizonyul a nemfizetési valószínűség utólagos mérése, egyszerűen csak a
nemfizetési eseteket kell viszonyítani a periódus eleji kockázati kitettségekhez (Bha-
tia 2006). Ilyenformán nem marad más hátra, mint a „helyes utat” választani a köny-
nyebbik helyett, amely nem más, mint a nemfizetési valószínűség előzetes becslése.

1.3. Nemfizetési valószínűség-becslési módszerek
A XX. század első kétharmadában nem álltak rendelkezésre fejlett statisztikai

módszerek és számítógépek a csődelőrejelzést végzők számára. Az 1960-as évek vé-
géig egyváltozós statisztikai módszerek segítségével jelezték előre a vállalatok fize-
tőképességét (Beaver 1966). Az 1960-as évektől a többváltozós diszkriminancia-
analízist alkalmazták csődelőrejelzésre (Altman 1968). Az 1980-as években egyre in-
kább elterjedtté vált a logisztikus regresszióelemzés (Ohlson 1980). A nemfizetési
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valószínűség előrejelzése területén mérföldkőnek számított az első alkalommal
Zmijewski (1984) által alkalmazott Probit-analízis. Szintén az 1980-as évek terméke
a rekurzív particionáló algoritmus (Frydman–Altman–Kao 1985). Az 1990-es évektől
a mesterséges intelligencia módszercsaládba tartozó neurális hálók új lendületet ké-
peztek a csődelőrejelzés megbízhatóságának javításához.

1.3.1. Logisztikus regresszió
A logisztikus regresszió abban az esetben használatos, ha egy megfigyelési egy-

séggel, azaz vállalattal kapcsolatban azt kell eldönteni, hogy az két előre definiált
csoport közül melyikbe sorolható inkább a kudarc vagy a siker esélyének megfele-
lően. Tulajdonképpen az „Igen-Nem” kimenetelű jelenségek eredményét jelzi előre,
annak ismeretében, hogy a korábbi megfigyelések során figyelembe vett tényezők-
nek vagy más néven magyarázó változóknak mely szintjei vezettek kudarcra, azaz
nemfizetéshez (Virág 2004). A modell magyarázó változói egyaránt lehetnek folyto-
nos változók vagy kategóriaképző ismérvek. A logisztikus regresszió eredményvál-
tozója egy dummy6 változó, amelynek értéke fizetőképes, vagyis „Igen” válasz esetén
1, fizetésképtelen, vagyis „Nem” válasz esetén 0. A modell nem igényli a változók
normális eloszlását, a besorolási döntések megalapozása során megengedi a diszk-
rét és folytonos változók egyidejű figyelembevételét (Arutyunjan 2002).

Az eljárás a súlyozott független változókhoz egy, a mintában szereplő vállalatok
csődbe jutásának valószínűségével kifejezett Z értéket rendel (Resti−Sironi 2007):

Z = β0 + β1X1 + β2X2 + … + βnXn .

A fizetőképes vállalat fennmaradási valószínűsége:

,

míg a fizetésképtelen vállalat csőd-valószínűsége:

,

ahol:
βj regressziós együttható,
X független változó (pénzügyi mutató),

, ahol m a pénzügyi mutatók száma.
A regressziós együtthatók kiszámítása után a pénzügyi mutató értékeinek behe-

lyettesítése következik, melynek eredményeként minden vállalat kap egy pontos 0
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és 1 közötti értéket. A logisztikus regresszió a siker és a kudarc bekövetkezési esé-
lyeinek egymáshoz viszonyított arányából indul ki, az úgynevezett odds-értékből.

.

Az odds logaritmusa a Logit, amely tulajdonképpen a magyarázó változók lineá-
ris függvényét képezi. Ilyenformán a Logit-modell logisztikus regressziós modell,
amelynek eredményváltozója csak 1 és 0 közötti értéket vesz fel a csőd-valószínűség
formájában.

A függvény formája:
,

ahol P a függő változó 0 és 1 közé eső értéke.
A Logit- és a Probit-modellek a bináris választás módszerei (Bhatia 2006). A Pro-

bit-modell azzal a feltételezéssel él, miszerint (Ramanathan 2003) létezik egy

Yt
* = α + βXt + ut

alakú válaszfüggvény, ahol:
– Xt megfigyelhető változó,
– Yt

* nem megfigyelhető változó.
Ami a gyakorlatban megfigyelhető, az az Yt , amelynek értéke:
– 1, ha Yt

* > 0,
– 0, ha Yt

* ≤ 0.

1.3.2. Diszkriminancia-analízis
A többváltozós diszkriminancia-analízis olyan eljárás, amely előre definiált osz-

tályokba sorolja a több változó szerint jellemzett megfigyelési egységeket (Altman
1968). Egyidejűleg elemzi több független kvantitatív változó eloszlását, és olyan osz-
tályozási szabályt állít fel, amely lineáris kombináció formájában tartalmaz több sú-
lyozott független változót, ugyanakkor a lehető legjobban elválasztja az osztályokat.
A csődelőrejelzések területén a diszkriminancia-analízis végeredményeként két li-
neáris függvény kapható (Virág−Kristóf 2006), melyeknek általános formája:

Z = α1 + α2X1 + α3X3 + … + αnXn,
ahol:
– Z lineáris függvény,
– α1 konstans,
– αi diszkrimináló együttható,
– Xi független változó.
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Egy adott vállalat a számítások végeredményeként úgy sorolható be a csoportok
valamelyikébe, hogy a diszkrimináló változók eredeti értékeit rendre behelyettesítik
a fizetőképes, illetve a fizetésképtelen vállalatok egyenleteibe. Abba az osztályba
történik a besorolás, amelyik egyenlet nagyobb értéket eredményez. Ezt más szóval
úgy fogalmazhatnánk: a vállalat pontértéke melyik csoport átlagos értékéhez áll kö-
zelebb.

1.3.3. Rekurzív particionáló algoritmus alapú modell
Kifejezetten számítógépes alkalmazásra kifejlesztett osztályozó eljárás, amely

egyváltozós elválasztással igyekszik csökkenteni a helytelen besorolásokat (Oravecz
2007). Döntési vagy más néven klasszifikációs fákat állít elő egyszerű szabályok fel-
állításával. A döntési fa iteratív folyamat, amely lépésről lépésre kétfelé osztja az
adatokat faágakat képezve. Az algoritmus addig állítja elő az újabb faágakat, amed-
dig particionálásra alkalmas változókat talál, vagyis míg a csoport megfelel a vég-
pontkövetelménynek. A lényege az első ágazás megtalálása (Kristóf 2008).

1.3.4. Neurális háló alapú modell
A neurális hálózatokkal eredetileg olyan matematikai modell kialakítására töre-

kedtek, amely segítségével a természetes idegsejt, a neuron működése szimulál-
ható. A hálók több, egymáshoz kapcsolódó és párhuzamosan dolgozó neuronból
állnak, amelyek három réteget képeznek. A neurális hálók tanulással nyerik el azt a
képességüket, hogy bizonyos feladatokat meg tudjanak oldani (Oravecz 2007).

2. Empirikus vizsgálat
A Bázeli Bizottság a Bázeli Tőkeegyezmény követelményeinek bevezetése által

nem kötötte ki a pénzintézeteknek a nemfizetési valószínűségek becslésére kötele-
zően alkalmazandó módszer típusát, így a hitelintézetek döntési felelősségévé vált
a megfelelő statisztikai előrejelzési módszer kiválasztása. A következőkben a Logit-,
illetve a Probit-modellek felhasználásával becsüljük 129 vállalat nemfizetési valószí-
nűségét, a Gretl (Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library,
www.gretl.sourceforge.net) ökonometriai programmal.

2.1. A kutatás célja
A kutatás célja statisztikai csődelőrejelző modell felépítése volt, ezen túlmenően

arra is választ kerestünk, hogy mely magyarázó változók bizonyultak szignifikánsnak
a várható fizetőképesség meghatározása szempontjából.

2.2. Mintaösszetétel
Egy csődmodell tetszőleges vállalaton történő alkalmazhatóságát illetően az adat-

gyűjtéssel kapcsolatban az a követelmény áll fenn, hogy a modellezés alapjául szol-
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gáló adatok nyilvánosan hozzáférhető éves beszámolókból származzanak. 129 nagy-
bányai vállalat 2005-ös évre vonatkozó mérleg-, illetve eredmény-kimutatás adatait
gyűjtöttük össze a romániai Gazdasági- és Pénzügyminisztérium honlapján7 található
adatbázisból kiindulva. A Nemzeti Kereskedelmi Cégbejegyzési Hivatal honlapján ta-
lálható Recom online adatbázis8 segítségével győződtünk meg minden egyes cég je-
lenbeli működési, illetve fizetésképtelen állapotáról. A minta fizetőképes és
fizetésképtelen vállalatokra való megosztásához a fő szempont a csődvalószínűségi ér-
tékek outputinformációként való előállíthatósága, hiszen csak ekkor lehet a model-
leket hitelkockázat kezelésére alkalmazni (Kristóf 2008). A 129 vállalatból álló minta
83 fizetőképes és 46 fizetésképtelen céget foglal magába, ezek között 113 korlátolt fe-
lelősségű társaság, 15 részvénytársaság, valamint 1 közkereseti társaság szerepel.

A csődös vállalatok esetén a fizetésképtelenséget a csődeljárás, felszámolási el-
járás vagy végelszámolás megindítása jelentette, melyek közül mindenik 2006 fo-
lyamán vette kezdetét. A Nemzeti Kereskedelmi Cégbejegyzési Hivatal adatai alapján
országos szinten 2006-ban 10 431 cég esetében indítottak csődeljárást, melyekből
1625 újraszervezésben részesült, ugyanakkor 429 cég eszközhiány miatt kénytelen
volt az újraszervezési vagy csődeljárást lezárni (Coface 2007). A Romániában ér-
vényben lévő fizetésképtelenségre vonatkozó törvény a 2006/85-ös csődtörvény,
amely jogi szempontból az európai uniós kereteknek való megfelelést segíti elő,
egyértelműen hozzájárul a gazdasági szektor megtisztításához, az üzleti szférára való
kedvező hatása által. Hatályba lépésétől a csődeljárások időtartama drasztikusan le-
csökkent, lehetővé téve a fizetésképtelen cégek kiiktatását csupán 60 nap után az
egyszerűsített procedúra értelmében (Hivatalos Közlöny 2006/944).

A csődvalószínűségi előrejelzéseink alapjául szolgáló adatbázisba túlnyomórészt
a kiskereskedelemben tevékenykedő cégeket választottunk be, ugyanakkor számos
további céget a következő tevékenységi területekről:

– mezőgazdaság,
– kitermelő ipar,
– fafeldolgozás,
– textilipar,
– építőipar,
– nagykereskedelem,
– szállítás,
– vendéglátóipar,
– kulturális és sporttevékenységek,
– pénzügyi közvetítés,
– távközlés,
– más szolgáltatások.
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A következő táblázatban bemutatásra kerül a 2005. és a 2006. években bekö-
vetkezett vállalati csődök nemzetgazdasági ágazatok szerinti megoszlása (Coface
2007), amely tulajdonképpen magyarázatként szolgál az általunk kiválasztott és meg-
figyelt területek melletti döntést illetően.

1. táblázat. Vállalati csődök ágazatok szerinti megoszlása Romániában 2005-ben
és 2006-ban

Forrás: saját szerkesztés Coface (2007) tanulmány alapján

A kereskedelemben volt a legtöbb csődeset mindkét évben. Ennek okát a keres-
let szisztematikus átirányulása képezte, mégpedig a retail áruházak irányába. A ke-
reskedelmi szektor 2006-ban 36,85%-ot tudhat magáénak az összes csődesetből,
míg 2005-ben mindez csupán 34,90% volt. Ez a növekvő trend bizonyítja a kereske-
delem hipermarketek, szupermarketek, cash&carry üzletláncok köré való koncent-
rálódását, melyek esetében tovább tart a piaci részesedésért folyó harc, kiterjedve
a kisebb városokra is.
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Tevékenységi terület Százalékos
arány 2006

Százalékos
arány 2005

Eltérés
2006/2005

Kiskereskedelem 18,55 12,30 6,25
Nagykereskedelem 18,30 22,60 -4,30
Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgaz-
dálkodás

13,25 16,40 -3,15

Élelmiszeripar 10,86 11,60 -0,74
Építőipar 5,64 5,00 0,64
Fafeldolgozás 5,51 6,00 -0,49
Textilipar 5,46 5,40 0,06
Szállítás 3,67 3,20 0,47
Fémkohászat 3,40 3,40 0,00
Egyéb közösségi szolgáltatások 3,39 3,20 0,19
Vendéglátóipar, szállásszolgáltatás 3,09 2,30 0,79
Egyéb személyi szolgáltatások 1,49 0,90 0,59
Vegyi anyagok és termékek gyártása 1,24 2,40 -1,16
Szemételhordás, közegészségügy 1,17 0,60 0,57
Gépgyártás 1,13 0,80 0,33
Kulturális és sporttevékenységek 0,79 0,90 -0,11
Kitermelőipar 0,59 0,40 0,19
Ingatlanügyletek 0,57 0,80 -0,23
IT 0,57 0,50 0,07
Pénzügyi közvetítés 0,52 0,60 -0,08
Posta és távközlés 0,44 0,30 0,14
Egészségügy és szociális támogatás 0,26 0,20 0,06
Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 0,12 0,20 -0,08

Összesen 100,00 100,00



2.3. A magyarázó változók
A magyarázó változókat a fizetőképességgel bizonyítottan (Ohlson 1980) össze-

függésben levő jövedelmezőségi, forgási sebességi, tőkeszerkezeti mutatók közül vá-
lasztottuk ki. A rendelkezésre álló pénzügyi adatok 7 pénzügyi mutató felépítésére
adtak lehetőséget, amelyek számítási eljárásait az alábbi táblázatban foglaltuk össze.
A 7 változó egyidejűleg történő figyelembevétele a sokváltozós statisztikai eljárá-
sokkal lehetséges, a fizetőképesség előrejelzése során.

2. táblázat. Az alkalmazott pénzügyi mutatók számításmódja

Forrás: saját szerkesztés

A pénzügyi mutatók mindegyike arányskálán kvantifikálható folytonos változó. A
fizetőképesség ténye egyetlen kategóriaképző ismérv, 1 és 0 értékeket felvehető
dummy változó, jelen esetben a csőd függő változó alakjában.

Az eszközarányos forgótőke az 1 egységnyi eszközre jutó forgótőkét állapítja meg,
amely az adott vállalat pénzügyi rugalmassági mutatójaként is értelmezhető. Dragoş
és Olosutean (2004) empirikus vizsgálatokat végzett 5 pénzügyi mutató felhaszná-
lásával egy 25 kereskedelmi társaságból álló cégcsoport nemteljesítési valószínűség-
becslését illetően. A felhasznált mutatók egyike volt a pénzügyi rugalmasság,
amelyet az Altman-tanulmány (1968) hatására alkalmaztak.

A sajáttőke-arányos jövedelmezőség mutatója, azaz a részvénytőke megtérülése,
mint vagyonarányos eredménymutató, „a tulajdonosi befektetés hasznának legál-
talánosabb mérőszáma” (Virág 2004. 41). Trenca (2005) megállapítása szerint az
amerikai szakirodalomban ROE9-ként használatos mutató teljes mértékben pénz-
ügyi mutató, ugyanakkor ez alapján határozódik meg a tőke rentabilitása, megtérü-
lése. Tulajdonosi oldalról vizsgálja a realizált adózott eredményt (Virág−Kristóf 2006).

Az eszközarányos nyereség eszközjövedelmezőségi mutató, mely „a realizált nettó
eredményt viszonyítja a mérlegben szereplő összes eszközértékhez” (Virág 2004.
40). A számlálóban megjelenő eredményt jelentős mértékben torzíthatják a vállalat
tőkeszerkezetében jelentkező változások. A finanszírozás formájától eltekintő mu-
tató arra ad választ, hogy a hitelt felvevő partner képes-e olyan szintű megtérülést
produkálni, amely legalább a tőke költségét fedezi.
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Jelölés A mutató megnevezése A mutató számításmódja

Flexibil Eszközarányos forgótőke Forgótőke/Összes eszköz
ROE Sajáttőke-arányos nyereség Adózott eredmény/Saját tőke
ROA Eszközarányos nyereség Adózott eredmény/Összes eszköz
Adósság Vagyon/Adósság arány Saját tőke/Összes kötelezettség
Eszkforg. Eszközök forgási sebessége Nettó árbevétel/Összes eszköz
ROS Árbevétel-arányos nyereség Adózott eredmény/Nettó árbevétel
Pénzeszk. Pénzeszközök aránya Pénzeszközök/Forgóeszközök

9 Return on Equity.



A vagyon/adósság mutató a tulajdonosi tőke, továbbá az összes kötelezettség
arányát kifejező viszonyszám. A fentebb említett Dragoş−Olosutean (2004) cikk 5
változójának egyikét képviselte; Altman (1968) nagy jelentőségű tanulmányában
jelent meg először, mint kiemelkedő fontosságú, pénzügyi elemzésben használt
aránymutató. Megmutatja, milyen arány létezik a tulajdonosok és a hitelezők kö-
vetelései között.

A forgási sebesség mutatók segítségével megítélhető, hogy az adott vállalat mi-
lyen aktívan használja fel eszközeit. Az eszközök forgási sebessége a különböző esz-
közcsoportok együttes forgási gyorsaságát mutatja. Minél nagyobb a forgási
sebesség, azaz minél rövidebb egy forgás időtartama, „annál pozitívabbnak érzé-
kelhetjük az elemzés tárgyát képező eszközcsoporttal való gazdálkodás hatékonysá-
gát” (Virág−Kristóf 2006. 27).

A jövedelmezőségi mutatók közül jól bevált elemző eszközök közé sorolható az ár-
bevétel-arányos nyereség,10 amely jövedelmezőséget kifejező mutatónak számít, az
adózás utáni eredményből indulva ki.

A pénzeszközök aránymutató likviditási mutató, azt mutatja, hogy „az adott vál-
lalat hitelezői milyen biztonsággal számíthatnak követelésük érvényesítésére. A
vevők fizetési hajlandósága nagymértékben befolyásolhatja a likviditás alakulását,
ezért lényeges, hogy a forgóeszközökön belül milyen részarányt képviselnek a pénz-
eszközök” (Virág−Kristóf 2006. 27).

2.4. Adat-előkészítés
A modellek validálhatósága és a túltanulás elkerülése érdekében a mintát fel-

osztottuk tanulási, illetve tesztelő almintákra. A túltanulás az a jelenség, amikor a ta-
nulási folyamat során nem az általános problémát tanulja meg a modell, hanem a
megadott adatbázis sajátosságait. Ennek kiküszöbölésére kell felosztani az adatbá-
zist tanulási és tesztelő mintákra. A tanuló-adatbázison végeztük el a tanítást, majd
megvizsgáltuk, hogy milyen eredményt érünk el a statisztikai módszer alkalmazásá-
val ismeretlen tesztelő mintán. Ha a találati pontosság a tanulási mintáéhoz közel áll,
akkor a tanulás eredményesnek minősíthető (Kristóf 2008). Ilyenformán a mintafel-
osztással sokkal reálisabb képet kaphatunk a csődmodell előrejelzési alkalmazható-
ságáról, mintha a teljes minta besorolási pontosságára alapoznánk.

A megfigyelések 68 százalékából áll a tanulási minta, 32 százalékából a tesztelő
minta. A Logit- és a Probit-modellek összehasonlíthatósága érdekében mindkettő
ugyanezzel a mintafelosztással működött. A 88 elemű tanulási mintán belül 62 fize-
tőképes és 26 fizetésképtelen, a 41 elemű tesztelő mintán belül 21 fizetőképes és 20
fizetésképtelen vállalat létezik.

A statisztikai Logit-, illetve Probit-módszerek outputinformációként csőd-valószí-
nűségeket eredményeznek, értéküket 0 és 1 között veszik fel. Ennek megfelelően a
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fennmaradási valószínűségek kiszámolása az 1–csődvalószínűség különbségből adó-
dik. A csődmodellek értékelése azonban nem csupán a csőd-, illetve fennmaradási
valószínűségek megállapításában merül ki, szükség van a fizetőképes és a fizetés-
képtelen osztályok optimális kettéválasztását biztosító küszöbérték megválasztására
is. „A cut-off pont a gyakorlatban az az osztópont, amelynél nagyobb nemfizetési
valószínűséggel rendelkező egyedet defaultosnak, illetve kisebb PD-vel jellemezhető
ügyfelet jólteljesítőnek ítélünk meg” (Info-Datax 2006. 47). Ez az az érték, amely a
hitelezés, illetve elutasítás mellett való döntésben segítségül szolgál a hitelezőnek.
Értékének mozgatásával egy adott bank üzletpolitikájához igazítható a kockázatvál-
lalási hajlandóság, ennélfogva minél inkább megemelik a küszöbértéket, annál koc-
kázatvállalóbb az adott hitelintézet, minél inkább lecsökkentik, annál konzervatívabb
üzletpolitikát folytat, kockázatkerülő. A küszöbérték kritikus kockázati szintet jelöl,
ahol a várható nyereség és az esetleges veszteség egyenértékű (Arutyunjan 2002).

Az előrejelzéseink során, mind a Logit-, mind a Probit-modell becslések kapcsán,
az alapnak tekintett 0,5-ös küszöbérték függvényében határoltuk el a fizetőképes, il-
letve fizetésképtelen egyedek osztályát. Egyes szerzők szerint a küszöbértéket úgy
kell megválasztani, hogy a lehető legjobb legyen a Logit-modell illeszkedése, pontos
előrejelző képessége. Véleményünk szerint a küszöbértéket a modell felhasználási
céljának és körülményeinek megfelelően kell megállapítani, hiszen az ezzel kapcso-
latos döntés tulajdonképpen az elviselhető kockázat szintjét jelöli.

A tanulási minta összeállítását követően szükséges az ismérvek közti előzetes sze-
lekció. Ennek szükségességét elsősorban a mutatók együttmozgása, korrelációja tá-
masztja alá. Ha két magyarázó változó szorosan együtt mozog, nem tarthatjuk az
egyiket rögzítetten, míg változtatjuk a másikat, mert ha az utóbbit változtatjuk, vele
együtt mozog az előző is. A multikollinearitás problematikája akkor jelenik meg, ha
a magyarázó változók között közel lineáris kapcsolat áll fenn (Ramanathan 2003). A
pénzügyi mutatók együttmozgása veszélyeztetheti a modell stabilitását, ugyanak-
kor megbízhatóságát. A redundáns információ tartalom megszüntetését a kollinea-
ritás vizsgálata és kiszűrése során érhetjük el, amely ugyanakkor az általam
kiválasztott csődelőrejelzési modellek alkalmazásának alapfeltételét is képezi.

2.5. Modell-becslések
Az elsőszámú becslés során 7 magyarázó változóval vizsgáltuk a multikollineari-

tás létezését. A Gretl-ben kiszámolt VIF11 tényező segítségével könnyen kimutat-
ható a ROA változó esetében fennálló multikollinearitás. A ROA változó VIF tényező
értéke 14,004 volt, amely meghaladja a megengedhető 10-es határt. Habár 5%-on
szignifikánsnak minősült, a multikollinearitás miatt ki kellett hagynunk az eszköz-
arányos nyereségmutatót a további becslésekből. Ilyenformán a Logit-, illetve a
Probit-modell becslések során elért találati arány 88,60%-os volt. A fennmaradó 6
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magyarázó változó felhasználásával történő becslés eredményeként a besorolási
pontosság 84,10%-ra csökkent. A továbbiakban 3 nem szignifikáns változót hagy-
tunk ki a modellből.

A megmaradt 3 változóra elvégzett Logit-, illetve Probit-becslés eredményeit a
következő táblázatok szemléltetik. A találatok száma, illetve a találati arány, rendre
71 találat a 88 megfigyelésből, amely 80,70%-os besorolási pontosságot jelöl.

3. táblázat. Logit-becslés

Csőd függő változó átlaga: 0,295
Találatok száma: 71
Találati arány: 80,70%
McFadden pszeudo R2=0,263186
Likelihood hányados próba: χ2=28,115 (p-érték 0,000003)
Akaike információs kritérium: AIC=86,7106
Schwarz Bayes-i kritérium: BIC=96,62

Forrás: saját számítások Gretl-ben

4. táblázat. Probit-becslés

Csőd függő változó átlaga: 0,295
Találatok száma: 71
Találati arány: 80,70%
McFadden pszeudo R2=0,261875
Likelihood hányados próba: χ2=27,9749 (p-érték 0,000004)
Akaike információs kritérium: AIC=86,8507
Schwarz Bayes-i kritérium: BIC=96,76

Forrás: saját számítások Gretl-ben

A becsült modellek illeszkedési jóságának megítélésére úgynevezett McFadden
pseudo-R2 mutató is rendelkezésre áll, jelentése pedig nem más, mint: „a tárgyi mo-
dell a null- és a szaturált13 modell közötti úton %-os értelemben mennyire közelí-
tette meg a szaturált modellt” (Hajdu 2008).
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Magyarázó változók Együttható12 Standard hiba t-statisztika értéke
Konstans -0,219143 0,550444 -0,398
Flexibil -1,89712*** 0,756704 -2,507
Adósság 2,27418* 1,981690 1,148
Eszkforg. -0,789552** 0,319414 -2,472

Magyarázó változók Együttható12 Standard hiba t-statisztika értéke
Konstans -0,206254 0,305959 -0,674
Flexibil -1,10871*** 0,401212 -2,763
Adósság 1,40654* 1,134510 1,240
Eszkforg. -0,417320 0,157908 -2,643

12 Megjegyzés: *** 1%-os szignifikanciaszintet, ** 5%-os szignifikanciaszintet, * 10%-os szignifi-
kanciaszintet jelöl.

13 Hiba nélkül előrejelző modell.



A likelihood hányados próba alapján szignifikáns χ2-érték alacsony p-értékkel egy-
mástól távoli modellekre utal, ami a bővebb modell alkalmazását támasztja alá
(Hajdu 2008).

Az Akaike információs kritérium ugyancsak modellszelekcióval kapcsolatos, opti-
malitási feltételen alapul (Ramanathan 2003). A minél több változó felvétele növeli
a modell illeszkedési jóságát, viszont túltanuláshoz is vezethet, ha túl sok együtt-
ható létezik. Azt a modellt ítélik jobbnak, amelyikre kisebb a modellválasztási krité-
rium értéke, vagyis a kisebb AIC-értékű, valamint kisebb BIC-értékű modell a
kedvezőbb. Mindkét kritérium büntető faktort tartalmaz a több változót tartalmazó,
összetett modellekre (Burnham−Anderson 2004).

Az alábbi táblázat a Logit- és Probit-modell becslésekkel kapott eredményeket
foglalja össze a tanulási mintára vonatkozóan. A modellek 88 vállalatból 73-ra „je-
lentik ki”, hogy 1 év után is működőképesek, azaz fizetőképesek lesznek, 15-re pedig,
hogy fizetésképtelenek. Összességében 17-et sorolnak be helytelenül: 14 céget ítél-
nek meg „jó”-nak, valamint 3 céget „rossz”-nak, a jövőt illetően, végezetül azonban
mindkét meglátás tévesnek bizonyul.

5. táblázat. Besorolás a tanulási mintában

Forrás: saját számítások Gretl-ben

A következő táblázat a modell-becslésekkel kapott eredményeket tartalmazza a
tesztelő mintára vonatkozóan. Mind a Logit-, mind a Probit-modell a 41 vállalatból
26-ra feltételezi, hogy 1 év után is működőképesek, azaz fizetőképesek lesznek, 2-re
pedig, hogy fizetésképtelenek. Összességében 9-et sorolnak be helytelenül: 7 céget
ítélnek meg „jó”-nak, ugyanakkor 2 céget „rossz”-nak, a jövőt illetően, viszont mind-
két előrejelzés tévesnek bizonyul, amint az 1 év múlva kiderül. A becslések a tesztelő
mintán 78%-os találati arányt mutatnak, a 41 előrejelzésből összesen 32 be is kö-
vetkezik.

6. táblázat. Besorolás a tesztelő mintában

Forrás: saját számítások Gretl-ben
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Előrejelzés szerint nem csődös Előrejelzés szerint csődös

Valóságban nem csődös 59 3

Valóságban csődös 14 12

Előrejelzés szerint nem csődös Előrejelzés szerint csődös

Valóságban nem csődös 19 2

Valóságban csődös 7 13



2.6. Végső besorolási pontosság
Az alábbi táblázat a tanulási és a tesztelő minta hibáit és besorolási pontosságait

szemlélteti a Logit-, illetve Probit-modell becslésekre vonatkozóan. A tanulási és a
tesztelő minta besorolási pontossága között alig 3 százalékpont eltérés tapasztal-
ható, ami arra enged következtetni, miszerint a pénzügyi-számviteli adatok sajátos
összefüggésrendszere alapján elvégzett modell-előrejelzések megbízhatóak, a szak-
irodalmi tanulmányokban közölt modell-megbízhatósághoz hasonló módon.

7. táblázat. Besorolási pontosság

Forrás: saját számítások Gretl-ben

3. Következtetés
A hitelképesség felmérésére nem elégséges csupán a pénzügyi mutatókra ha-

gyatkozni, sokkal kifinomultabb és a kockázatokra érzékenyebb módszerek alkal-
mazására van szükség. Tanulmányunkban a sokváltozós statisztikai csődelőrejelző
Logit-, illetve Probit-modelleket alkalmaztuk, egy 129 vállalatból álló minta csőd-va-
lószínűségeinek becslésére, ugyanakkor a cégek fizetőképes és fizetésképtelen osz-
tályokba való besorolására. Az általunk alkalmazandó módszer kiválasztásánál
figyelembe vettük annak besorolási képességét előre meghatározott osztályokba (fi-
zetőképes és fizetésképtelen), több változó egyidejű alkalmazhatóságát, valamint a
kapott eredmény nemteljesítési valószínűségként való interpretálhatóságát, hiszen
csak ekkor lehet egy modellt hitelkockázat kezelésére alkalmazni. A modellek ma-
gyarázó változóit a fizetőképességgel bizonyítottan összefüggésben levő jövedel-
mezőségi, forgási sebességi, tőkeszerkezeti mutatók közül választottuk ki. A modellek
túltanulásának elkerülése érdekében a mintát felosztottuk tanulási, illetve attól füg-
getlen tesztelő almintákra. A tanulási mintán elvégzett Logit-, illetve Probit-modell
becslések eredményeként a kapott találatok száma 71 a 88 megfigyelésből, amely
80,70%-os besorolási pontosságnak felel meg. A tesztelő minta esetében a találatok
száma 32 a 41-ből, amely 78%-os találati arányt mutat. A besorolási pontosságok
között alig 3 százalékpont az eltérés, ilyenformán a tanulási mintán elvégzett nem-
fizetési valószínűségbecslés megbízhatónak nyilvánítható, a szakirodalmi modell-
megbízhatósági szintekhez közelít. Mindez bizonyítékul szolgál arra, miszerint a
vállalatok pénzügyi adatainak sajátos összefüggésrendszere alapján megbízható elő-
rejelzések tehetők a vállalatok jövőbeni fennmaradását illetően.
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Fizetőképes Fizetőképtelen Téves besorolás Besorolási pontosság

Tanulási minta 62 26 17 80,70%

Tesztelő minta 21 20 9 78,00%
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SZABÓ ÁRPÁD Q TALMÁCS KRISZTINAOKAMILLA

Írásunkban az Amerikai Egyesült Államokban nemrég bekövetkezett jelzáloghitel-
krízis okait és hatásait elemezzük. A dolgozat kitér a kormányzatok, illetve a köz-
ponti bankok kezében levő fiskális, monetáris és árfolyampolitikai eszközökre.
Említésre kerülnek az expanzív és restriktív folyamatok. Ezután kerül bemutatásra a
jelzáloghitelek létezésének elméleti megalapozása, majd az országunkban érvényes
módszerek és szabályozás. Külön kitérünk az USA világgazdasági szerepére, majd a
jelzálog-krízisre. Az írás néhány következtetéssel zárul.

Kondratyev óta a makroökonómiát kutató tudósok sokat vitatkoznak azon, hogy
léteznek-e az általa leírt ciklusok vagy nem. Kondratyev az életével fizetett azért,
mert a rendelkezésére álló adatsorok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a
nemzetgazdaságok ciklikus működést mutatnak. Ebből arra a végkövetkeztetésre le-
hetett jutni, hogy a kapitalizmus válsága meg fog szűnni és a tőkés országok újra fel-
lendülnek. Ez ellentmondott a lenini nézetnek, hogy a kapitalizmus a sír szélén áll,
és emiatt Sztálin Kondratyevet a Gulagra küldte (Simanovszky 1989).

A közgazdászok és a gazdaságpolitikusok ismerik a ciklikusság tényét, de nem tud-
ják kiszűrni a ciklusokat, csak hatásukat, például a visszaeséseket próbálják enyhíteni.
Az expanzív és a restriktív fiskális, monetáris és árfolyam-politikák eszközeit minden át-
lagos vagy annál jobb egyetemi hallgató elméletben ismeri, de ezek alkalmazásáról még
azoknak is kevés fogalma van, akik a minisztériumokban ülnek és ez volna a feladatuk.

Az utóbbi hetek gazdasági híradásait az amerikai jelzáloghitel-krízis uralta. Írá-
sunk ezt a világgazdaságra valószínűleg nagy hatással bíró problémát járja körbe,
megvizsgálva a fentebb említett gazdaságpolitikai eszközök használatának sikerét
vagy kudarcát.

1. Az expanzív fiskális politika
A cinikus látásmódot képviselő személyek szerint az expanzív és restriktív gazda-

ságpolitikák alkalmazása a választási ciklusokhoz kötődik. A választások előtt a ha-
talmon levők szavazatokat akarnak „vásárolni”, és expanzív fiskális politikát
folytatnak: növelik a kormányzati vásárlásokat, csökkentik az adókat és növelik a
transzferkifizetéseket. Ha a jegybank is véletlenül kormányközeli érdekeket képvi-
sel, és mindezt még monetáris eszközökkel is alátámasztja, akkor a pénztömeg is
növekedni fog. A magasabb rendelkezésre álló jövedelmek növelik a fogyasztást. A
növekvő fogyasztás növeli a keresletet, amely egyrészt a vállalatokat termékeik és
szolgáltatásaik nagyobb mennyiségben történő előállítására készteti, másrészt az
árak emelkedését vonja maga után, tehát nő az infláció.

19

Az Amerikai Egyesült Államokban bekövetkezett
jelzáloghitel-krízis és nemzetközi hatásai



A megnövekedett termékmennyiség előállításához a vállalatoknak több mun-
káskézre van szüksége, így csökken a munkanélküliség. Az újonnan munkahelyhez
jutók jövedelme is megnövekszik, és ez keresletként csapódik le. Még több termékre
és szolgáltatásra lesz szükség, tovább nő a termelés, tovább csökken a munkanél-
küliség, tovább nőnek az árak.

A téves helyzetmegítélés modellje szerint (Mankiw 1999) a munkavállalók rövid
távon összetévesztik a nominál bérüket a reálbérrel, azt hiszik, hogy gazdagabbak let-
tek, és szavazataikat a nekik munkahelyet és „anyagi jólétet” biztosító politikai pár-
tokra adják.

Választások után a győztesek megjátszott ijedtséggel kommunikálják, hogy baj
van, a gazdaság túlfűtött állapotban van, az infláció elszabadult, és ez tönkreteheti
az ország jövőjét. Egyetlen esélyként a nadrágszíj megszorítását tüntetik fel, és kez-
detét veszi a restriktív eszközök alkalmazása. A kormányzat visszafogja kiadásait, va-
lószínűleg növekednek az adók és csökkennek a transzferek. A jegybank is visszafogja
a pénzmennyiséget. Mindezek hatására az infláció csökkenni kezd.

Az embereknek viszont nincs pénz a zsebében, kevesebbet vásárolnak, csökken
a kereslet, nincs szükség bizonyos termékekre, amelyek felhalmozódnak. Nincs szük-
ség további előállításukra, ezért gyárak, üzemek bezárnak, nőni kezd a munkanél-
küliség. Ez addig tart, amíg újra közelednek a választások.

Természetesen a valóságban a helyzet kissé árnyaltabb. Ha elfogadjuk az előző-
ekben értelmezett Kondratyev-féle ciklusok létezését, a gazdasági növekedések és
visszaesések szinte természetesen váltják egymást választásoktól és politikai hata-
lomtól függetlenül. A hullámvölgyekben a nemzetgazdaságok elég rosszul állnak,
ezért a felelős vezetők megpróbálják e hullámvölgyeket elkerülni vagy legalábbis
mélységüket enyhíteni.

Az utóbbi években a világ gazdasága emelkedőben volt, de ez nem tarthat
örökké, valamikor be kell következnie a visszaesésnek. Talán ennek a kezdetét éljük
meg napjainkban.

2. Az Amerikai Egyesült Államok szerepe a világgazdaságban
Történelmileg visszagondolva, a legbátrabb és a legvállalkozószelleműbb em-

berek mertek nekivágni az óceánnak és új életet kezdeni az Újvilágban. Független-
sége elnyerése után az USA innovatív lakosainak és rengeteg természeti
erőforrásának köszönhetően rohamos fejlődésnek indult.

Habár mindkét világháborúban részt vett és mindkettőből győztesen került ki,
a harcok soha nem amerikai területeken folytak, így infrastruktúrája és gazdasági
felépítménye érintetlen maradt. Mindezek folyományaként gazdasági fejlődése
töretlen volt és hadserege legyőzhetetlen hírbe került. Gazdasági és katonai ereje
párosulva szövetségesei hasonló képességeivel, a világ egyik vezető hatalmává
tették.

20 Szabó Árpád – Talmács Krisztina-Kamilla



Nagyon sok világszervezet központi hivatala a háborúk által nem érintett terü-
letű és gazdaságilag virágzó országba települt (például ENSZ, New York). A világ gaz-
daságát uraló három nemzetközi szervezettel is (Világbank – IBRD, Nemzetközi
Valutaalap – IMF, Általános Kereskedelmi és Vámtarifa Egyezmény – GATT, ma WTO)
is ugyanez a helyzet. Sőt ez utóbbi három szervezetet az Amerikában élő és dolgozó
John Maynard Keynes elvei és javaslatai alapján hozták létre.

1989 előtt a kétpólusú világban az egyik tábornak egyértelműen az USA volt a
vezető ereje. GDP-jét tekintve első helyen volt a világban. Az amerikai dollár nem-
csak az ország területén volt elfogadott fizetőeszköz, hanem a legtöbb nemzetközi
elszámolásban ebben a valutában dolgoztak. Sőt a II. világháború után több évtize-
den keresztül a legtöbb európai valuta is a dollárhoz volt kötve, és csak a dollárhoz
képesti árfolyamok alapján közvetve számították ki egymáshoz képesti valutaárfo-
lyamaikat (például: német márka – amerikai dollár – francia frank).

A kommunista blokk összeomlása után az USA maradt az egyetlen nagyhatalom
a világban. Ezt a pozíciót csak az utóbbi években kezdte fenyegetni a feltörekvő CIBR
(China, India, Brazil, Russia) államok, amelynek országai napjainkban még sokszor bi-
zonyos vitás kérdésekben ellenségként tekintenek egymásra.

Az eddigiek alapján tisztán látható, hogy ha az amerikai gazdaságban valami tör-
ténik, az kihatással lesz az egész világra.

3. Lakásvásárlások és jelzáloghitelek
A makroökonómia nézőpontjából a lakosság két dolgot tehet a rendelkezésre álló

jövedelmével: egy részét elfogyasztja, a maradékot megtakarítja. A megtakarított
összegek a keynesi elmélet szerint beruházásra kerülnek (Mankiw 2003).

A továbbiakban a témánk szempontjából legfontosabb beruházásokat fogjuk vizs-
gálni, az ingatlanvásárlásokat. A lakosság általában nem rendelkezik megfelelő meny-
nyiségű pénzzel a lakásvásárláshoz, ezért a családok általában hitelfelvételhez
folyamodnak.

A lakáskereslet egyik legfontosabb meghatározója a reálkamatláb. Sokan vesz-
nek fel hitelt lakásvásárlás céljából; a kamatláb a hitel költsége. Még azon kevesek
számára is, akiknek nem kell hitelt felvenniük, a kamatláb fontos meghatározó, mivel
az annak a haszonlehetőség-költsége, hogy vagyonukat lakásban tartják, és nem a
bankban. A kamatláb csökkenése ezért növeli a lakáskeresletet, a lakásárakat és a la-
kásberuházást is (Mankiw, 2003).

A lakásvásárlásokat az adózási jogszabályok is befolyásolják. Az USA-ban például
a lakástulajdonosok a jelzáloghitel kamatát levonhatják az adóalapjukból.

Ha eljutottunk az ingatlanoknak a hitelből történő megvásárlásához, lássuk, hogy
milyen ingatlanhitelek léteznek. A két fő csoportot a jelzáloghitelek és az építési hi-
telek képezik.
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A jelzáloghitelek hosszú lejáratú hitelek, amelyek leginkább lakóingatlanokhoz
kapcsolódnak. Ebben az esetben a fedezet tartós, könnyű azonosítani, ezért a ban-
kok számára jó biztosítékot nyújt a jelzáloghitelekre. Lakóingatlanokra nyújtott jel-
záloghitelek mellett földvásárláshoz, ingatlanfejlesztéshez, vásárlóközpontok,
irodaházak, raktárak létesítéséhez is nyújtanak a bankok jelzáloghiteleket.

Az építési hitel rövidebb lejáratú, gyakran kapcsolódik valamilyen szociálpoliti-
kai célhoz, csak az építés időtartamára szól. Fedezetéül maga a földterület, illetve az
elkészülő építmény szolgál (BKE 1998).

Mielőtt a hitelezés megtörténne, a bankok el kell végezzék a kérelmezők hitel-
képesség-vizsgálatát, ellenőrizniük kell a biztosítékokat és a fedezetet. Ha valaki jel-
záloghitelt vesz fel lakásvásárlás céljából, a bank többnyire megszabja a hitel
összegének felső határát. A hitelplafon a személyi jövedelemtől és a piaci kamat-
lábtól függ. A szokásos feltételek szerint a jelzáloghitel havi törlesztőrészlete – ami
tartalmazza a kamat- és tőketörlesztést is – nem haladhatja meg a hitelfelvevő havi
jövedelmének bizonyos százalékát (Mankiw 2003). (Ez a százalékos arány országon-
ként és időszakonként változó.)

Mankiw felhívja a figyelmet arra a furcsa tényre, hogy a bankok a nominális ka-
matlábat használják számításaikban, és nem a reálkamatlábat. A reálkamatláb mu-
tatja az új lakás vásárlásának valós költségét, hiszen a lakás ára általában az
inflációval azonos ütemben növekszik. A bankok mégis a nominális kamatlábat
használják a jelzáloghitel összegének megállapításakor. E banki gyakorlat miatt a
lakásberuházás egyaránt függ a nominális kamatlábtól és a reálkamatlábtól (Man-
kiw 2003).

A piaci kamatláb viszont függ a jegybanki alapkamatlábtól, így a monetáris poli-
tikától is, amelynek befolyásolási eszközei a központi bank kezében vannak. Tehát a
jegybanki kamatláb-mozgatások nagymértékben befolyásolják a jelzáloghitelek ka-
matait, azoknak összegét és így az irántuk fennálló keresletet is. Egy ilyen kamat-
lábcsökkentés indította el a folyamatot az Egyesült Államokban is.

4. Jelzáloghitelek Romániában
Romániában a rendszerváltás előtt nem létezett jelzáloghitel. Az 1996/114-es

törvény alapján a CEC (Casa de Economii şi Consemnaţiuni) 20 évre nyújtott lakás-
hitelt, amelyeknek a kamatait az állami költségvetés szubvencionálta. A kötelező
előleg a felvett összeg 10%-a volt, míg a havi törlesztőrészlet nem haladhatta meg
a család összjövedelmének 60%-át. A megvásárolt ingatlan és az ingatlan-biztosítást
is a bank nevére kellett kötni.

Az 1998/152-es törvénnyel megkezdődtek az ANL (Agenţia Naţională pentru Lo-
cuinţe) által nyújtott jelzálog-hitelezések. A jelzáloghitel 10-től 25 évig terjedhet ma-
gánszemélyek, és 5–10 év a jogi személyek esetén. Ez esetben a kötelező 10%-os
előleg mellett 90%-os hitelt biztosít.

22 Szabó Árpád – Talmács Krisztina-Kamilla



Az első kereskedelmi bank Romániában, amelyik bevezette a jelzáloghitelt, az Alpha
Bank volt 2001-ben. Ezt követte a BRD, Bank Post, Transilvania a következő évben.

Az infláció csökkenésével és a makroökonómiai helyzet stabilizálódásával egyre
több bank vezette be a jelzáloghitelezést (Trenca–Beju 2004).

5. Mi történt Amerikában az utóbbi időben?
Sok elemző szerint mind az Amerikai Egyesült Államok, mind a világ gazdasága a

recesszió szélén áll, vagy legalábbis nagyon közel ahhoz.
Ezt alátámasztandó, az idei év januárjában több nagy amerikai bank jelentős vesz-

teségekről számolt be. Próbálkozásaik kimerültek a külföldről érkező tőkeinjekció-
ban, miközben a központi bankok folytatták decemberben meghirdetett rendkívüli
árveréseiket a bankközi piacon. A recessziót elkerülni, vagy hatását enyhíteni csakis
expanzív gazdaságpolitikai eszközökkel lehet. A FED elnöke, Ben Bernanke, arra ala-
pozott, hogy a fogyasztási keresletet kell stimulálnia, tehát több rendelkezésre álló
szabad pénzeszközzel kell a gazdasági szereplőknek rendelkezniük. Ezért január 21-
én, George W. Bush amerikai elnök gazdaságélénkítő csomagjának bejelentését kö-
vetően, a FED csökkentette a meghatározó kamatlábat 4,25%-ról 3,5%-ra. Az
alkalmazott intervenció meglepetésként érte a világot, hiszen az ún. Open Market
Committee találkozó január végére volt időzítve. A kamatlábcsökkentés eredmé-
nyeként ismét történelmi pillanat következett, mely legutóbb 2001-ben (szeptember
11.) látott napi értékpiaci zuhanást eredményezett (HVG 2008).

Amennyiben a kamatlábak csökkennek, úgy nő a makroökonómiai elméletek sze-
rint, a lakosság pénzkereslete (spekulációs komponens) (Solt 2001). Az emberek a
pénzüket nem bankokban fogják tartani, hanem beruházzák vagy elfogyasztják.

A lakosság, látva az alacsonyabb kamatlábakat, új jelzáloghiteleket fog felvenni,
amelyekkel törleszti meglévő hiteltartozását és ezen túl az alacsonyabb kamatokat
fizeti. Ezzel is több elkölthető pénz fog rendelkezésére állni, amivel újabb fogyasztási
keresletet generálhat és beindulhat az előző fejezetekben leírt expanzió.

A Mundel–Fleming-modell viszont leírja, hogy ha egy országban csökkennek a
kamatlábak, a spekulánsok és a külföldi befektetők kivonják pénzüket az illető or-
szágból és más országokba viszik, ahol magasabb hozamokat remélnek. Mivel sokan
akarnak szabadulni a dollártól, annak zuhanni kezd az árfolyama. Ennek következ-
tében megdrágulnak az importált áruk és elszabadulhat az infláció.

A drasztikus kamatlábcsökkentés a recesszió tényének beismerését jelenti. Ha
recesszió van, a vállalatoknak csökken a nyereségessége. Ekkor a részvénytulajdo-
nosok kevesebb osztalékot remélhetnek (ha remélhetnek egyáltalán osztalékot). Így
a részvénytulajdonosok megpróbálnak szabadulni a részvényeiktől, hogy pénzüket
jobb hozamú befektetésekbe irányíthassák át. A tőzsdén zuhanni kezdenek az árfo-
lyamok és beüt a krach, ahogy ez meg is történt.
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A probléma évekkel ezelőtt kezdődött. A nem elsőrendű amerikai jelzálogadó-
sok évek óta megjósolható fizetési nehézségei tavaly ősszel kezdtek felgyülemleni,
magukkal rántva az adósságaikra alapozott származékos termékeket világszerte. A hi-
telszűke lényegében a nagybani, bankközi piacra korlátozódott, a rövid lejáratú fi-
nanszírozás megnehezült, mert a bankok nem szívesen kölcsönöznek egymásnak
rövid lejáratra, nem tudván, ki mennyire van kitéve a kétes értékpapírok kockázatá-
nak (HVG 2008).

Mivel a „válság” ily módon többé-kevésbé kezelhető, viszonylag szűk körben ma-
radt, a központi bankok beavatkozása érezteti hatását. Igazi reálgazdasági összeom-
lás vagy spekuláció ellensúlyozására a központi bankok pénze messze nem lenne
elegendő, amint azt már az 1992-es brit fontválság látványosan bizonyította.

Ha figyelembe vesszük az USA gazdasági erejét, akkor a Wall Streeten bekövet-
kező problémák az egész világgazdaságba továbbgyűrűzhetnek. Ez történt az utóbbi
hetekben a szemünk láttára. Ez év január első három hetében a világ részvénypia-
cain nagyjából 5 ezermilliárd dollár tűnt el a jegyzett cégek értékéből. Az árfolya-
mesés azóta lefékeződött, ám az idegesség nem múlt el. Minden újabb veszteség
bejelentése nyomán Amerikától Európán át Ázsiáig megmozdul a bankok, illetve más
pénzügyi intézmények papírjainak az árfolyama (HVG 2008).

A fenti oszlopdiagram érzékletesen szemlélteti a jelzálogválság miatt elszenve-
dett százalékos, banki veszteségeket.

A legnagyobb amerikai értékforgalmazó, a Merrill Lynch & Co Inc., decemberben
7,5 milliárd dollárt kapott a szingapúri állami befektetési alaptól, a Temasek Hol-
dingstól. A Merrill Lynchnek is a „nem elsőrendű válság” miatt kellett a pénz, mi-
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után a harmadik negyedben 8,4 milliárd dolláros értékleírásra kényszerült, a nem
elsőrendű jelzálogkölcsönökhöz kapcsolódó, származékos értékpapírjainak össze-
omlása miatt. A The New York Times szerint a Merrill Lynch rövidesen további, ösz-
szesen 15 milliárd dollárnyi értékleírásról ad számot, és szintén újabb tőkeemelést
szervez: ezúttal 4 milliárd dollárt kér külföldi alapoktól, köztük a kuvaiti állami Kuwait
Investment Authoritytől.

A legnagyobb amerikai bank, a Citigroup Inc. becslések szerint akár 24 milliárd
dollár értékpapír-veszteség leírására is kényszerülhet, és 20 ezer alkalmazottjától
válhat meg költségcsökkentési és tőkeemelési terve keretében. Számos elemző arra
számít, hogy a Citigroup felfüggeszti az osztalék kifizetését, vagy csökkenti annak
összegét, évi 10 milliárd dolláros takarékossági tervét támogatandó. Közben majd-
nem készen van a Citigroup rövid időn belül második tőkeemelésének összeállítása:
a csoport 14 milliárd dollár új befektetést remél kínai, kuvaiti és más külföldi állami
forrásokból, írta a Financial Times hétfőn (HVG 2008).

December közepén egy másik nagy amerikai befektetési bank, a Morgan Stanley
is tőkepótlást kapott, 5 milliárd dollár erejéig, a kínai állami befektetési alaptól, a
China Investment Corp.-tól. A Morgan Stanley eddig 9,4 milliárd dolláros értékvesz-
tést jelentett a nem elsőrendű jelzálogkölcsön-papírok miatt.

A svájci UBS hasonló ügyletben 9,75 milliárd dollárt kapott egy másik szingapúri
állami alaptól, a Government of Singapore Investment Corporationtől (GIC).

Itt Európában a fentiek mellett csak olajat jelentett a tűzre a francia banki sik-
kasztás hírének kiszivárgása.

Ázsia sem úszta meg a válságot. Szakértők szerint az egyik legnagyobb kínai pénz-
intézet, a Bank of China tavalyi utolsó negyedévről készülő mérlegében akár 2 mil-
liárd dollárt is le kell írnia amerikai jelzálogpiaci befektetéseiből. A bank becslések
szerint 8 milliárd dollárnyit gyűjthetett be az értéküket gyorsan veszítő papírokból.
Más japán bankok is megérezték az amerikai hatást: bevallások szerint 4,7 milliárd
dollár veszteséggel kell számolniuk, bár a pénzügyi felügyelet szerint a bukás csupán
2007 utolsó három hónapjában 5,6 milliárd lehetett (HVG 2008).

6. Hogyan tovább (következtetések helyett)
Az ingatlanszektor kockázati megítélése egyértelműen romlott a fent említett in-

tervenciók következtében, így a finanszírozó bankok megpróbálnak a szektoron belül
a kevésbé kockázatosnak ítélt fejlesztések irányába elmozdulni, azaz szívesebben fi-
nanszíroznak jól átgondolt, versenyképes koncepciót felmutatni képes projekteket.

Angol jelzáloghitel-brókerek éppen ezért megerősített szűrőrendszert alkalmaz-
nak a kockázatosabb hitelfelvevők elkerülése végett. A procedúra az ingatlanközve-
títő irodákban kezdődik, ahol a brókerek felmérik az ügyfél fizetőképességét, majd
ezt követően a bank és az ügyfél érdekeit egyezteti. Minden egyes banknak meg-
vannak a saját elvárásai az ügyfél fizetőképességét és igényeit illetően. Éppen ezért
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a bankok szemében fokozottan fontossá vált a fejlesztő személye is. Felértékelődnek
tehát a stabil és megbízható fejlesztési történettel rendelkező ingatlanfejlesztők.

A kifejlesztett szűrőrendszerek ellenére megtörténhet, hogy a bankok szemében
nagyobb értékkel fognak rendelkezni azok a piaci szereplők, amelyekkel korábban
már lebonyolítottak sikeres projekteket. Hozzátenném, hogy mivel a jelenlegi piaci
helyzetben kevesebb hitelért versenyez nagyságrendileg ugyanannyi bróker, így a
bankok közötti verseny is csökkenni látszik.

Az Európai Központi Bank (ECB), a Svájci Nemzeti Bank és a brit központi bank, a
Bank of England is rendkívüli dollár-árveréseket eszközöl a kereskedelmi bankok szá-
mára, valamint célzott együttműködést hirdettek az elapadt, illetve megdrágult
bankközi likviditás javítására (HVG 2008).
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ANTAL MELINDAOTÍMEA

„Ez az első alkalom a történelemben, hogy a tankönyvi közgaz-
daságtant alkalmazták… és bevált. A probléma csak annyi, hogy
a tankönyv illető fejezete után üres a lap, mert még soha senki
nem ment végig ezen a folyamaton.” (Volcker1, Paul)

Egyre biztosabbá válik, hogy a nyugati világ fejlett országai számára egy gazdasági
ciklus befejezésének jelei mutatkoznak, sok változást rejtve magukban. Világosan
látszik ugyanis, hogy amit az amerikai bankszektor belső megingásának tekintett a
szakma, az mára világméretű problémává nőtt, és befolyásolja minden érett pénz-
ügyi rendszerrel működő gazdaság jövőbeli kilátásait.

A vezető gazdasági lapok szakértői egyre gyakrabban beszélnek az amerikai gaz-
daság recessziójának lehetőségéről, valamint az egész világgazdaság lassulásáról. Az
általános nézet szerint a pénzügyi rendszer megingása és a likviditáshiány miatt a
bankok nem kínálnak már olyan olcsó (fogyasztói) hiteleket, aminek egyenes követ-
kezménye az amerikai fogyasztás drámai visszaesése volt, ez pedig a világ minden ré-
szén érzékelteti a hatását. A fogyasztás csökkenése mellett számottevő lehet a
beruházások volumenének esése is, ennek pedig hosszabb távú következményei le-
hetnek a belföldi, illetve a világgazdaságra nézve.

A 2007. évi hitelválság az Egyesült Államok subprime2 jelzáloghitel-piacán kez-
dődött, és befolyásolta Nyugat-Amerika, Európa, Ausztrália és Ázsia számos befek-
tetőjét. Félő, hogy a veszteségleírások, melyek kapcsolatban állnak a subprime
jelzáloghitelekkel és a megfertőzött hitelpiacokkal, elérhetik akár az ezermilliárd dol-
láros nagyságot.3 Lelassultak az eszközfedezetű papírok kereskedésével foglalkozó
piacok, számos befektetési alap (angol: hedge fund) bebukott vagy megállította ki-
fizetéseit, illetve az innovatív, különleges befektetési eszközök egyszerűen elvesz-
tették hitelességüket. Már 2007 elején a bankok és brókerházak likviditáshiánnyal
küszködtek, 2008 áprilisáig mintegy 250 milliárd dollárt könyvelve el veszteségként.4
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1 Alan Greenspan elődjének, az amerikai jegybank volt elnökének 2005. június 10-én a Wall Street
Jurnal számára elhangzott nyilatkozatából. Az idézett szöveg a kamatláb és adócsökkentésekre vonat-
kozik, melyre a döntéshozók nem tudták mikor, és milyen ellenlépést kell tenni.

2 A subprime kifejezés azokra a jelzáloghitelek adósaira vonatkozik, akik nem tudták a prime hite-
lek feltételeit teljesíteni rossz hiteltörténetük miatt. Ennek különböző okai lehetnek, mint például: előző
törlesztőrészletek visszafizetésének elmulasztása, fizetésképtelenség, csőd, alacsony hitelpontszámok,
amelyek a hitelképességi mutató alapját képezik, nagyarányú kötelezettségek megléte stb.

3 2008 áprilisában a Nemzetközi Valuta Alap azt nyilatkozta, hogy az összes pénzügyi veszteség,
amely az ingatlanválság és a globális hitelválság miatt írható le a következő két évben, eléri az 945 mil-
liárd dollárt, amelyből 565 milliárd egyenesen összekapcsolható a subprime hitelekkel.

4 A függelékben megtalálható első táblázat bemutatja a különböző pénzintézetek veszteségeit.



140 éve először bukott be egy nagy-britanniai bank, de Németországban is számos
pénzintézet kényes helyzetbe került a hitelválság miatt, melynek hatásai nem álltak
meg Amerika partjainál. A bankok, főként attól tartva, hogy a jövőben a leírások túl-
zottan nagyok lesznek, és hogy a partnerek elmulasztják irántuk létező kötelessé-
geiket, próbáltak minél több készpénzt felhalmozni védekezésképpen. A bankközi
hitelkamatlábak ezért folyamatosan növekedtek, és jelentős csökkenés volt észlel-
hető az OTC-piacok forgalmában.5

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy 2008. január 22-én a Fed 75 százalék-
ponttal csökkentette a jegybanki kamatlábat, majd április 30-ig 3 alkalommal még
összesen 150 ponttal,6 az amerikai kormány pedig szokatlan gazdaságélénkítő meg-
oldásként egy 168 milliárd dolláros csomagot hozott létre. A csomagot Bush elnök
2008. február 13-án írta alá. Ha ezekhez a reakciókhoz hozzávesszük a legjobb ba-
rométer, a tőzsde meredeken zuhanó trendjeit, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy sú-
lyos válság következett be. Ugyanennek a pesszimista hangulatnak tudható be az is,
hogy a január végi, Davosban tartott világgazdasági konferencián nem sok szó esett
az elmaradott országok megsegítéséről, a gazdasági nagyhatalmak ugyanis minden
erejükkel az őket érintő recesszió elhárítására törekedtek.

A helyzet gyökereit a szakértők szerint egyértelműen az amerikai pénzügyi piac
megingásában kell keresnünk, amely a maga során az ingatlanpiaci buborék kipuk-
kanásának a következménye. Elemzésemben megvizsgálom a buborék kialakulásá-
nak körülményeit, kiemelve azokat a tényezőket, amelyek végül létrehozták a
buborékot. Ezzel párhuzamosan megpróbálok általánosítani és megkísérelem egy
elmélet felállítását, amely jól magyarázza a folyamatot és ok-okozati összefüggése-
ket tár fel.

Gazdasági ciklusok és buborékok
A modern piacgazdaságokra általában jellemző a ciklikusság. Ez alatt azt értjük,

hogy az amúgy egészségesnek tekinthető gazdaság hosszú távú növekedése nem
egyenletes, hanem fluktuációkat tartalmaz. Egy gazdasági ciklus egy gyorsabb nö-
vekedési szakaszból, illetve egy lassúbb (esetleg stagnáló vagy visszahúzódó) sza-
kaszból áll. Ezeket a szakaszokat általában jól mutatja a GDP növekedési ütemének
változása. Joseph Schumpeter (Schumpeter 1961) a Juglar-ciklus esetében, amelyet
a legfontosabbnak és a legnagyobb hatásúnak tart mindközül, általában a termelé-
kenységet, a fogyasztói bizalmat, az aggregált keresletet és az ár együttes hullám-
zását vallja a ciklus fő okozójának. A második világháború előtt, illetve a 90-es
években a ciklus csúcsát jellemzően valamilyen spekulációs buborék jelentette,
amelynek összeomlása a gazdaság egészét recesszióba sodorta. A recesszió alatt a
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5 Ezek a magas bankközi kamatlábak kihatnak a többmillió, hitelkártyával rendelkezők havi törlesz-
téseinek nagyságára, illetve a jelzáloghitelek törlesztőrészleteinek nagyságára mind az Egyesült Álla-
mokban, mind Európában.

6 A dolgozat írásának időpontjában a Fed irányadó kamatlába 2%.



gazdaság megtisztult a kétes üzletektől és a sikertelen vállalkozásoktól, a tőke pedig
a kevéssé hatékony termelési formáktól a hatékonyabbak felé áramlott. A második
világháború utáni gazdasági ciklusok általában kevésbé éreztették hatásukat, amiben
jelentős szerepe volt az erősebb állami költésnek és az államháztartás automatikus
kiegyenlítő hatásának.

A neoklasszikus gazdaságtan nem látja annyira jelentősnek a keynesi szellemben fo-
gant intézkedések hatékonyságát. Friedman vagy Phelps szerint például a hagyomá-
nyos felfogás, miszerint az alacsony munkanélküliség magas inflációt gerjeszt, már
nem állja meg egyértelműen a helyét, így az erre alapozott kormányzati döntések is hi-
básak (őket igazolja például a ’70-es évek stagflációja, amikor alacsony növekedés,
magas munkanélküliség és magas infláció egyszerre volt jelen). Friedman szerint a köz-
ponti döntéshozók egyetlen dolgot tehetnek: nem követnek el súlyos hibákat, amelyek
súlyosbítanák a válság következményeit (így például a Világválságkor a Fed lecsök-
kentette a piacok likviditását, amellyel egy közepes méretű recessziót válsággá tett).

A gazdasági ciklusok kisimítása tehát napjaink komplex gazdaságai számára egyál-
talán nem egyszerű feladat. Egyes vélekedések, különösen a kommunista gondol-
kodók szerint, a gazdaság oszcillálása inherens jelensége a kapitalizmusnak, és az
egyetlen lehetőség ennek elkerülésére maga a kapitalizmus lecserélése. Marx sze-
rint például a kormányzat hatalmában csak annyi áll, hogy a ciklus időzítésén állít-
son, azt másképp érdemben nem képes befolyásolni. Ugyanakkor a gazdasági ciklus
negatív ága nem csak a GDP stagnálásának vagy csökkenésének formáját veheti fel:
felveheti az elharapózó infláció, meredeken emelkedő kormányzati kiadások for-
máját is. Egyes vélekedések szerint pedig a válság elodázása csak még drámaiabbá
teszi azt, amikor végül beköszönt.

A dotkom-lufi után
Az amerikai ingatlanpiaci buborék 2007-es kipukkanásával kezdődött a tovagyű-

rűző pénzügyi válság. A buborék létrejöttéhez számos ok vezetett. Egyes vélemé-
nyek szerint a dotkom-lufi kipukkanása utáni kamatlábcsökkentés gyorsította fel az
amerikai gazdaságot, amely aztán túlhevült.

A gondolatmenet röviden: a recessziót elkerülendő, az Alan Greenspan vezette
Fed 2000 és 2002 között az irányadó kamatlábat 6% körüli értékről 2% alá csökken-
tette, hogy ezzel serkentse a gazdasági növekedést. Így azonban mindenféle hitelek
kamatlába meredek esést mutatott, ami nagyban növelte a kölcsönfelvevési haj-
landóságot. Ennek hatására Amerika-szerte rengeteg család döntött úgy, hogy a bé-
relt lakás helyett (ugyanolyan vagy hasonló havi kiadás mellett) inkább vásárol egy
lakást jelzáloghitelre, de az alacsony kamatú hitelek más felhasználást is nyertek:
sokan a hitelre kapott pénzt a szárnyaló tőkepiacokba fektették, ahol az nagyobb
hozamot hajtott, mint a hitel költsége. Ez azt jelentette, hogy a befektetések egy
része is hitelből származott már.
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Az amerikai jegybank célkitűzései nem szokványosak európai szemmel nézve:
gazdasági növekedés serkentése, munkanélküliség csökkentése és csak ezek után
az infláció féken tartása. Tehát Alan Greenspan paradigmaváltásának az volt a ma-
gyarázata, hogy a jegybank saját politikájával járuljon hozzá a gazdasági növekedés-
hez, növelve az optimizmust, a beruházási kedvet (például ingatlanokba), vállalva
annak kockázatát, hogy a magas likviditású piacon buborékok jöhetnek létre.7 Azon-
ban a létező elméletek szerint a GDP növekedése hosszú távon több önmaga gene-
rálta korlátba is ütközik.

2004 és 2007 között az Egyesült Államokban a GDP növekedése látszólag nem
ütközött semmilyen erőforrás-korlátba. Sem munkaerőhiány nem jelentkezett, sem
túlzott reálbér-növekedéssel nem kellett számolni. Úgy tűnt, hogy gazdasági növe-
kedést el lehet érni infláció nélkül is. Közben azonban elkerülte a döntéshozók fi-
gyelmét, hogy Kína felemelkedett: olcsó exportárut öntött a világra, ezzel nehéz
helyzetbe hozván a hazai termelés egy részét, megnövelve a munkanélküliséget és
negatív inflációt importálva az Egyesült Államokba. Mindezek közrejátszottak abban,
hogy a reálbérek ne tudjanak növekedni. Összességében csak a folyó fizetési mérleg
romlása utalt ezekre a lappangó folyamatokra, mert felületes szemlélő számára
könnyen úgy tűnhetett, hogy eljött az „aranykor”: alacsony kamatlábak, olcsó hite-
lek, túlfűtött gazdaság és nagyon könnyűvé váló ingatlan-beruházások.8

A bankok ilyen körülmények között úgy találták, hogy a folyamatosan emelkedő
ingatlanárak mellett megengedhetik maguknak azt a kockázatot is, hogy akár nulla
önrész mellett is nyújtsanak hitelt.

A subprime hitelek
Ennél a pontnál szükséges, hogy bevezessük a subprime kölcsönzés fogalmát.

Ugyanis amellett, hogy a bankok rendkívül kedvező feltételek mellett adtak hitelt a
meglévő ügyfélköreiknek, a potenciális ügyfelek körét bővítették is: hitelképessé vál-
tak azok is, akik addig valamilyen okból kifolyólag (alacsony kereset, rossz hiteltörté-
net, gyenge garanciák) nem feleltek meg addig a hitelfelvétel kívánalmainak. Ezek a
„veszélyes”, vagyis a szokásosnál magasabb kockázattal rendelkező ügyfelek egyre
könnyebben jutottak hitelhez, az addig rájuk érvényes magas kamatlábak csökkenni
kezdtek, és egyre inkább megnyílt előttük is a jelzáloghitelek felvételének lehetősége.

A subprime hitelt igénylők a többieknél sokkal rosszabb feltételeket biztosító hi-
telszerződéseket írtak alá (mivel általánosan megfogalmazható, hogy a kamatláb a
hitel visszafizetési kockázatával arányos, ez természetes). Ahogy azonban 2004-től
2006-ig az irányadó kamatláb újra az előző szint közelébe emelkedett, a változó ka-
matú jelzáloghitelek hasonlóképpen emelkedő részleteit nem tudták hirtelen tör-
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leszteni, és az adósok fizetésképtelenséget jelentettek be. Ez a csődhullám jelen-
tette a krízis kiindulópontját.

A subprime hitelek bedőlési mechanizmusait jól érzékelteti a következő két ábra:

Forrás: www.bbc.com (szerző szerkesztése)

1. ábra. A hitelezés működő modelljei (hagyományos, illetve subprime típusú)

Hagyományosan a bankok a jelzáloghitelek kifizetéseit a kliensektől érkező befi-
zetésekből fizették. Ez természetes limitet képezett a nyújtható hitel mennyiségét il-
letően. Az elmúlt néhány évben azonban sok bank új modellt kezdett alkalmazni,
amely szerint a jelzáloghiteleket a kötvénypiacra vitték, így könnyen tudtak új hite-
leket kibocsátani. Ez lebontotta a régi modell limitjét és megszüntette a motivációt,
hogy a bankok tüzetesen ellenőrizzenek minden hiteligénylést.

A fenti ábrákon látható a hagyományos, illetve a subprime hitelezési modell. A
nyilak a pénz mozgásának irányát jelölik, a bábuk a hitelbiztosok: a zöld bábuk a
banki alkalmazottakat jelképezik, a szürkék pedig a független bedolgozókat.

Jól látható, hogy a subprime hitelezési modell főként az új szereplőkben tér el a
hagyományostól, és egy hitel útja a kötvénypiacon kezdődik, ahol megvásárolják a
bank által kiállított ingatlanfedezetű kötvényeket. A bank nem saját alkalmazói által
végzi el a kliens hitelkérelmének bírálatát, hanem egy független ingatlanbecslő által,
aki sokszor elnézőbb volt és a minimális kockázati előírásokat sem tartotta be. A jel-
záloghitel megszerzése után az adós nem közvetlenül a banknak törleszt, hanem a
jelzálogbrókernek, akin keresztül intézte a hitelt. A jelzálogbróker és az ingatlan-
becslő olykor egy entitást képezett, a két szerep közötti nyilvánvaló érdekkonfliktus
ellenére is.
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A minősítő ügynökségek feleltek a bank által kiállított jelzálog alapú kötvények
kategóriába sorolásáért, ugyanis eszerint történtek a kifizetések: minél kockázato-
sabb egy kötvény, annál alacsonyabb rangúnak9 számított, de annál magasabb ho-
zamot ígért.

Forrás: www.bbc.com (szerző szerkesztése)

2. ábra. A hitelezési modellek működésképtelenség esetén

Amíg a hagyományos modellben minden dokumentációhoz szükséges iratot és a
megvásárolandó ingatlan becslését a bank a saját alkalmazottjai révén végzett el,
csupán egy helyen merülhetett fel a rendszerben kockázat: az adós törlesztéseinek
elmulasztott kifizetésénél. Ezzel szemben, ha megfigyeljük a 2. ábrát, azt látjuk, hogy
négy egymást követő pontban is megbomolhat a modell működőképessége: első lé-
pésben az adós nem törleszt, majd a bank nem fizeti ki a kötvényszelvények után járó
jövedelmeket. A harmadik lépésben lecsökken a jelzálogkötvények iránti kereslet,
és a banknak elfogynak a további hitelek finanszírozásához szükséges erőforrásai.
Ha a válság felelőseit keressük, a fekete színű bábuk, azaz a független ügynökök is a
probléma okai közé sorolhatóak.

A suprime válság okai
Kétségtelen, hogy sok tényező közrejátszott a subprime piac bedőlésénél, de

három fontos kérdést tekinthetünk a probléma gyökerének:
Elsőként említhető egy kifogásolható közpolitikai együttműködési stratégia (angol

megnevezése: National Homeownership Strategy), amely vállalatok, bankok, kor-
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mányzati szervek százait fogta össze, azért, hogy elérhetőbbé tegye a „megfizet-
hető” lakásokat kreatív pénzügyi technikák segítségével (Mason 2008).

Másodsorban a SEC (angol: Securities and Exchange Commision) és a többi sza-
bályozó szerv aktívan támogatta a származtatott papírok kereskedését, amelynek
köszönhetően csökkent a tranzakciók biztonsága és megalapozottsága. Végső soron
ez kompromittálta a bankok és kereskedők pénzügyi integritását.

Harmadik elemként meg kell említenünk a SEC és a FASB (angol: Financial Acco-
unting Standards Board) közös megegyezését a „fair value accounting” használatá-
ról, azaz a méltányos érték alapú könyvelés bevezetését: ez a későbbiek fényében
hibás döntésnek bizonyult, és a Wall Streeten jelenleg uralkodó pánik egyik legfőbb
okozója.

Lássuk ezeket a tényezőket részletesebben is.
Megfizethető lakások
Az összefogás a megfizethető lakásokért a kormány, a bankok és az építőipari

cégek közös vállalkozása volt, melynek célja, hogy ellensúlyozza a nyolcvanas évek-
beli ingatlanpiaci összeomlást. Az 1980-as évek végén a tőke gyakorlatilag teljesen
kivonult a S&L (angol: Savings and Loans – takarékpénztár) iparágból, az ingatlan-
piaci árak kétszámjegyű csökkenést regisztráltak, illetve a GSE-k (angol: Government
Sponsored Enterprises – kormánytámogatású alapok) 1991-re fizetésképtelenné vál-
tak, de az implicit kincstári garancia megmentette őket, és elősegítette tevékeny-
ségi körük kibővítését.

A XXI. század első éveire majdnem minden jelzáloghitelező beolvasztotta mar-
ketingjébe, hiteligénylés elbírálásába és termékfejlesztési folyamataiba a következő
két üzenetet: „megfizethető lakás” és „kreatív hitelezés”. Az építészeti cégek és az
ingatlankereskedők politikai befolyással, lobbizással próbálták a kormány támoga-
tását megnyerni ez ügyben, mert a hetvenes években is, akárcsak most, a lakás bir-
toklása és építése tűnt a leghatékonyabb módszernek a stagnáló gazdaság
felgyorsítására. Ezek az erőfeszítések végül jelentős növekedést eredményeztek az
amerikai lakásbirtoklásban: az 1990-es 63%-ról 2005-ig 69% százalékra növekedett,
elérve ezzel az abszolút csúcsot.

Szabályozási hiányosságok
A második legfontosabb tényező, mely a subprime válsághoz vezetett, egyes

elemzők szerint, azok a hibák és mulasztások voltak, amelyeket a szabályozók kö-
vettek el a banki műveleteket szabályozó politikájukban (Whalen 2008). Joseph
Mason, a Drexel egyetem professzora azt állítja, hogy a subprime piacot eredetileg
a GSE-k piac mechanizmusai alapján modellezték, mert mindazok a mulasztások,
hibás kockázatkezelések és ezekhez kapcsolódó innovatív pénzügyi eszközök egyko-
ron a kormányzat által támogatott ügynökségek, mint a Fannie Mae vagy Freddie
Mac tulajdonságai voltak (Rosner & Mason 2007).

A subprime válság igazi tanulsága, ha a szabályozási perspektívákból nézzük, az,
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hogy nem a subprime hitelek mint fedezeti eszközök felhasználása miatt robbant ki
a jelenlegi krízis, hanem azért, ahogyan ezeket újracsomagolták különböző érték-
papírok formájába, és hogy erre a tevékenységre gyakorlatilag nem létezett tör-
vényben előírt szabályozás, vagy senki nem értette, milyen kockázatokat hordoznak
ezek valójában magukkal.

Hogy megértsük, hogyan jutott el a subprime hitelek csődje a nagy befektetési
alapkezelőkig, egy viszonylag új pénzügyi piaci terméket kell megismernünk. Ango-
lul a neve CDO (Collateralized Debt Obligation, magyarul fedezett hitelkötelezettsé-
gek). Nagyon egyszerűen fogalmazva ez egy olyan pénzügyi konstrukció, amelynek
tulajdonában vannak a jelzáloghitelek, alapelve pedig, hogy egy kötvénybe csoma-
gol össze számos hitelt, azok kockázatát pedig a CDO tulajdonosai együtt viselik. A
CDO-t a hitelnyújtó hozza létre, a fedezete az adósok által befizetett kamat. Ennek
a terméknek a segítségével így a hitelnyújtó és a CDO tulajdonosa osztoznak a hitel
kockázatán, csakúgy, mint annak hozamán. A CDO úgy vált a válság kiteljesedésének
eszközévé, hogy nagyon könnyű volt egy portfólióba csomagolni számos különböző
kockázatú hitelt (a legmagasabb besorolásútól a subprime-ig). Ez a keveredés veze-
tett oda, hogy a többször újracsomagolt portfóliók esetében lehetetlenné vált meg-
határozni a kockázati faktort és így pontosan beárazni a terméket.

A CDO tehát az értékpapírosítás egyik formája. Ez egy kockázat-áthárítási tech-
nika, amely az egész világon elterjedőben van. Az értékpapírosítás során a pénzügyi
szolgáltató (értékpapírosító) először egy céltársaságba szervezi egyes eszközeit, ame-
lyeket finanszírozási vagy refinanszírozási céllal értékesíteni kíván a jövőben. A cél-
társaság kötvények vagy más értékpapírok kibocsátásával finanszírozza az eszközök
bekerülési költségét, amelyet olyan befektetőknek értékesít, akik az eszközök érté-
kesítéséből befolyó pénzáramokból kapják vissza a befektetésüket és a hozamot. Az
értékpapírosítás során az eszközök kockázata áthárításra kerül a céltársaságra. Ez a
tény vezetett oda, hogy amikor a subprime jelzáloghitelek sorozatban dőltek be, ez
a fizetésképtelenségi hullám nem akadt fenn a hitelezőkön, hanem továbbterjedt a
pénzügyi világ szinte minden területére, amely a CDO-kal kapcsolatban állt.

A méltányos érték („fair value”) alapján történő könyvelés
Több mint egy évtizedig tárgyalták a hatóságok a méltányos értékről szóló könyve-

lési eljárásokat, amíg 2007-ben bevezetésre kerültek és előidézték a strukturált esz-
közökkel kereskedő piacok bukását. A „fair value” könyvelés egy újnak számító
gazdasági fogalom, amelynek számos támogatója volt az elmúlt 20 évben, mind a szak-
mabeliek közt, mind a pénzügyi világ neves vezetői körében, azonban hamar előidézte
a befektetők félelmeit számos pénzügyi intézmény fizetőképessége iránt. A méltányos
érték alapú számvitel lényege, hogy a könyvelésben nyilvántartott eszközöket a pénz-
ügyi kimutatás készítésének időpontjában fennálló valós piaci értékén mutatják ki, va-
gyis a még nem realizált nyereségek és veszteségek is elszámolásra kerülnek.
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Ezzel szemben az eddig alkalmazott eljárás az volt, hogy az eszközöket bekerülési
értéken tüntették fel a számvitelben, ugyanis a befektetések valós értékelésével szá-
mos probléma van: a legfontosabb, és amely ebben az esetben szerepet játszott,
hogy a valós piaci érték csak akkor derül ki, ha az illető eszköz piaci forgalomba kerül.
A válság alatt azonban számos pénzügyi eszköz, így a CDO-k piaca is kiürült, így pil-
lanatnyi piaci értékük gyakorlatilag nullára csökkent, annak ellenére, hogy tulaj-
donképpeni pénzügyi értékük alig esett. Ennek a mechanizmusnak köszönhető, hogy
a válság során elszenvedett igazi károk felmérése késlekedik, ugyanis a piac túlrea-
gálása miatt a méltányos értéken alapuló értékelés használhatatlanná vált. Jelenleg
ez a bizonytalanság fenyegeti a bankszektor nagyjainak épségét és egészségét. Jó
példa erre a Citigroup által jelentett 18 milliárdos veszteség, amely a Merrill Lynch-
hez és más nemzetközi befektetési alapokhoz hasonlóan szinte tisztán a piaci alapú
értékelés következménye és a hagyományos számviteli gyakorlat használata által
drámaian csökkenthető vagy elkerülhető lett volna. Ugyan a válság sok nagybankot
sodort kritikus helyzetbe, ahogy a hisztéria elmúlik és a tőke visszatér ezeknek a pa-
píroknak a piacára, sokan rendkívüli nyereségeket könyvelhetnek majd el. Ezek a pa-
pírok, amelyeket ma gyakorlatilag hulladékként kezelnek, a befektetési piacok
felélénkülésével majd meglehetősen értékesek lesz.

Az ingatlanpiaci buborék
Nem szabad kihagynunk a krízishez vezető út szakaszai közül az ingatlanpiaci bu-

borékot, amelyre tulajdonképp az egész folyamat épült. Ahogy az fennebb említésre
került, a buborék csak a kipukkanása után azonosítható teljes bizonyossággal, miután
a piac korrigálni kezdi az árakat. Ez történt ebben az esetben is: az utolsó pillanatig
kétséges volt, hogy ez egy igazi buborék lesz, vagy a piacnak egy markánsan emel-
kedő fázisa, amely később lelassul, de a növekedés során megszerzett érték meg-
marad. A buborék-elmélet ellen érvelők a baby-boom generáció nyugdíjba vonulása
által keltett keresletnövekedést, illetve a magas foglalkoztatottságot tekintették az
áremelkedések fő indokának. És tekintve, hogy a második világháború óta az ingat-
lanárak folyamatosan emelkedtek, ez nem is tűnt hibás érvelésnek.

A 2000-es évek során az amerikai gazdaság gyors növekedési pályára állt. Az olcsó
hitelek növelték a vállalkozási kedvet, csakúgy, mint a fogyasztást és az ingatlanbe-
fektetést. Az utóbbi hatására indult be egy ingatlanpiaci buborék. Ahogy az árak las-
san növekedni kezdtek, a bankok egyre magabiztosabban adtak kölcsön a gyenge
hitelképességűnek tartott igénylőknek is (ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a növeke-
dési klímában a bankok biztosabbnak érezték az ilyen hiteleket, hiszen a fedezetül
szolgáló ingatlanok emelkedő ára azt jelentette, hogy fizetésképtelenség esetén a
bank nem jár rosszul).

Hogy ezt az új, látszólag hitelképessé váló réteget a bankok meg tudják győzni a
hitelfelvételről, általában változó kamatlábú jelzáloghitelekkel (ARM, adjustable-rate
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mortgage) célozták őket. Ez a hitelforma az első néhány évre (két, három vagy akár
öt év) alacsony kamatot ígért, utána pedig változó kamatlábra vált. A termék szá-
mos jellegzetességgel bírt. Elsősorban az alacsony kezdőkamat alacsony törlesztő-
részletet jelentett, ami sokak számára megfizethetőnek tűnt. Másodszor a
mesterségesen alacsony kezdőkamatok miatt a hitelek felső korlátja is kitolódott,
ugyanakkora jövedelem mellett nagyobb hitelállomány vált felvehetővé. Egyes ban-
kok a termék marketingjében odáig mentek, hogy a kezdő periódusra csak a kama-
tot kellett fizetni, effektív törlesztés csak később kezdődött. Léteztek olyan
ARM-hitelek is, amelyben az adós választhatott havonta, hogy mit és mennyit kíván
fizetni: a teljes részletet, csak a kamatot, vagy a kamatnak csak egy részét (ez utóbbi
esetben a kifizetetlen rész hozzátevődött az eredeti hitelhez, vagyis növelte a hitel-
állományt).

Ezek az ARM-hitelek hatalmas sikernek bizonyultak. A 2005-ös év folyamán az
összes jelzáloghitel mintegy 23%-a volt ARM típusú és mintegy 8%-a opcionális fi-
zetésű konstrukció. Kaliforniában, az egyik legpezsgőbb ingatlanpiaccal rendelkező
államban pedig az összes jelzáloghitel 34%-a volt „csak kamatfizetéses”. Ezek a konst-
rukciók nagyon kedvezőeknek tűntek a hiteligénylőknek, akik úgy tervezték, hogy
néhány éven belül úgyis eladják a házat vagy újrafinanszírozzák a hitelt, addig pedig
élvezik az alacsony törlesztések előnyét. Azonban ezek az opciók premisszaként ke-
zelték a folyamatosan növekvő ingatlanárakat, a trend megfordulásával pedig ezek
a szcenáriók gyakorlatilag megvalósíthatatlanná váltak.

Azok a hitelfelvevők, akik ilyen vagy hasonló helyzetben vannak, elég borús kilá-
tások elébe néznek: ahhoz képest, hogy számtalan hitelt kínáltak 4%-os kezdőka-
matlábbal (sőt, egyes esetekben akár 1%-os is lehetett a csalogató10 kamatláb), az
ARM-hitelek változó kamatlába azonban hónapok alatt 6,5%-ra emelkedett, és to-
vábbi emelkedésük is lehetségesnek tűnik.

Az ARM-hitelek pedig csak a probléma egyik aspektusát jelentik: vannak ugyanis
a fennebb említett subprime adósok. A 2006-os év folyamán az összes jelzáloghitel-
igénylők mintegy ötöde ebbe a kategóriába tartozott, szemben az 1996-os 9 száza-
lékkal. Ugyanezek a hitelek hagyományosan magasabb kamatlábbal rendelkeznek,
az ARM-trükkel kombinálva sokkal elérhetőbbnek tűntek, mint egyébként. És ha-
sonlóan a jelzálogpiac egészéhez, itt is a hitelek jelentős hányadát kötötték külön-
böző kedvezményes feltételek mellett, amelyek a maguk során növelték a hitelek
kockázatát (ezt a bankok annyira nem is bánták, pontosan az emelkedő ingatlanárak
miatt). Tehát a subprime hitelek esetében is megjelent a csak kamatfizetés, „vékony
dokumentáció” a hiteligényléshez. A bankok pedig még rá is tettek egy lapáttal:
magas újrafinanszírozási illetékeket határoztak meg, hogy az adósokat bebetonoz-
hassák a fizetési konstrukcióba. Ezek a „hazug hitelek” az összes hitelnek mintegy
58%-át tették ki. Az újfajta hitelek és az új (eddig nem szalonképes) ügyfelek kom-
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binációja azonban veszélyes volt: a legkockázatosabb konstrukciókat adták el a ban-
kok a legrosszabb adósoknak.

A fent leírt praktikákat tovább tetézte, hogy a hagyományosan kölcsönös bizal-
mon alapuló jelzálogpiacra beléptek a független brókerek. Régen a jelzáloghitelek a
helyi banktól vagy hitelszövetkezettől érkeztek, ezek pedig szigorúan tartották ma-
gukat a szabályozáshoz és az etikai normákhoz a hitel odaítélésekor, valamint ru-
galmasan tudták kezelni a helyzetet, ha az adós problémákkal szembesült. Manapság
azonban a piac mintegy 70%-át a független brókerek birtokolják, akik a nagy ban-
koktól speciális bónuszban részesülnek, ha a leendő adósokat a magas kamatú hi-
telekre veszik rá.

A szakértők szerint az ARM-hitelek a teljes visszafizetési időszak alatt jóval többe
kerülnek, mint a fix kamatozású hitelek. Számtalan olyan eset volt, amikor a bróke-
rek erről egyáltalán nem informálták a hiteligénylőket, pontosan a fent említett bó-
nusz tudatában. Az alacsony irányadó kamatú időszakban a fix kamatozású hitelek
kamata is relatíve alacsony volt, a kölcsönadók azonban a fix kamatozás előnyeit
nem hangsúlyozták.

3. ábra. A hitelek megoszlása felhasználás szerint

Ahogy a fenti ábra mutatja, a hitelek felhasználásában érdekes trendek figyel-
hetőek meg: 2003 környékén a felvett hitelek legnagyobb része refinanszírozási cél-
lal került felvételre (az alacsony kamatláb miatt), relatíve alacsony volt a direkt
vásárlásra fordított hitelek mennyisége. Ez a trend 2005-re megfordul, a refinanszí-
rozási láz véget ér, és a vásárlás kerül előtérbe. Megjegyzendő, hogy míg a refinan-
szírozás csökkentette a lakossági adósságterhet, a vásárlás növelte.
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Láthattuk tehát, hogyan vezetett az alacsony kamatláb és a magas likviditás az
árak irreális emelkedéséhez a piacon. A növekedési spirál pedig lassan öntáplálóvá
lett, a növekedés beépült a gondolkodásmódba és a közgazdasági modellek egyik
premisszájává vált. Az emelkedő árak hatására megnőtt az ingatlanépítés, a vásár-
lás pedig a legjobb befektetésnek számított. Mivel a trend már gyakorlatilag 1990 óta
töretlen volt, sokan bíztak benne, hogy egyhamar nem is áll le.

Ami ezután történt, az már a közelmúlt történelme: ahogyan láttuk, összeállt a tö-
kéletes vihar, amely aztán alapjaiban megingatta a nemzetközi pénzügyi rendszert.
Itt azonban érdemes megkockáztatni egy optimista megjegyzést: ugyan a válság
későn robbant ki, a károk így jelentősek lettek, de talán nem túl későn ahhoz, hogy
a világgazdaság rövid idő után ne térhessen magához. Szélesebb kontextusba he-
lyezve a történetet, hasonlóan szélsőséges események játszódtak le a világ nyers-
anyag- és energetika-piacain is. A világ pénzügyi szakemberei az elmúlt években a
kockázatot meghaladott koncepciónak minősítették, és hajlamosak voltak elhinni,
hogy gyakorlatilag ingyen lehet pénzt csinálni. Ennek az illúziónak most vége, és füg-
getlenül attól, hogy az árakat a spekulánsok vagy a kereslet hajtotta magasra (az olaj
esetében valószínűleg az utóbbi, a lakásárak esetében pedig az előbbi), kijelenthet-
jük, hogy elérkezett a józanodás periódusa.

Természetesen számos kérdés maradt megválaszolatlanul, például a válság végső
kimenetelét és hosszú távú következményeit sem taglaltam, de mivel a cikk témá-
jaként a válsághoz vezető út leírását választottam, ezért ezek már nem is illettek
volna a munka keretei közé.
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PÁPAY ORSOLYA

„Bezzeg az én időmben!” – hangzik a jól ismert közhely megannyiszor az idősek
szájából. Manapság azonban a világ olyan iramban változik, hogy akár mi magunk is
mondhatnánk. Az én kisgyerekkoromban ugyanis még nyoma sem volt a „szuper-
marketeknek”, és nem nyafogtam, hogy nekem is vegyenek mobiltelefont.

Ez a változás keltette fel az érdeklődésemet kisöcsém és más kisgyerekek visel-
kedése láttán. Napjainkban, az általános életszínvonal növekedésével, a szülők egyre
több pénzzel és egyre kevesebb idővel rendelkeznek. Nem jut elég idejük család-
jukra, gyerekeikre, s ezt az időhiányt különböző termékek vásárlásával igyekeznek el-
lensúlyozni. Emellett jelentős pénzmennyiséget bocsátanak a gyerekek
rendelkezésére, amit ők lelkesen költenek. Ezt a hazánkban még újnak mondható
jelenséget, a gyerekek vásárlói mivoltát vizsgáltam.

Manapság a gyerekek sokkal inkább ki vannak téve a fogyasztói világ csábításai-
nak, mint eddig bármikor. A reklámok egy része egyre agresszívabb és ravaszabb
módszerekkel hat rájuk. Ugyanakkor a gyerekek sokkal felvilágosultabbak (a reklá-
mok tekintetében), kéréseikben pedig öntudatosabbak, mint valaha. Önállóan köl-
tik a pénzüket, és vásárlásra késztetik a szüleiket. Ez rendkívül megnehezíti a szülők
dolgát, akik azon veszik észre magukat, hogy mindent meg kell vegyenek a gyere-
keknek, ha nem akarnak azok heves ellenállásába ütközni.

Nehezebbé vált a nevelés. A technika rohamos fejlődésének következtében a
szülő rengeteg ismeretlen dologgal találja szemben magát. Sok olyan dologra kel-
lene tanítania a gyerekét, amiről neki fogalma sincsen. Ma már az is tény, hogy a
reklámok egy része károsan hat a gyerekek fejlődésére azáltal, hogy felesleges dol-
gok fogyasztására és többletfogyasztásra sarkall, hogy feszültséget szít a szülők és a
gyerekek között, hogy szétválasztja a gyerekeket fogyasztókra és nem fogyasztókra,
vagy azáltal, hogy megkérdőjelezi a szülő irányító szerepét (sőt mi több: ellenségnek
mutatja be őket). Mindez azonban nem ok arra, hogy kizárólag a reklámokat okolva
a szülők semmit se tegyenek. A tudatos fogyasztóvá nevelés elsősorban a család fel-
adata, és rendkívül fontos lenne, hogy a szülők ezt felismerjék és felvállalják. Jelen-
leg ezt érzem az egyetlen célravezető megoldásnak. A szülőknek kell tenni valamit,
és ahhoz, hogy tenni tudjanak, először is jól kell ismerniük a helyzetet. Ebben nyújt-
hat elsősorban segítséget a kutatásom eredményeinek összegzése.

A kutatás során – melyet 11–16 évesek körében végeztem – két módszert alkal-
maztam: a kérdőíves felmérés és a csoportos interjú (fókusz-csoport) módszerét. Az
előbbi hozzásegített egy általános kép kialakításához a hazai gyerekek vásárlási ma-
gatartásáról, míg az interjúk segítségével olyan finomabb dolgokra tudtam rákérdezni,
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amelyeket a kérdőív szerkezete miatt nem enged. A fókusz-csoport interjúkat négy-
szer hat gyerekkel végeztem. Két (hat fős) csoportot a nagyváradi Ady Endre líceum-
ból válogattam össze, egyet a székelyhídi (kisváros) általános iskolából, egyet pedig a
biharfélegyházi (falu) általános iskolából. Így két városi és két vidéki1 gyerekcsoportot
vizsgáltam. A csoportok többnyire három lányból és három fiúból tevődtek össze.

A továbbiakban a csoportos interjúk eredményeit mutatom be, melyek a követ-
kező négy témakört érintik: 1. a gyerekek mint vásárlók, 2. a gyerekek mint befo-
lyásolók 3. státus és népszerűség az osztályban, illetve 4. a gyerekek kapcsolata a
reklámokkal.

A gyerekek mint vásárlók
Uzsonna, iskolai büfé
A gyerekek többsége visz magával uzsonnát az iskolába. Ez általában valamilyen

szendvics, amit az édesanyjuk, esetleg ők maguk, nagyon ritkán az édesapjuk készít
el. A szendvics mellett néha gyümölcsöt is visznek.

Annak ellenére, hogy visznek uzsonnát otthonról, többségük napi rendszeres-
séggel vásárol az iskolai büfében (vagy ahol ilyen nincs, az iskola közelében lévő bolt-
ban). Néhány személy – az abszolút kisebbség – beéri azzal, amit otthonról hoz. A
következő termékeket említették, hogy vásárolják: csokis kifli, sonkás-sajtos, ham-
burger, csoki, egyéb édességek, csipsz, üdítő, fagyi, palacsinta. A csokivásárlást azzal
indokolták, hogy segít a koncentrálásban: „Kell egy kis édesség, na... azért csak kell
koncentrálni... és akkor csokival jobban megy” (16 éves lány).

A gyerekek által vásárolt élelmiszertermékek általában hasonlóak azokhoz a ter-
mékekhez, amelyeket a szüleik vásárolnak. Vagyis a szülők ugyanúgy vesznek csokit,
csipszet, cukorkát, fagyit otthonra, ahogy a gyerekek vesznek maguknak az iskolában.

Zsebpénz
Szinte minden gyerek szabadon rendelkezik bizonyos pénzösszeg fölött, amit ked-

vére elkölthet vagy megtakaríthat. A birtokolt összegek azonban nagyon különbö-
zőek, általában napi 1 és 10 új lej között váltakoznak. Általában megfigyelhető az,
hogy az idősebb gyerekek több pénzt kapnak, mint a fiatalabbak. Ugyanakkor a szé-
kelyhídi csoport tagjai sokkal kevesebb pénzt kapnak, mint a többi megkérdezett
csoport. Vannak családok, ahol a zsebpénzt rendszeres időközönként adják a gyere-
keknek, és vannak, ahol rendszertelenül, amikor a gyerekek kérik, vagy amikor a szü-
lőknek eszébe jut. Főleg a nagyobb gyerekek (14–16 év) esetén jellemző, hogy
„kijárnak” a városba a „haverekkel”, ilyenkor vagy beülnek egy bárba és sört (fiúk)
vagy üdítőt (lányok) isznak és beszélgetnek, vagy a városban sétálnak, nézelődnek.
Ilyen „kimenések” alkalmával a szülők szintén adnak pénzt, általában 10–15 lejt.

A gyerekek többsége „ingyen” kapja a költőpénzt, de van olyan is, aki házimun-
káért vagy bizonyos számú 10-esért. Néha az utóbbi eset ellentéte is előfordul, még-
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pedig hogy a gyerek köteles pénzt fizetni a szüleinek, ha rossz jegyet visz haza. Elő-
fordul olyan is, hogy a gyereket küldik vásárolni, aki aztán megtarthatja a visszajárót.

A zsebpénz leggyakoribb forrásai a szülők (édesanya, édesapa egyaránt), vagy
nagyszülők s egyéb rokonok. Az ünnepek, mint a karácsony, születésnap vagy név-
nap, szintén megfelelő alkalmak arra, hogy a gyerekek költőpénzre tegyenek szert,
főleg a nagyszülőktől, akik nem igazán tudják, hogy az unokájuk minek örülne. A
szülők ezzel szemben inkább konkrét tárgyakat (esetleg szolgáltatásokat, mint pél-
dául az internet bevezetése) ajándékoznak. Az ünnepek alkalmával összegyűlt ösz-
szegek valahol a 100 új lej körül mozognak. A konfirmálás, illetve a bérmálkozás is
olyan alkalom, amikor szinte minden gyerek kap a rokonoktól egy kis „ajándék-
pénzt”. Az ilyenkor kapott pénzmennyiség általában jóval meghaladja a többi „rend-
szeres” ünnep alkalmával kapott összeg értékét.

A 12–13 évesek már tisztában vannak a pénz vásárlóerejével, pontosan tudják,
hogy mit hol érdemes vásárolni. „Az iskolai büfé nagyon drága szerintem. [...] Sok-
kal olcsóbb... egy 5–10 ezer lejjel, hogyha kimegyünk... egy pár perc, itt van egy
üzlet... és inkább megvesszük ott, minthogy megvegyük az iskolában”2 (13 éves lány).
Ez persze nem jelenti azt, hogy nem vásárolnak az iskola büféjében, de tudják azt,
hogy máshol olcsóbban is hozzájuthatnának.

A zsebpénz egy részét a gyerekek az iskolai büfében költik el, a fentebb már fel-
sorolt termékekre. Ezen kívül sokan költik a pénzt ruhára, cipőre, szórakozásra, fo-
lyóiratokra és csecsebecsékre (lányok), esetleg számítógépkellékekre, játékokra.3

Ismét észlelhető a különbség a kisebbek és nagyobbak között. A nagyobbak már
vesznek elektronikai eszközöket, mint mobiltelefon vagy mp3-lejátszó, míg a kiseb-
bek nem. Ha van is nekik, a szüleiktől kapták. A székelyhídi gyerekek szerény anyagi
körülményeik miatt egyáltalán nem vásárolnak elektronikai eszközöket, a pénzüket
leginkább édességekre és alkalomadtán ruhára, cipőre költik. Két (városi) kilencedik
osztályos gyerek cigarettázik, így ők arra is rendszeresen költenek.

Mind a négy csoport azt közölte, hogy az osztálytársaik általában kapnak pénzt.
Van, aki naponta, van, aki ritkábban, de általában mindenki kap. Az összegek na-
gyon eltérőek.

Gyűjtés
A gyerekek többsége nemcsak költi a pénzt, hanem gyűjti is. A többség valami-

lyen konkrét céllal gyűjt, de vannak olyanok is, akik csak a gyűjtés kedvéért. Azok,
akik konkrétan valamilyen tárgyra gyűjtenek, általában rövid ideig takarékoskodnak,
egy idő után inkább a szüleiket kérik, hogy segítsék ki őket. Általában ruhára, cipőre
gyűjtenek, vagy akiknek van mobiltelefonjuk, azok feltöltőkártyára.
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Vásárolgatás, avagy „shoppingolás”
A „shoppingolás” jellemzően női elfoglaltság és városi környezetben zajlik. A vi-

déken élő gyerekek is a nagyvárosba mennek, ha vásárolgatni akarnak. (Itt megint
kivételek a székelyhídi gyerekek, akik csak olyankor mennek vásárolni, ha tényleg
szükségük van valamire, és nem nagyon járnak be a nagyobb városokba). A „shop-
pingolás” fő színterei a nagyobb utcákon lévő üzletsorok, illetve a hipermarketek.

Ilyenkor a lányok vagy konkrét céllal indulnak el (például vesznek egy szoknyát),
vagy csak úgy, hátha találnak valamit, ami megtetszik nekik. Olyan is előfordul, hogy
nem is akarnak vásárolni, csak felpróbálgatják a ruhákat: „barátokkal [...] a főutcára,
butikokba [...] inkább ruhákat... csak hát nagyon drágák, és akkor csak úgy felpró-
báljuk őket, és röhögünk egyet” (12 éves lány). Az is eltérő, hogy ki mennyit nézelő-
dik. Vannak olyanok, akik először végignézik az összes létező helyet, és aztán
választanak, míg mások egyből megállnak, ha találtak valami megfelelőt.

Sok lány az édesanyjával megy „vásárolgatni”, mások a barátnőikkel. Ez azért sem
meglepő, mert ebben az életkorban a két legfőbb referenciacsoport a gyerekek szá-
mára a család, majd később egyre növekvő mértékben a barátok. A fiúk nem járnak
„shoppingolni”, számukra ez egy értelmetlen és unalmas időtöltés „Nem látom az ér-
telmét, járkálni, nézelődni”; (16 éves fiú). „Engem idegesít, ha egy óránál többet kell
nézelődni. Egy idő után kezd az agyamra menni” (egy másik 16 éves fiú). Néha mégis
előfordul, hogy elektronikai cikkeket nézegetnek, számítógépeket, laptopokat, mo-
biltelefonokat, mp3-lejátszókat.

A szülők általában tudják, hogy a gyerekek miket vásárolnak (kivétel a cigaretta),
és többnyire helyeslik. Előfordul azonban, hogy a gyerekek olyasmiket vesznek, ami
a felnőttek szemében felesleges pénzkidobás. Az interjúk alapján ilyen lehet egy so-
kadik ruhanemű, ami már alig fér a szekrénybe, vagy egy számítógépes játékcédé.

Márkaválasztás
Két konkrét termék esetén kérdeztem rá a márkaválasztási kritériumokra: a mo-

biltelefon és a csokoládétermékek esetében.
A csokoládé esetében egyértelműen az íz a legfontosabb tényező, utána pedig az ár.

A márka vagy a hírnév nem olyan fontos, csak finom legyen. Vannak olyan gyerekek is,
akiknek az ár sem számít. Többnyire a tapasztalat az, ami alapján márkát választanak,
ha már próbálták és ízlett, ismét megveszik. Új dolgokat is szívesen kipróbálnak. Van-
nak, akik a szüleikre vagy a barátaikra bízzák a választást. Saját bevallásuk szerint a rek-
lámok nem befolyásolják őket különösebben a csokoládévásárlás során.

A mobiltelefon esetében már nem volt ennyire egyértelmű, hogy mi alapján dön-
tenek. Van, akinek a telefon kinézete a legfontosabb, másnak a telefon technikai tu-
lajdonságai, és az, hogy minél ritkábban kelljen feltölteni az akkumulátort. Az ár
szintén lényeges tényező. A kritériumok közötti fontossági sorrend viszont szemé-
lyenként változik. A csokival ellentétben, a telefonnál fontos a márka, mivel ez egy-
fajta biztosítékot jelent a gyerekek számára. Sokuknak kedvenc telefonmárkája is

42 Pápay Orsolya



van. A legtöbben kikérik mások véleményét, barátokét, akik jobban értenek hozzá,
illetve szüleikét. „A szüleimet muszáj megkérdezzem, mert a pénzt ők adják rá” (16
éves fiú). Míg a csokinál nem említették a reklámokat, a telefonok esetében már
igen. Főleg az akciókra figyelnek (tévében, szórólapokon, újságokban).

A gyerekek mint befolyásolók – szülők vásárlásra késztetése
Minden megkérdezett gyerek kérlelni szokta a szüleit, hogy vásároljanak meg

neki bizonyos termékeket. Persze a kérlelés gyakorisága személyenként változik. A
termékek, amiket kérnek, a következők: ruha, cipő, elektronikai eszközök (számító-
gép és alkatrészek, mobiltelefon, mp3-lejátszó), internetbérlet, motor. A gyerekek
bevallása szerint a szülők előbb vagy utóbb szinte mindig engednek. Olyan is elő-
fordul viszont, hogy a szülő őszintén elmagyarázza, hogy ezt most nem lehet, mert
nem futja rá, és a gyerekek elfogadják ezt.

Meggyőzési módszerek
A leggyakoribb meggyőzési módszer a kitartó kérlelés (nyaggatás) és/vagy az ér-

velés. Olykor a két módszert kombinálják, vagyis az érveket mondogatják egészen
addig, amíg a szüleik beadják a derekukat.

A kitartó kérlelés a következőképpen folyhat: „Úgy, hogy minden nap a nyakukra
járok. Szoktam győzködni őket. Minden nap... és mind a kettőtől megkérem, hogy
vegyem meg, és mikor azt mondják, hogy nem, megkérdem, hogy miért nem, s
akkor elmondják, hogy miért nem, s akkor másnap megint megkérdezem” (16 éves
fiú). Ez a módszer nagyon hatékony, de csak akkor, ha kitartóan alkalmazzák. Néha
hetekig kell kérlelni a szülőket, de a gyerekek bevallása szerint „végül úgyis meg-
adják magukat”.

Viszont ez sem igaz minden esetben. Néha meglepően rövid idő is elég a siker-
hez, s méghozzá nagy dolgoknál: „Hétfőn hazajöttem a suliból, s akkor győzködtem
őket egész 3-tól, s akkor 6 órakor bementünk a Reálba és megvettük (a robogót).”

Másik példa, szintén a kérlelésre: „Mondom sokáig, s akkor azt mondják, hogy ha
most azonnal nem fejezem be, akkor biztos lehetek benne, hogy nem kapom meg...
s akkor már tudom, hogy megkapom” (15 éves lány). Úgy tűnik, hogy a szülőket na-
gyon idegesíti az, hogy a gyerekük folyton kérleli őket, és a legtöbbször inkább tel-
jesítik a kérést, csak hogy szabaduljanak tőle.

A másik gyakran használt módszer az érvelés. A gyerekek ilyenkor észérveket hoz-
nak fel kérésük jogosságának indoklására. Az egyik 12 éves fiú a következő példát
hozta: „Mondtam a szüleimnek, hogy vegyenek nekem egy telefont... Nem, nem
vesznek. Azzal érveltem, hogy: és hogyha elveszek, akkor hogy fogtok felhívni, hogy
fogtok megkeresni?... és akkor megvették egyből”. Egy másik 13 éves kislány inter-
netet szeretett volna, ennek hasznáról próbálta meggyőzni az édesanyját: „Annyit
mondtam, és mondtam, és mindig érveltem, hogy de az nekem kell a tanuláshoz,
mert nekem most egyre több ilyen dolgozatot kell írni, és szükségem van, mert könyv-
tárra nem mindig van időm... aztán Mikulásra kaptam egy webkamerát, és kérdez-
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tem, hogy minek, úgysincs internetünk, mire a kezembe nyomták a papírt, hogy két
hét múlva jönnek bekötni a netet”.4 Vannak azonban kevésbé komoly érvek is: „Jól
néz ki, nekem ez kell...” (16 éves fiú).

Olyan is előfordul, hogy a gyerek belátja, nem tudják teljesíteni a kérését: „Volt
olyan, hogy mondtam valami hülyeséget, s akkor elmagyarázta, hogy arra tényleg
semmi szükség nincs... és én hajlandó vagyok megérteni” (16 éves fiú). Vagy „van
olyan is, amikor mondjuk fel tudnak hozni egy olyan okot, ami miatt én is belátom,
hogy nem. Például, ha azt mondják, hogy most abszolút nincs pénz ilyesmire. Akkor
oké, akkor megértem, hogy nincs pénz, akkor majd talán egy hét múlva vagy kettő”
(egy másik 16 éves fiú).

Nagyon fontos az, hogy a szülők értelmét lássák az illető dolognak. Ilyenkor sok-
kal könnyebben teljesítik a kérést. „Ha valami értelmes dologról van szó, akkor ál-
talában adnak pénzt” (16 éves fiú).

Vannak azonban olyanok is, akik ezeknél durvább módszerekhez folyamodnak
(sírás, hisztizés): „Szándékosan sírok. Én úgy mindent elérek, amit akarok. Anyukám
mindig azt mondja: engem nem sajnáltatsz meg, hogyha sírsz... anyukám ezt mondja,
hanem a múltkor is sírtam... szándékosan, mert nem akarta megvenni nekem az ak-
váriumot... és még aznap összevesztünk, és sírtam, sírtam egészen délig, és akkor be-
jött hozzám, hogy na gyere, vegyük meg azt az akváriumot... és akkor így mentünk,
megvettük és másnap megvettük a halakat... és most úszkálnak” (12 éves lány).5

Egy másik gyerek viszont sohasem hisztizik, mert úgy gondolja, hogy azt már nem
illik egy adott kor után: „Ha hisztizek, annál rosszabb. Az olyan gyerekes, amit már
ki kell nőni lassan.” Ehelyett inkább: „szépen megbeszéljük a dolgokat... hogyha meg-
érdemlem, megveszik” (16 éves kislány).

Néhány gyereknek bonyolult és kifinomult stratégiája van a szülők meggyőzé-
sére, ami sok különböző, egymás utáni lépésből tevődik össze. „Először szépen
kérem, azután pedig kezdem kicsit durvábban, hogy „Anyu, kérlek, Anyu légyszi..”,
rámenősködök, s ha látom, hogy az sem segít, akkor jön a jópofizás, hogy kiporszí-
vózok, meg bármit megcsinálok, amit tudom, hogy szeret, és azután pedig, ha az se
megy, akkor jön az, hogy nem eszek. Anyu főz valami finomat, amiről tudja, hogy az
a kedvencem, én meg nem eszem. S akkor megkérdezi, hogy „Miért nem eszel?”, s
én erre azt válaszolom, hogy „Azért, mert nincs cipőm!” vagy „Azért mert hiányzik
a szekrényemből az a felső, amit kinéztem!” (16 éves lány).

A fentebbi módszerek láttán bizton állíthatjuk, hogy a gyerekeknek megvannak a
maguk kifinomult módszerei szüleik meggyőzésére. Ezek az életkor előrehaladtával
változnak, úgy, hogy a gyerekek előbb-utóbb kitapasztalják, mely módszerek a leg-
hatékonyabbak az ő családjukban. Előfordulhat, hogy az idősebb gyerekek nem hasz-
nálnak feltétlenül ravaszabb módszereket, mint fiatalabb társaik, de mindenképpen
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valami olyanhoz folyamodnak, ami az adott körülmények között a lehető legcélrave-
zetőbb. És hogy melyek is ezek a módszerek, azt az évek során tapasztalják ki.

Apa, anya, nagyszülők és a kérlelés
Általában a módszerek változóak annak alapján, hogy kit kér a gyerek. A leg-

könnyebb dolguk a nagyszülőkkel van: „Nagymamám mindig ad pénzt”. Az anya, il-
letve az apa esetén különböznek a szokások. Vannak olyan családok, ahol az anyát,
van, ahol az apát könnyebb befolyásolni: „Apukámat nem lehet győzködni” (12 éves
lány). Más családokban ellenben: „Édesapám mindig igent mond mindenre... mert
hogy én vagyok a szeme fénye, egyetlen lány vagyok, és akkor ő persze igent mond
mindig mindenre” (16 éves lány). Egy ilyen családban néha az is előfordul, hogy az
egyik szülő győzködi a másikat, hogy vegyenek meg valamit a gyereknek.

Ugyanez egy 14 éves fiú esetében: „Jó sokáig mondom nekik... hetekig naponta”
„Óóó.. anya, vegyük már meg eztet, kell, mert.. ezért vagy azért, és ha anya azt
mondja, hogy NEM, akkor megyek apához. Őt könnyebb meggyőzni. Ellógunk. Amíg
anya nézi a ruhákat, mi megyünk és megvesszük.” Az pedig, hogy az édesanyja mit
fog szólni utólag, „már nem számít.” Ebben az esetben tehát az „apa hamarabb fel-
adja: Na jól van akkor, ne mondjad már annyit, mert már fáj a fejem.”

Státusok és népszerűség az osztályban
Minden osztályban akadnak olyan személyek, akik népszerűbbek a többieknél,

akár jó, akár rossz értelemben. Ennek több különböző oka lehet.
A kirívó viselkedés az egyik, ami számít. Aki bátrabb, beszédesebb, jópofább, vagyis

„nagyobb a szája”, az nagyobb népszerűségnek örvend. Ugyanakkor a rossz magavise-
let is ismertté tesz. A tanulmányi eredmények, illetve jegyek nem igazán számítanak.

A különböző „márkás cuccok” birtoklása is felkeltheti a figyelmet, esetenként az
irigységet, de ez nagyon változó. A nagy többség azt állította, hogy nekik egyáltalán
nem számít az, hogy kinek mije van, milyen ruhákat hord, milyen telefonnal jön az
iskolába.

Néhány osztályban azonban számít:
13 éves fiú: X apja az Opel-gyár vezetője... jött most is valami mp4-gyel... azt’

mindenki ráugrott...
Én: Erre vevők a többiek?
13 éves fiú: Igen, csodálják.
A reklámozott áruk tulajdonosaként (vagy nélkülözőjeként) a gyerek meghatá-

rozza saját közösségi helyzetét és környezetéhez való viszonyát (Mihály Ildikó 2005):
„Van olyan, aki azzal akarja kimutatni, hogy neki mije van, hogy ő ilyen, vagy olyan
ruhába jár [...] Általában olyan ruhákat vesznek meg, ami ki van téve a kirakatba...
és a nagy bevásárlóközpontokban ki van téve, és akkor ő azt megveszi, mert min-
denki látja, és akkor onnan tudják, hogy neki van pénze arra, hogy ő azt megvegye”
(13 éves lány).
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Fontos tehát a gyerekeknek, hogy társaik mit gondolnak róluk. „Vannak olyanok,
hogy például albérletben lakik, de ilyen multimédiás 10 milliós telefonja van, akik
arra adnak, hogy lássák az osztályban, azalatt a hat óra alatt, amit együtt töltenek,
de például, ha meg kellene hívja haza hozzá, ki tudja, mi várná az osztálytársait”
(13 éves fiú). Vagy: „Van a B-ben egy olyan lány, aki vett most egy mp3 lejátszót, és
úgy dicsekszik vele, hogy kiül a folyosóra, így tartja a kezében, [előretartja a kezét,
tenyerét felfelé fordítva] és úgy hallgatja a zenét” (13 éves fiú).

A fentebbi számos példa ellenére nem érzem igazoltnak azt a feltételezésemet,
mely szerint az osztálybeli státuskülönbségeket az eltérő anyagi háttér okozza. Az
interjúk többségéből az derült ki, hogy sokkal inkább a kirívó magaviselet, a jópofa-
ság, a humorérzék számít, nem pedig az, hogy ki milyen anyagi helyzetű családból
származik. Persze ez utóbbi is előfordul, ahogy ez az idézetekből kiderül.

Reklámok
Az interjúalanyok szinte mind saját televíziókészülékkel rendelkeznek, vagyis az

ő saját szobájukban is van tévé. Nagyon kevés gyerek volt, akinél otthon egy ké-
szüléken osztozik a család, általában két-három televízió van egy (két-három szobás)
lakásban.

Többnyire a kereskedelmi csatornákat nézik, sorozatokat, show-műsorokat, me-
séket. Legnagyobb részük egyedül néz tévét, esetleg testvéreikkel, de mindenképp
szülői felügyelet nélkül. Bármit, amit akarnak, bármikor, amikor akarják. A szülők
esetleg tanács szintjén mondják a gyereknek, hogy ne nézzen „piroskarikás” (csak 18
év felettieknek szóló) filmeket, de egyébként nem tiltanak semmit.

Bizonyos műsorok megbeszélése kimerül abban, hogy az egyik családtag elme-
séli a másiknak az aznapi Barátok Közt történéseit, esetleg apa és fia megbeszélnek
egy-egy érdekesebb műsort a Discoveryn. Reklámokról, azok céljáról, igazságtartal-
máról nem beszélnek a szüleikkel.

A gyerekek saját bevallásuk szerint csak akkor néznek reklámokat, ha muszáj (vagyis
amikor nagyon izgalmas a film, és nem akarnak lemaradni a reklám utáni részről). Ál-
talában elkapcsolják, vagy valami egyéb dologgal foglalkoznak közben. Ennek ellenére
sok reklámot ismernek, és szeretnek is néhányat. Olyan is van, hogy az „osztály kedvenc
reklámja”. Ez általában egy olyan reklám, amely mindenki tetszését elnyeri (többnyire
humorossága miatt), s amelyet közösen megtárgyalnak, esetenként utánozzák, eljáts-
szák. A két fő ok, amiért a gyerekeknek tetszik egy reklám, az a humor és a zene.

Ezek a gyerekek már tisztában vannak azzal, hogy a reklámokban látott dolgok
gyakran eltérnek a valóságtól, ezért kritikusan állnak hozzájuk. Többen mondták,
hogy megveszik a terméket, kipróbálják, aztán eldöntik, hogy tényleg jó-e. Ezzel
szemben volt olyan gyerek is, aki beismerte, hogy őt befolyásolják a reklámok, és a
beszélgetésből több helyen nekem is ez volt a benyomásom (főleg amikor a mobil-
telefonokról beszélgettünk).
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Arról, hogy miért készítenek a cégek reklámokat, szinte mindenkinek volt valami
véleménye. Itt szintén megfigyelhető volt, hogy minél idősebbek a gyerekek, annál
behatóbban értik a reklámok mögött meghúzódó anyagi érdekeket. A következő vé-
lemények, hozzászólások hangzottak el: „Hogy tudják meg az emberek, hogy van
olyan termék”; „Nagyobb legyen a profit”; „Több legyen a vásárló.”; „Hogy a cégek
ne maradjanak le a konkurenciától”; „Jobban megéri a tévében reklámozni (pl. RTL
Klub), mert ott mindenki látja, hacsak nem kapcsolnak el”.

Meglepetésemre az egyik 11 éves fiú még azzal is tisztában volt, hogy a tévétár-
saságoknak jelentős bevételi forrást jelent a reklámok sugározása: „A tévétársasá-
goknak plusz pénzt jelent, a cégek csinálnak reklámot, azt leadják a tévében, a tévé
sugározza, és ezért a cég a tévének kell fizessen”.

A fentebbi válaszok alapján elmondhatjuk, hogy itthon is igaz az állítás, mely sze-
rint a serdülők tisztában vannak a reklámok meggyőzési szándékával.6 Ennek elle-
nére, és annak dacára, hogy saját bevallásuk szerint a gyerekek nem igazán szeretik
a reklámokat, többen elismerték, hogy azok igenis befolyásolják őket. Vásárlási dön-
téshozatalaik esetén többször előfordul, hogy a reklámokban hangsúlyozott előnyök,
akciók alapján választanak.

Következtetések
A mai gyerekek nagy része jelentős pénzmennyiség felett rendelkezik, amit akkor

és arra költ el, amire csak akarja. Szomorú, de a szülők általában nem vizsgálják felül
ezeket a vásárlásokat, néha nem is tudnak róluk. A gyerekek pénzének nagy része az
iskolák büféjébe vándorol olyan termékek megvásárlására, mint a csokis kifli és
egyéb péksütemények, csipsz, szendvicsek, fagyi, üdítő, csoki stb. Ez mind annak el-
lenére történik, hogy a szülők többsége reggelente gondosan tízórait készít a gye-
rekének.

Hasonlóan a felnőttekhez, a gyerekek jelentős része is hajlamos a megtakarításra.
Ezt olyan célból teszik, hogy később valami nagyobb, drágább dolgot vásárolhassa-
nak (sokszor a szüleik további anyagi segítségével), például ruhát, cipőt, elektroni-
kai eszközöket, kozmetikai szereket (főleg a lányok).

A vásárolgatás, vagy idegen szóval „shoppingolás”, manapság a lányok egyik ked-
velt időtöltése kicsi koruktól fogva. Barátnőikkel együtt végigjárják az üzleteket (ru-
haüzletek mindenekelőtt), nézelődnek, próbálgatnak, esetenként vásárolnak. A
lányokkal ellentétben a fiúk nem kimondottan kedvelik ezt a fajta tevékenységet,
hamar megunják, idegesítőnek találják. Az elektronikai eszközöket ellenben szívesen
nézegetik és tárgyalják egymás között. (Manapság a „kulcsos gyerekek” fogalmát
felváltja a „plázázó gyerekek” fogalma. Ez a kifejezés azokra a gyerekekre – fiúkra és
lányokra egyaránt – értendő, akik iskola után a bevásárlóközpontokban csellengnek
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– nézelődnek és költekeznek – ahelyett, hogy hazamennének. A kulcsos gyerekek-
hez hasonlóan, őket sem várják otthon, mivel a szülők késő estig dolgoznak).

Szüleik meggyőzésére a gyerekek kifinomult módszereket alkalmaznak. Az anyá-
kat leginkább a kitartó kérlelés, míg az apákat az érvelés hatja meg. Az életkor elő-
rehaladtával a gyerekek tökélyre fejlesztik meggyőzési módszereiket, így a „Vedd
meg nekem” típusú gyerek-szülő csatákból rendszerint az előbbiek kerülnek ki győz-
tesen.

Az osztályon belüli státuskülönbségek esetenként lehetnek bizonyos termékek
birtoklásának vagy az eltérő anyagi háttérnek a következményei, de a kutatás alap-
ján sokkal gyakoribbak az egyéb okok, mint például a kirívó magatartás, a jópofaság
vagy a nagyszájúság.

A szakirodalommal megegyezően, a hazai serdülők is rendkívül márkatudatosak,
jól ismerik a reklámokat, ugyanakkor tisztában vannak azok meggyőzési szándéká-
val, és legtöbbször megkérdőjelezik a valóságtartalmukat is. Ennek ellenére ők
maguk is elismerték, hogy gyakran hallgatnak a reklámokra vásárlási döntéshozata-
laik során.

Ezek alapján elmondható, hogy a gyerekeket és fiatalokat megcélzó reklámok
igazán hatékonyak. A cégeknek azonban ügyelniük kell arra, hogy milyen eszközöket
alkalmaznak a reklámozás során, mivel a megcélzott közönség életkori sajátossága-
inak következtében a lehető legsérülékenyebb, és a cégek ugyanúgy, ahogy a szülők,
felelősséggel tartoznak a gyerekek és fiatalok egészséges fejlődéséért.
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Románia 2007. január 1-től tagja az Európai Uniónak. Egy mezőgazdasági kiállí-
táson Romániában 2007-ben egy kvalitatív, nem reprezentatív megkérdezés során
felvetettük a kérdést, hogy miként vélekednek az állampolgárok az EU-tagságról. A
standoknál összesen 24 kiállítót és munkatársat kérdeztünk meg. A válaszadás a kér-
dező jelenlétében és írásban történt. Minden megkérdezett gazdasági vagy agrár
végzettséggel rendelkezik és mezőgazdasággal foglalkozik.

A 24 megkérdezettből 21 személy pozitívan vélekedett Románia csatlakozásáról,
2 személy pedig határozatlan volt. Egy személy ellenezte a csatlakozást, mivel sze-
rinte Románia „még sok területen alacsony színvonalon van és sok idő kell még
ahhoz, hogy teljes értékű EU-taggá” váljon.

Az utóbb említett három válaszadó azt állította, hogy az EU-tagság náluk nem
vont maga után felfogásváltozást. Azzal indokolták állításukat, hogy az országba ke-
rülő EU-támogatásokat a lakosság nagy része nem érzékeli. Természetesen műkö-
dik egy integrált igazgatás- és kontrollrendszer, ami az EU-pénzek felhasználásáért
felelős, de ennek a működése még nem tökéletes. Az EU-csatlakozás előtt szkepti-
kusak voltak Brüsszelben a támogatások szétosztásának hatékonyságát illetően, és
már beigazolódott, hogy a kételyek nem voltak alaptalanok.

A 21 megkérdezettből – akik pozitívan vélekedtek az EU-csatlakozásról – a több-
ség (16 személy) most is teljesen jónak tartja a csatlakozást. A többiek (5 személy)
valamilyen szinten csalódtak az EU-tagságban, és elvárásokat, reményeket fogal-
maztak meg. Ők egy jogállamra jellemző demokráciát óhajtanak a jelenlegi átala-
kulási káosz és korrupció helyett. Most egy „teljes káosz”, illetve a csatlakozás
előttinél „nagyobb korrupció” van. Az egyik megkérdezett így fogalmazott: „a mai
román politikusok nem tudják betartani a civilizált európai követelményeket”.
Ezzel kapcsolatosan számos történet és kritika jelenik meg az újságokban. Például
a Cotidianul lap egyik száma ezt írta: „Európa nem csak egy földrajzi hely, nem
csak egy piac, hanem egy közös szellemiség is. Egy olyan gondolkodási és életvi-
teli forma, amely valós értékekre épül, és amelyik teljesen idegen a bukaresti po-
litikusoktól”.

A megkérdezettek többsége (16 személy) azonban kitart a pozitív véleménye mel-
lett Románia EU-csatlakozását illetően. Nekik pozitívak a tapasztalataik az eddigi el-
várásaik alapján, és azt gondolják, hogy az ország fejlődése szempontjából fontos
volt a csatlakozás. Számukra is világos azonban, hogy nehéz folyamat várható a csat-
lakozástól a felzárkózásig. Ők azonban úgy tekintenek egyelőre magukra, mint fejlődő
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ország polgáraira, akik az új helyzetre nincsenek jól felkészülve. Ennek ellenére az EU-
t egy nagy előrelépési lehetőségnek tartják és remélik, hogy a mostani problémák
idővel megoldódnak. Ki is fejtik válaszaikban, hogy konkrétabban mit is várnak Ro-
mánia EU-tagságától, pl. jobb életfeltételeket, szabadságot és politikai stabilitást, a
korrupció visszaszorulását és az emberi jogok biztonságát. Az EU-s intézményektől
azt várják, hogy jobban befolyásolják az átalakulási és alkalmazkodási időszakot és
nagyobb nyomást gyakoroljanak a román kormányra, ha nem tartja be az EU-s sza-
bályokat vagy előírásokat. Eltérő esetben hosszan elhúzódhat a fentebb említett
problémák megoldása.

A mezőgazdaság mint problémás terület
A mezőgazdasági szektornak fontos volt és jelenleg is fontos a szerepe Románia

gazdaságában. Ez az ágazat a GDP kb. 13%-át adja és az összlakosság több mint egy-
harmadát foglalkoztatja. Sőt, a vidéki lakosság több mint fele mezőgazdasággal fog-
lalkozik. Jelenleg Romániában agrárstruktúra-váltás van, és ez sok problémával jár;
ezen a véleményen vannak a megkérdezettek is.

A válaszadóknak az a véleménye, hogy Romániában a mezőgazdaság volt a leg-
felkészületlenebb szektor az EU-csatlakozásra. Érdekes kép alakult ki abból, ahogy
a megkérdezettek a problémákat és gyengeségeket rangsorolták. A legfontosabb
problémának nem a kis területen (átlag kb. 2 ha) való gazdálkodást nevezték meg,
hanem a tőke hiányát. A rossz pénzügyi ellátottság következménye, hogy a gazdák
nem használhatják a modern technológiát: „A termelés nem annyira hatékony,
mert nincs pénz műszaki fejlesztésre”, vagy „nem megfelelő a pénzügyi támogatás
a mezőgazdaságban”. Több válaszadó is megemlítette, hogy a különböző EU-pén-
zek elosztása nem megfelelő, azaz túl bürokratikus, ráadásul a korrupció is gátolja
a hatékony szétosztást. Az említett helyzet tükrében nem csoda, ha Brüsszelben
furcsának találták azt, amikor pl. az előcsatlakozási támogatási pénzösszegeket nem
sikerült teljességükben szétosztani. További problémát okoznak az agrár szektor-
ban lévő instabil árak, a válaszadók egyike a romániai mezőgazdaság fő problémá-
ját erre vezeti vissza. Problémát jelent az is, hogy a mezőgazdaságban dolgozók
nagy része gyenge képzettséggel rendelkezik. E gondok részletezése azonban túl-
mutat a jelen cikk keretein.

A fent említett tények tükrében fontos, hogy folytatódjon az agrár szektorban a
struktúraváltás, az üzemek és gazdaságok modernizálásának a támogatása, valamint
a mezőgazdaságból kiszorulók átképzése.

Segítség a struktúraváltáshoz
A megkérdezettek véleménye szerint a román mezőgazdaság nem EU-színvonalú.

A statisztikai adatok is azt mutatják, hogy sok mutató az EU-s átlag alatt marad. A sok
hátrány közül kiemelték a válaszadók azt, hogy a vállalkozók nem tudják a modern
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eszközöket és gépeket igénybe venni, használni. Például a mezőgazdasággal foglal-
kozók több mint fele családi használatra termel és főként kézi vagy lovas erőt, vala-
mint elavult gépeket használ.

Nagy kérdés az, hogy melyik vállalkozást kellene leginkább támogatni és fellen-
díteni a modern technológiával. A kis gazdaságok legtöbbjének – az EU-tagságtól
függetlenül – valószínűleg nincs jövőjük a mai gyorsuló és globalizálódó világban.
Az EU-tagság azonban megerősíti és felgyorsítja az átalakulási folyamatokat. A nyo-
más tehát az üzemekre még nagyobb lesz. Aki a piacon akar maradni, annak befek-
tetésre lesz szüksége, és ehhez valószínűleg hitelhez (vagy támogatáshoz) kell
folyamodni. Ez azonban kockázatot jelent, főként a kis üzemeknek.

Mit tanácsolhat az ember egy olyan gazdának, akinek a továbbiakban nem biz-
tosított a megélhetősége a mezőgazdaságból? Egy hasonló helyzetben néhány évvel
ezelőtt Ernst Geprägs (aki egy baden-württembergi gazda és egyben 1991-ben a
helyi mezőgazdasági egyesületnek az elnöke volt) azt mondta, hogy „Az ember ugyan
letagadhatja a struktúraváltás szükségességét és az érintetteket sorsukra bízhatjuk.
Azonban jobb ezeket a különösen nehéz gazdasági, szociális és emberi helyzeteket
alternatív foglalkozással, támogatásokkal és tanácsokkal kezelni”.

Itt felvetődik a kérdés, hogy milyen alternatívák és szolgáltatások állnak rendel-
kezésre a foglalkozásváltásra. Talán adott az a lehetőség, hogy az alacsonyan képzett
mezőgazdász szakképzetlen munkásként dolgozzon valamely közeli gyárban vagy
üzemben. Azonban, még ha adott is az említett szituáció, jobb alternatívát jelent
valamely szükséges mesterségre való átképzés. Többek között azért is jó, ha nem
szakképzetlen munkásként helyezkednek el a gazdálkodók, mert amikor gazdasági
krízis van, akkor az elbocsátottak közül az elsők a szakképzetlenek. A mesteremberré
vagy szakemberré való képzésnek többféle beiskolázási formája létezik; számos típus
Németországban már 1964 óta sikeresen működik. A német munka- és mezőgazda-
sági tanácsadók korán felismerték a különböző mezőgazdaságból kirekedő dolgozók
problémakezelésének szükségességét, így találtak megoldásokat a felmerülő prob-
lémákra. A romániai kis gazdaságok helyzete azonban jelenleg kritikus, éppen ezért
ésszerű tanácsadásra és gyors segítségre lenne szükség.

Pszihológiai „akadályok”
Köztudott, hogy nehéznek számít egy teljes szakmai átképzés, illetve átalakulás.

Ennek többek között pszichológiai oka is van, azaz egy teljes szakmai átképzés nehéz
pszichológiai próba egy olyan embernek, aki örökölte a gazdaságot és a felmenői is
csak gazdálkodással foglalkoztak. Pillanatnyi megoldásként gazdálkodik tovább, de ez
hamarosan csak látszatmegoldás lesz. Fontos tehát az is, hogy aki oktatja vagy ta-
náccsal látja el a gazdákat, az tájékozott és érzékeny legyen az adott helyzetet ille-
tően, és ne drága, esetleg felesleges befektetéseket tanácsoljon.
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Több németországi esetben is bebizonyosodott, ill. kutatások igazolják, hogy a
gazda a változási folyamatot pozitív formában kivitelezhette, hogyha a következő té-
nyezők (ún. input faktorok) együttesen vagy külön-külön előfordultak:

– felismeri és elismeri a saját helyzetéről, hogy az problémás,
– rendelkezésre állnak az átalakulási alternatívák és ezeket figyelembe veszi,
– pozitívan viszonyul az alternatívákhoz,
– a változtatási alternatívák megvalósíthatónak tűnnek.
Ahhoz, hogy a szükségszerű változási folyamatban a tanács hasznos legyen, is-

mertek kell legyenek a tanácsadók számára az input faktorok, illetve azok iránya és
erőssége. Csak így lehet a tanácsadás tartalmát és alakító hatását reálisan figye-
lembe venni. Továbbá a tapasztalatok azt mutatják, hogy a csak saját megélhetésü-
kért gazdálkodókat és a veszteséges üzemeket különösen fontos információval,
felvilágosítással és tanácsokkal kell ellátni.

A jelentős problémák egyike, hogy a romániai tanácsadók nagy részénél nincse-
nek biztos ismeretek a változási folyamat rendelkezéseinek az inputfaktorokra gya-
korolt hatásairól, ezeket pedig szükségszerű volna kutatni és elemezni. Ennek a
problémának a kiküszöbölése végett célszerű lenne a különböző mezőgazdasági in-
tézményeknek és egységeknek együttműködni az egyetemekkel és a kutatóintéze-
tekkel. Például az egyetemi hallgatók szeminárium, diplomamunka vagy disszertáció
keretében különböző kutatásokat végezhetnének el szakértők, oktatók vezetésével.
Ezeket a konkrét helyi problémákat feldolgozó esettanulmányokat, munkákat aztán
fel lehetne használni az egyes esetek tudáson alapuló orvoslására. A legfontosabb
probléma és egyben a legnagyobb kihívás az, hogy Románia vidéki részein nincsen
tömeges munkalehetőség a mezőgazdaságon kívül. Éppen ezért az átképzési és be-
iskolázási programokat nagyon nehéz megtervezni és kivitelezni.

Következtetések
Egy évvel a csatlakozás után a megkérdezettek úgy látják, hogy a romániai me-

zőgazdaság távol áll az EU átlagos színvonalától. Elsődleges megoldásnak az agrár
szektor modernizálását látják, és nem pedig a struktúraváltás támogatásának szük-
ségességét.

Köztudott, hogy a kis családi gazdaságok jövője bizonytalan, többségük valószí-
nűleg megszűnik a jövőben. Néhányuk azonban fennmaradhat valamely újítás (pl.
biotermelés, faluturizmus) vagy az erős motiváció miatt. A folyamat következtében
százezrek fognak állást keresni a munkaerőpiacon, az agrár szektoron kívül. Várha-
tólag a struktúraváltás hasonló lesz Romániában, mint amilyen Nyugat-Európában
volt, ahol a kis gazdaságok száma jelentősen lecsökkent. Ennek fő oka, hogy kis gaz-
daságok nem elég hatékonyak, azaz nem jövedelmezőek gazdasági szempontból.
Ugyanakkor számos szociális és környezeti problémára megoldást jelentenek, ezért
érdemes fokozottan odafigyelni rájuk.
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Következésképpen fontos lenne, hogy az EU-politikusok és a romániai vezetőség
nagyobb hangsúlyt fektessen egy céltudatos vidékfejlesztésre. Ennek nem csak az
lenne a feladata, hogy a fejlődőképes gazdaságoknak biztosítson támogatást mo-
dernizálásra, hanem az is, hogy gazdaságilag is vonzóvá tegye a vidéket. Idesorol-
ható mindenekelőtt a mezőgazdaságon kívüli munkalehetőségek megteremtése,
valamint az átképzési feltételek biztosítása. Ezt a folyamatot az átfogó terveken (pl.
Nemzeti Fejlesztési Terv, Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia) túl konkrét intézkedé-
sekkel (pl. jól irányzott támogatásokkal) kellene erősíteni. Legfőbb ideje, hogy el-
kezdődjön a tervek értékelése és megvalósítása!
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NAGY BÁLINT ZSOLT

Talán nem túlzás azt állítani, hogy napjainkban aligha létezik olyan szerteágazó tu-
dományterület, mint a közgazdaságtan. Ha egy-másfél évszázaddal ezelőtt az úgy-
nevezett „politikai gazdaságtan” egy viszonylag egységes vizsgálódási mező volt, az
aldiszciplínák azóta kinőtt széles spektruma a pénzügyi közgazdaságtantól a humá-
nerőforrás-menedzsmentig, az operációkutatástól a marketing- és közönségkap-
csolatokig egy, elmélet és módszertan szempontjából olyannyira sokszínű
tudományegyüttes kialakulásához vezetett, hogy sokszor az adott szakterületet mű-
velő elméleti és gyakorlati szakemberek igen nehezen követik és értik meg egymás
eredményeit, mondhatni sokszor nem is ugyanazt a nyelvet beszélik.

Nem könnyű feladat tehát egy gazdasági szakszótár megszerkesztése. Mégis a
szerkesztők munkája a jelen szótár esetében sikeres és hiánypótló. A címválasztás-
sal kezdve, szerencsésnek érzem a „gazdasági” jelzőt a „közgazdasági” vagy „köz-
gazdaságtani” helyett. Úgy gondolom, hogy ily módon már a címben utalás történik
arra, hogy a szótár korántsem szorítkozik a különböző közgazdasági elméletek szak-
kifejezéseinek párba állítására, hanem kifejezetten törekszik a gyakorlati gazdasági
életben használt kifejezések fordítására.

A szerzők azon törekvése, hogy a gazdasági élet sokszínűségét megragadják, si-
keres, már amennyire ezt a 230 oldalas viszonylag szűk terjedelem lehetővé teszi. Va-
lóban megtalálhatók a kötetben a legfontosabb makro- és mikrogazdasági, pénzügyi,
gazdasági és kereskedelmi jogi szakkifejezések.

Ami a szótár nyelvtani szerkesztését illeti, dr. Fazakas Emese adjunktus neve min-
denképpen minőség-jelző garancia. Továbbá Somai József szerkesztő gazdasági tu-
dása és tapasztalata is megtermékenyítően hatott a kötet anyagára.

Egy olyan kötetet tarthat a kezében az Olvasó, amely sikeres befejezése, végter-
méke az immár több éve tartó munkának, amelynek során elsőként a román–ma-
gyar, majd most a magyar–román gazdasági szakszótár is létrejött. Meggyőződésem,
hogy a hazai gyakorlati közgazdászok ezáltal egy erős fegyvert tarthatnak kezükben
arra, hogy anyanyelvükön is művelhessék szakmájukat, hogy hatékonyabban dol-
gozhassanak magyarországi üzleti partnereikkel.

Nem utolsósorban, egyetemi oktatóként kiemelem a diákok számára nyújtott
hozzáadott értéket, hiszen magunk is az órákon sok időt töltünk azzal, hogy a szak-
kifejezések megfelelő fordítását megtanítsuk. Sokszor pedig nekünk oktatóknak is
szükségünk van egyik-másik kifejezés pontos megfelelőjére.
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Érdemes megfontolni, hogy a jövőben specializáltabb, esetleg kifejezetten pénz-
ügyi, számviteli vagy vállalatvezetési (menedzsment) szakszótárak is napvilágot lás-
sanak.

Gratulálok a szerkesztőknek a sikeres munkához!
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PÁSZTOR CSABA

A Hivatalos Közlöny l. részének 2008/403–2008/477. 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 2008/819-es sz. rendelete (2008/404-es
sz. H. K.) alapján azok az adófizetők, akik adózási nyilatkozataikat nem adták le ha-
táridőn belül, sem felszólítás után, vagy a helyi adózási igazgatóság nem hagyta jóvá
az adózási nyilatkozatok leadását ezek kérvényezésekor, tevékenységük beszünte-
tettnek minősül, és a Hivatalos Közlönyben is meg fognak jelenni. Aktivitásukat csak
abban az esetben kezdhetik újra, ha a nyilatkozataikat valós adatokkal kitöltött kér-
vényekkel leadták.

1.2. A fiskális adóügynökség alelnökének 2008/5121-es sz. rendelete (2008/430-
as sz. H. K.) megváltoztatja és kibővíti a 2007/6632-es sz. rendeletét, szabályozván
az export ellenőrzésére használandó technikai normákat.

3.1. A 2008/86-os sz. sürgősségi kormányrendelet (2008/474-es sz. H. K.) meg-
változtatja és kibővíti a 2006/448-as sz. törvényt a fogyatékos személyek védelmére
és jogaik támogatására vonatkozóan.

4.1. A 2008/594-es kormányhatározat (2008/444-es sz. H. K.) megváltoztatja és
kibővíti a pénzmosás és terrorista akciók finanszírozásának elkerülésére vonatkozó,
2002/656-os sz. törvény alkalmazására vonatkozó módszertani normákat.
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4.2. Az Országos Pénzmosás-megelőzési és Ellentámadási Országos Hivatal
2008/674-es sz. rendelete (2008/674-es sz. H. K.) tartalmazza a gyanús ügyletek,
készpénzes ügyletek, valamint a külföldi áthelyezésekről szóló beszámoló formáját
és tartalmát.

4.3. A 2008/664-es sz. kormányhatározat (2008/472-es sz. H. K.) 1000 darab ci-
garettára a luxusadó értékét 27,31 euró + 25% értékben határozza meg.

5.1. A 2008/85-ös sz. sürgősségi kormányrendelet (2008/474-es sz. H. K.) tartal-
mazza a beruházások ösztönzési stratégiáját.

6.1. A Könyvvizsgálók és Mérlegképes Könyvelők Országos Testülete vezetőtaná-
csának 08/93-es határozata (2008/454-es sz. H. K.) megváltoztatja és kibővíti a gya-
kornokság, gyakornoksági vizsga megszervezésére vonatkozó módszertani normákat.

6.2. A Könyvvizsgálók és Mérlegképes Könyvelők Országos Testületének
2008/08/90-es sz. határozata (2008/466-os sz. H. K.) megváltoztatja és kibővíti a
testület megszervezésére és működésére vonatkozó szabályozást.

6.3. A Könyvvizsgálók és Mérlegképes Könyvelők Országos Testületének
2008/08/91-es sz. határozata (2008/472-es sz. H. K.) jóváhagyja a könyvviteli szol-
gáltatások minőségi auditálásának kritériumait.

7.1. A Tanügyi, Kutatási és Ifjúságügyi miniszter 2008/3955. sz. rendelete
(2008/440-es sz. H. K.) az egyetemi hallgatók licensz- és mesteri gyakorlati képzésé-
nek megszervezésére vonatkozó módszertani normáit szabályozza.

7.2. A 2008/83-as sz. sürgősségi kormányrendelet (2008/471-es sz. H. K.) a nyug-
díjazásról való adatok EU-s tagországokba, a többi európai államba és további or-
szágokba való adatközlését tartalmazza, megváltoztatván és kibővítvén a 2000/19-es
sz. nyugdíjtörvényt.

8.1. A 2008/454-es H. K. újraközli az 1991/82-es sz. könyvviteli törvényt.

10.1. A 2008/547-es sz. kormányhatározat (2008/456-os sz. H. K.) az 1991/64-es
sz., a találmányi szabadalmak törvényének alkalmazására vonatkozó módszertani
normákat tartalmazza.
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A román jegybank elnöke szerint az ország gazdasága a második negyedévben is
8 százalék feletti éves szintű GDP-növekedést ér el. Mugur Isărescu emlékeztetett,
hogy az első negyedévi növekedés éves szinten 8,2 százalékos volt. A kormányzat a
mezőgazdasági kibocsátásban látja az erős növekedés egyik zálogát. Becslései sze-
rint a szektor megkétszerezheti termelését az idén a tavalyi rossz aszályos év után.
Isărescu szerint azonban a gyors gazdasági növekedés az ország gazdaságának se-
bezhetőségét is fokozza, például erőteljesen felhajtja az importot. A gazdaság több
tekintetben a túlfűtöttség jeleit mutatja. Állítása szerint veszélyes az az eufória, ami
a hitelnyújtási tevékenység rendkívül gyors növekedésében ölt testet. A jegybank
igyekszik a veszélyeket csökkentő politikát folytatni, ennek eredménye, hogy a múlt
hónapban az infláció kevéssel 8,5 százalék alá esett.

***

A Toyota Motor 2010-ben kezdi meg korszerű, hálózati csatlakozóval ellátott, fel-
tölthető lítium-ion akkumulátorok gyártását vegyes meghajtású elektromos-benzi-
nes járműveihez – közölték a cégnél. Egyszersmind azt is bejelentették, hogy a
következő néhány évben jelentősen növelik az elektromos autók gyártását. A lítium-
ion akkumulátorok – amelyeket ez idő szerint széles körben alkalmaznak a lapto-
pokban – súlyukhoz képest nagyobb teljesítményűek és hosszabb az élettartamuk,
mint a hibridautókban és elektromos járművekben jelenleg használt nikkel akku-
mulátoroknak. Japán első számú autóipari cége már egy évtizede gyártja a Prius
nevű hibridautót, és ebből a típusból eddig mintegy 1 milliót értékesített. Március-
ban a Daimler is bejelentette: „S” osztályú luxusautóiból hibrid változatot is készít,
melybe lítium-ion akkumulátort szerelnek. A legújabb értesüléseink szerint várható,
hogy az amerikai General Motors autógyár is alkalmazza a lítium-ionos hibridautó-
technológiát.

***

Az utóbbi évtizedben a rakteres terepjárók, a pick-upok valahogy túlléptek klasz-
szikus besorolásukon, nem csupán munkagépként és áruszállítóként használják őket,
hanem egyre többrétű a felhasználásuk. Ma már nem csupán szénabálát szállítanak
velük a farmon, mint a kategória megjelenésének hajnalán készült reklámokban lát-
hattuk, hanem egyre többen diszkóba is ilyennel mennek.

Az EuroNCAP – az egyetlen akkreditált szervezet, amely gépjármű-biztonsági tesz-
teket végezhet Európában – arra figyelt fel, hogy ebben a kategóriában nem a biz-
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tonság a legfontosabb szempont, annak ellenére, hogy valóban egyre többféle ren-
deltetést szánnak ezeknek az autóknak.

Az első modellek tesztje során meglepő eredmények születtek, a Nissan Navara
mindössze egy csillagot tudott begyűjteni a felnőtt utasok biztonságának műfajá-
ban, az Isuzu Rodeo ugyanennél a fejezetnél két csillagot kapott, legjobban a Mit-
subishi L200-as teljesített a maga négy csillagával.

Az eredmények láttán a Nissan szakemberei átvizsgálták a Navarát, elsősorban a
légzsákok nyitási vezérlését alakították át, és az első teszttől számított két héten
belül ismét töréstesztre jelentkeztek. A másodikon már jobb volt a helyzet, a felnőtt
utasok biztonsága három, a gyerek utasok biztonsága négy, míg a gyalogosok biz-
tonsága fejezetnél két csillagot kapott a technikailag javított Navara.

Az Isuzunál jóval hosszabb a reakcióidő, ott egyelőre nem a Rodeo feljavításán
dolgoznak, hanem átfogó, belső vizsgálatot rendeltek el.

Az EuroNCAP szakemberei továbbra is ahhoz ragaszkodnak, hogy ezen autók biz-
tonsági tesztjét még a gyártás megkezdése előtt végezzék el a gyártók, hogy a pi-
acra dobás pillanatában mind az utasok, mind a gyerekek, mind pedig a gyalogosok
szempontjából biztonságos autók kerüljenek az utakra. A szervezet másik kezdemé-
nyezése, amelyet az Európai Bizottság is támogat, hogy az egykor munkagépeknek
szánt kategóriát szereljék fel elektronikus menetstabilizátor-rendszerekkel.

***

Ezer köbméter földgáz kitermelése jelenleg 210 euróba kerül Romániában, illetve
ennek az összegnek a kétszeresét, tehát 420 eurót kell fizetni, ha külföldről vásárol-
ják ugyanazt a mennyiséget. A nemzetközi piacon tapasztalható mozgások a vártnál
nagyobb gázáremelést vetítenek előre, közölte a Wirom Gas Romania. A szolgáltató
társaság szerint 25 százalékkal kellene drágítani ahhoz, hogy a piaci játékosok mű-
ködése ne legyen veszteséges.

***

Három hete jelentek meg Romániában a 2013-ig szóló fejlesztési terv első, uniós
forrásokból finanszírozott gazdaságfejlesztési pályázatai. A román kiírások hasonlí-
tanak az Új Magyarország fejlesztési terv pályázataihoz, de van egy lényeges kü-
lönbség: az itteni kis- és középvállalkozások akár hatvan-hetven százalékos
támogatási arányra is számíthatnak. Ezzel szemben Magyarországon csak harminc,
legfeljebb ötven százalékos a támogatás. Amíg tehát Magyarországon egy cég 35
milliót nyerhet el egy uniós kiíráson, addig Romániában 70 milliót. Egy békéscsabai
vagy debreceni vállalkozásnak ilyenformán érdemesebb a határon túl megvalósíta-
nia tervezett beruházását.

***
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Az Európai Bizottság jóváhagyta az Erste Bank csoport biztosítási üzletágának fel-
vásárlását. A vevő a Vienna Insurance Group (VIG). Az Erste Bank csoport megválik
biztosítási üzletágától, azaz az s Versicherung biztosítótól, a kelet-közép-európai fi-
ókoktól, illetve a BCR biztosítási üzletágtól. A döntést már korábban bejelentették,
a brüsszeli jóváhagyásra azonban csak most került sor. Günter Geyer, a VIG vezér-
igazgatója elmondta: a bizottság döntése után a VIG befejezi az Erste-leányokat
érintő akvizícióját. (Az osztrák Erste mellett a tranzakció érinti a cseh, a szlovák, a
román, a horvát, illetve a magyar társaságokat is.) A tranzakció teljes vételára a
bruttó szerződött díjbevétel 1,2-szerese, 1,45 milliárd euró. A VIG bevásárlásával a
régió legnagyobb biztosítója lesz.

***

Júliustól lépett érvénybe a 2007 elejétől bevezetett autóregisztrációs illeték új,
immár az Európai Bizottság által is elfogadott adókulcsa. Eszerint az új autók forga-
lomba íratásához az eddiginél többet kell fizetni, viszont az Euro 1 és 2 környezet-
védelmi szabványoknak megfelelő járműveknél alaposan csökken az illeték.

A használt autók esetében a még pár napig érvényes és az új adókulcs közti kü-
lönbözetet szintén július 1-jétől kezdődően visszafizetik. Pénzügyminisztériumi for-
rásoknak a napokban tett nyilatkozataiból következtetve azonban ez nem lesz gyors
és egyszerű eljárás.

A vonatkozó szabályokat az adókulcs megváltoztatásáról szóló sürgősségi kor-
mányrendeletben rögzítették, melyet az Európai Bizottsággal is egyeztettek, és vár-
hatóan kormányülésen fogják jóváhagyni. Eszerint a visszajáró adókülönbözet
törlesztését az adóhatóságnál kell majd kérvényezni, mellékelve az adó befizetését
igazoló dokumentumot, illetve a jármű törzskönyvét és forgalmi engedélyét. Az állam
legtöbb 45 napon belül fizeti vissza az adókülönbözetet, vagy a kincstár kirendelt-
ségein keresztül, vagy bankszámlán, de nem feltétel nélkül. Ha a kérvényezőnek az
állami vagy társadalombiztosítási költségvetések felé tartozásai vannak, azt levonják
a törlesztendő adókülönbözetből.

Mint ismert, ezt az adónemet az ország uniós csatlakozásával egy időben vezet-
ték be, környezetvédelmi indokokkal, ám olyan számítási kulccsal, melyből első lá-
tásra is egyértelmű volt, hogy a belföldi autógyártók és nagykereskedők érdekeit
védik vele. Az Európai Bizottság az uniós adótörvénykezéssel is összebékíthetetlen-
nek találta az illetéket, és már tavaly tavasztól egy sor intézkedéssel ösztökéli a
román kormányt, hogy vagy változtassa meg, vagy törölje el. Bő másfél év után végül
az adókulcs megváltozik a multik kárára és a használt autóban megoldást kereső kis-
ember javára. Az adókulcs megváltoztatása egyben már annak beismerésével is felér,
hogy az illeték jogtalanul magas volt, így a visszafizetés módozata sok bőbeszédű
nyilatkozatnál ékesebben árulkodik az illetékeseknek a jogállamiságtól távol álló
szemléletétől. Ugyanis ha belátnák azt a civilizált helyeken alaptételnek számító
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tényt, hogy az állam van az adófizetőért és nem fordítva, akkor kérés és köntörfala-
zás nélkül visszafizetnék az adótöbbletet, anélkül, hogy az adófizetőt ezért még a
bürokrácia útvesztőibe is újra belezavarnák.

***

A Leumi Bank Romania június 16-tól előre fizetett kamatú betétet vezetett be
jogi és magánszemélyeknek. A kamat fix, 6 hónapos futamidőnél lejbetétre 11,5%,
euróbetétre 5,25%, a betét minimális összege pedig 1000 RON vagy 250 euró lehet.

A pénzintézet közlése szerint a termék elsősorban a kiváló kamat révén hatékony
megtakarítási eszköz. Emellett a kamat előre kifizetése révén az ügyfél értéktöbble-
tet kap, bankbetétjét így nem érinti hátrányosan az infláció. A kamat előre kifizeté-
sének hatása egyenértékű a szintén féléves futamidejű, lejnél 12,2%-os, eurónál
5,4%-os kamatú olyan betétekével, melyek esetén a kamatot a futamidő végén fi-
zetik ki. Az előre adott kamatot a bank az ügyfélnek a betét elhelyezésekor megnyi-
tott folyószámlájára folyósítja, az összeg felvételekor kezelési díjat nem kell fizetni.

Az ajánlat szeptember 30-ig érvényes, a betéteket, a bankrendszer betéteket ga-
rantáló alapja által megszabott határértékig az állam garantálja.

***

A bukaresti tőzsde a több napja tartó bukdácsolást követően elérte 2008-as mély-
pontját – írja a Ziarul Financiar. Hiába javult a nemzetközi hangulat, tovább süllyedt
a börzeindex. A román tőzsdéről egy hét alatt mintegy 4 milliárd euró párolgott el,
az egy év alatt felhalmozott veszteség közel 13 milliárd euró. Gyakorlatilag ha valaki
egy héttel ezelőtt 100 ezer eurós befektetést eszközölt, keddig 10 ezer eurós mí-
nuszban állt, míg ha ugyanerre az összegre egy évvel ezelőtt vásárolt részvényeket,
a hozamuk 40 ezer euró lenne mínuszban. A tőzsdén forgó tíz (likviditását tekintve)
legnagyobb cég papírjainak indexe, a BET a tegnapi kereskedési napon 2,2 százalé-
kot veszített, ezzel másfél éve nem tapasztalt mélypontra került – erre jött rá a szer-
dai 1 százalékos mínusz. Míg tavaly a vezető részvények mutatója soha nem látott
csúcsokat döntött és júliusban elérte a rekordnak számító 11 000 pontot, az azóta
eltelt időszakban a BET 40 százalékos veszteséget produkált. Adrian Ceuca, egy ko-
lozsvári brókeriroda igazgatóhelyettese szerint a kedvezőtlen globális adatok, a
magas olajár, valamint a szintén magas infláció kedvezőtlenül hat a befektetőkre,
ennek köszönhető, hogy az alacsony részvényárak ellenére a külföldi üzletemberek
rendre elmaradnak. Bár a keddi kereskedési napon némi élénkülés volt tapasztal-
ható, a tranzakciók összértéke így is 10 millió euró alatt maradt, ami jól mutatja a bu-
karesti parketten eluralkodott érdektelenséget. A keddi kereskedés abszolút nyertese
a Carpatica Bank (BCC) volt, miután bombaként robbant a hír, miszerint a Com-
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merzbank tárgyalásokat folytat a román pénzintézet esetleges felvásárlásáról. A hírre
reagálva a nagyszebeni pénzintézet papírjai a napközben felhalmozott több mint 3
százalékos veszteséget gyorsan ledogozták, és a kereskedés felfüggesztéséig 15 szá-
zalékos pluszt realizáltak, értékük 0,213 lejről 0,253 lejre emelkedett.

***

A romániai bulvársajtó zászlóvivője az eladott példányszám tekintetében egy-
harmaddal múlja felül négy mértékadó lap eladásait együttvéve. A román lapok au-
ditálását végző iroda (BRAT) adatai szerint a legolvasottabb napilap a Libertatea című
bulvárújság. Az első negyedévben naponta átlagosan 230 ezer példányt adtak el
ebből az újságból, miközben négy mértékadó országos napilapból összesen csak napi
173 ezer kelt el. Ez azt jelenti, hogy egyedül a Libertatea 30 százalékkal múlja felül
a négy lapot eladásban. A bulvárlapok előretörését bizonyítja, hogy a négy mérté-
kadó lap között szerepel a két legolvasottabb közéleti napilap is, a Jurnalul Naţional
és az Evenimentul Zilei. Mindkét kiadványnak csökkent a naponta eladott példány-
száma a tavalyi év első negyedéhez képest. A Jurnalul Naţionalból tavaly még több
mint 81 ezret értékesítettek, az idén viszont már csak 66 ezret adtak el napi átlag-
ban. Az Evenimentul Zilei eladása a tavalyi 64 ezres példányszámról 53 ezerre esett
vissza. A másik két mértékadó napilap, a Gândul és az Adevărul értékesítése alig vál-
tozott, 28 ezer, illetve 24 ezer eladott példányszámon stabilizálódtak.
A bulvárlapok növekvő térhódításának másik jele az, hogy az elmúlt két évben két
új versenytársa is akadt a Libertateának. A Click! című bulvárlapból közel 120 ezer
példányt adtak el az első negyedévben, így ez a lap a második a bulvárlapok piacán
a Libertatea mögött. Harmadik a Cancan, amelyből több mint 92 ezret értékesítet-
tek naponta.

Összeállította: Csomafáy Ferenc
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Egri vándorgyűlés
A Magyar Közgazdasági Társaság meghívásának 12 RMKT-tag tett eleget és vett

részt az Egerben megtartott magyarországi közgazdászok Vándorgyűlésén 2008. jú-
nius 26–28. között. Ebben az évben a konferencián a lisszaboni reformok kerültek
megvitatásra, és ezen belül a lisszaboni reformok magyarországi megvalósításai.

A Vándorgyűlés Kovács Árpád, a Magyar Közgazdasági Társaság új elnökének
megnyitó beszédével kezdődött, majd ezt követően köszöntőt mondott Sós Tamás,
a Heves Megyei Közgyűlés elnöke.

A plenáris ülésen előadást tartott: Bajnai Gordon, a nemzeti fejlesztési és gaz-
dasági miniszter Foglalkoztatás és növekedés Magyarországon témakörrel; Balázs
Péter, a Közép-Európai egyetem tanára Versenyképesség az EU-ban című előadásá-
val; Varga Mihály, a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Kell-e újraírni az ed-
digi forgatókönyveket?; és Barabás Gyula, az OTP Bank Nyrt. ügyvezető igazgatója
Kilábalás cimmel.

A következő nap programja szekcióüléseken zajlott. Ezek a következő témakörö-
ket foglalták össze: makrogazdaság, üzleti és állami pénzügyek, energia és infrast-
ruktúra, fejlesztéspolitika, regionális politika, vállalati versenyképesség és köztudatos
vállalati magatartás.

RMKT Vándorgyűlés
A Romániai Magyar Közgazdász Társaság Vándorgyűlése 2008. szeptember

26–28.-i hétvégén lesz Szovátán, a Danubius Hotel újonnan létrehozott konferen-
ciaközpontjában. A konferencia témája a Vállalkozói környezet és kultúra európai
összefügésben, amelyen belül részletesebb elemzésre kerülnek a vállalkozások fi-
nanszírozási lehetőségei, a humánerőforrások problematikája, valamint az adóre-
form és hatásai a vállalkozásokra. Előadóink között említhetők: Kádár Béla, a Magyar
Közgazdasági Társaság elnöke, Angyal Ádám, a budapesti Corvinus Egyetem Gaz-
dálkodástudományi Intézetének tanára, Gödri István, a Bosch Rexroth egri gyárának
igazgatója, Daniel Dăianu volt pénzügyminiszter és mások. A bejelentkezések július
15-től már beküldhetők, valamint bővebb információ a Vándorgyűléssel kapcsola-
tosan az RMKT honlapján, a www.rmkt.ro címen található. (Muntean Andrea)

Felvételi helyek
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Ka-

rának magyar tagozatán Kolozsváron a 2008/2009-es tanévben 108 államilag támo-
gatott hely lesz.

A felvételi menete a következő:
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A 2008-AS FELVÉTELI ÜTEMTERVE
JÚLIUS – SZEPTEMBER

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 mesteri programok a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi
Karon. A 2008/2009-es tanévben hat mesteri program indul. Ezek közül három egyé-
ves: regionális és vidékfejlesztés gazdaságtana, vállalati pénzügyek, termékmarke-
ting. Ugyanakkor három 2 éves mesteri is indul: projektmenedzsment és
projektértékelés, vállalati pénzügyi menedzsment, marketingstratégiák és -politi-
kák. A beiratkozási időszak szeptember 1–10.

Regionális és vidékfejlesztés politikái és gazdaságtana mesteri
– 1 éves mesterképzés;
– célja: régió- és vidékfejlesztés terén megfelelő ismeretek, készségek és képes-

ségek nyújtása, kialakítása;
– beiratkozási feltételek: nyelvvizsga-igazolvány;
– felvételi: 15% licensz vizsga, 25% az egyetemi évek átlaga, 60% írásbeli vizsga;
– az írásbeli vizsga tematikája: az Európai Unió gazdaságtana (regionális fejlesztés

és vidékfejlesztés fejezet), Projektmenedzsment (SWOT-elemzés, logikai keretmátrix);
– helyek száma: 9 államilag támogatott, 51 fizetéses;
– további információk: prof. dr. Vincze Mária – maria.vincze@econ.ubbcluj.ro,

www.econ.ubbcluj.ro
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Tevékenység Felvételi július-
augusztus

Felvételi szep-
tember

1. A jelentkezők beiratkozása a kar székhelyén VII. 14–21. IX. 08–18.

2. A jelentkezők névsorának kifüggesztése, ész-
revételek gyűjtése (hibák, kihagyások)

VII. 21. IX. 18.

3. Az adatok feldolgozása VII. 22. IX. 19.
4. Eredményhirdetés VII. 22. IX. 19.
5. A helyek elfogadásának visszaigazolása VII. 23–25. IX. 19–26.

6. Az üresen maradt vagy vissza nem igazolt he-
lyek újraosztása

VII. 25.

7. Az elfoglalt helyek visszaigazolása az első új-
raosztás után

VII. 26–27.

8. A visszaigazolás után felszabadult helyek
újraosztása és az eredmények kifüggesztése

VII. 27.

9. Az elfoglalt helyek visszaigazolása a második
újraosztás után

VII. 28.

10. Végleges eredményhirdetés (felvételi szakasz
végén)

VII. 29.



Vállalati pénzügyek mesteri
– 1 éves mesteri;
– célja: elmélyített ismeretek átadása a vállalati és az általános pénzügy terüle-

téről, ugyanakkor gyakorlatban alkalmazható kompetenciák megszerzése;
– képzés erőssége: többnyelvű jelleg, magyarországi vendégtanárok, gyakorlati

jelleg;
– beiratkozási feltételek: nyelvvizsga-igazolvány;
– felvételi kritériumok: 50% tanulmányi átlag (az államvizsga és a tanulmányi évek

(B.Sc. szint) átlagából számított egyszerű számtani átlag), 50% magyar nyelven írott
felvételi vizsgadolgozat Vállalati pénzügyek és Közvetlen beruházások tantárgyakból;

– helyek száma: 9 államilag támogatott, 51 fizetéses hely;
– további információk: Nagy Bálint Zsolt doktorandusz, tanársegéd, 0741-704276,

www.econ.ubbcluj.ro
Termékmarketing mesteri
– 1 éves mesteri program;
– célja: bármilyen üzleti terület marketingtevékenységében továbbképzést biz-

tosítson;
– beiratkozási feltételek: nyelvvizsga-igazolvány;
– felvételi kritériumok: 60% az egyetemi évek átlaga, 40% licensz vizsga;
– helyek száma: 8 államilag támogatott, 52 fizetéses;
– további információk: Pál Zsuzsa – zsuzsa.pal@econ.ubbcluj.ro,

www.econ.ubbcluj.ro
Projektmenedzsment és projektértékelés mesteri
– 2 éves mesteri;
– végzetteink olyan területeken alkalmazhatók, mint például: régió- és vidékfej-

lesztés, pályázatírás és projektmenedzselés, vállalkozások;
– beiratkozási feltételek: nyelvvizsga-igazolvány;
– felvételi: 50% licensz vizsga, 50% egyetemi évek átlaga;
– helyek száma: 20 államilag támogatott, 30 fizetéses;
– további információk: dr.Horváth Réka – reka.horvath@econ.ubbcluj.ro
Vállalati pénzügyi menedzsment mesteri
– 2 éves mesteri;
– célja: elmélyített ismeretek átadása a vállalati és az általános pénzügy terüle-

téről, ugyanakkor gyakorlatban alkalmazható kompetenciák megszerzése;
– képzés erőssége: többnyelvű jelleg, magyarországi vendégtanárok, gyakorlati jelleg;
– beiratkozási feltételek: nyelvvizsga-igazolvány;
– felvételi kritériumok: 50% tanulmányi átlag (az államvizsga és a három tanul-

mányi év (B.Sc. szint) átlagából számított egyszerű számtani átlag), 50% magyar nyel-
ven írott felvételi vizsgadolgozat Vállalati pénzügyek és Közvetlen beruházások
tantárgyakból;
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– helyek száma: 40 államilag támogatott, 50 fizetéses hely;
– további információk: Nagy Bálint Zsolt doktorandusz, tanársegéd, 0741-704276,

www.econ.ubbcluj.ro
Marketingstratégiák és -politikák mesteri
– 2 éves mesteri program;
– célja: bármilyen üzleti terület marketingtevékenységében továbbképzést biz-

tosítson. Azoknak szól, akik szeretnék elsajátítani a termék- és szolgáltatástervezés,
a reklám és promóciós tevékenység, valamint a megújulás és piacon maradás krea-
tív eszközeit és eljárásait;

– beiratkozási feltételek: nyelvvizsga-igazolvány;
– felvételi kritériumok: 60% tanulmányi évek átlaga, 20% licenszvizsga átlaga,

20%-ot képez egy írásbeli teszt Fogyasztói magatartás és Marketingpolitikák tantár-
gyakból;

– helyek száma: 20 államilag támogatott, 30 fizetéses;
– további információk: Pál Zsuzsa – zsuzsa.pal@econ.ubbcluj.ro,

www.econ.ubbcluj.ro

Hat magyar mesteri
Dr. Juhász Jácint, a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának dé-

kánhelyettesétől tudjuk:
1. A héten értek véget az államvizsgák a BBTE Közgazdaság- és Gazdalkodástu-

dományi Karán. Az idén egyszerre végzett az utolsó nem-Bologna-rendszer végzős di-
ákjai, 137-en, akik a 4 éves képzésben vettek részt, és az első Bologna-rendszerben
végzős 87 diák, akik a 3 éves képzésben részesültek. Elmondható, hogy komoly ered-
ményeket értek el diákjaink az államvizsgákon. Az általuk választott témák aktuális
gazdasági kérdéseket tárgyaltak, különös hangsúlyt helyezve a romániai sajátossá-
gokra, de nem hiányoztak a nemzetközi összehasonlítások sem. Diákjaink komoly
tudásról tettek tanúbizonyságot mind a gazdasági elmélet, mind az alkalmazott gaz-
daságtan területén, munkájukban ötvöződtek az elméleti kérdések, a gyakorlatba
ültetett módszerek és az átfogó piaci elemzések. Témaválasztás tekintetében szinte
minden aktuális kérdésben voltak komoly dolgozatok: regionális elemzések, mak-
romonetáris kérdések, tőzsde, nyugdíjrendszer, adórendszer, vállalati esettanulmá-
nyok marketing, menedzsment, számvitel és pénzügy területek, elektronikus
gazdaság stb. A kutatási módszerek tekintetében is nagyon változatos területeket
érintettek: kérdőíves felmérések, statisztikai-ökonometriai modellezés, esettanul-
mány, interjú, piacelemzések, összehasonlító elemzések, pénzügyi szimulációk stb.
Mindezek figyelembevételével elmondható, hogy egy sikeres államvizsgát tudha-
tunk magunk mögött, és bízunk abban, hogy végzett hallgatóinknak a piaci elhe-
lyezkedése gyors és könnyű lesz.
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2. A végzőseink ősszel a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karán ma-
gyar mesteri programokra az alábbiak figyelembevételével iratkozhatnak be:

A végzett hallgatóink számára jelenleg 3-3 mesteri programot tudunk biztosítani
főként magyar nyelven. A 4 éves képzésben résztvevők Regionális Gazdaságtan, Vál-
lalati Pénzügyek és Termékmarketing mesterképzések közül választhatnak, amely
képzések utolsó évét kezdjük a 2008/2009-es tanévben. Ezek időtartama 1 év. A 3
éves képzésben résztvevők számára Projektmenedzsment, Vállalati Pénzügyi Stra-
tégiák és Termékmarketing mesterképzések állnak rendelkezésükre, amelyek idő-
tartama 2 év. Természetesen ezek a képzések nyitottak minden egyetemi diplomával
rendelkező számára a végzett szakiránytól függetlenül. A 2 éves mesteris program-
jaink komoly államilag támogatott finanszírozásban részesülnek, amelyek keretében
a Projektértékelés és Projektmenedzsmenten 20, a Vállalati Pénzügyi Stratégiákon
40, míg a Termékmarketingen 20 térítésmentes hely van. Az 1 éves programoknál a
térítésmentes helyek száma korlátozottabb: a Regionális Gazdaságtanon 9, a Válla-
lati Pénzügyen 9, míg a Termékmarketingen 8 térítésmentes hely van. (lejegyezte
Horváth Réka)
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Previzionarea falimentelor firmelor cu metode
statistice multivariate

ANNAMÁRIA BENYOVSZKI – KAMILLA KLÁRA KIBÉDI

Preocuparea experţilor din domeniul conducerii privind analiza supravieţuirii
firmelor are un trecut destul de prestigios. Esenţa previzionării falimentului constă
în metode care analizează empiric capacitatea de rambursare a întreprinderilor.
Acordul Basel II oferă instituţiilor de credit posibilitatea de a utiliza mai multe
abordări în ceea ce priveşte evaluarea riscurilor, a riscului de credit, în particular.
Totodată, acordul nu prescrie în mod concret tipul modelului statistic pentru
cuantificarea probabilităţii de nerambursare, decizia aparţinând instituţiilor de
credit. Intenţia noastră este de a oferi rezultate rezonabile prin analiza empirică a
probabilităţii de nerambursare în cadrul unui eşantion de firme. Am ales modelele
statistice Logit şi Probit care sunt modele de probabilităţi condiţionale şi reprezintă
metode directe de estimare a probabilităţii de nerambursare. În acest sens,
rezultatul fiecărui model poate fi interpretat el însuşi ca probabilitate de
nerambursare.

***

Criza creditelor ipotecare din SUA şi posibilele sale efecte asupra
economiei mondiale

ÁRPÁD SZABÓ – KRISZTINA-KAMILLA TALMÁCS

Lucrarea noastră analizează motivele izbucnirii în ianuarie a crizei creditelor
ipotecare din SUA şi a efectelor sale economice asupra altor ţări.

La începutul lucrării prezentăm politicile fiscale, respectiv cele monetare şi
valutare prin care guvernele şi la rândul lor, băncile centrale pot influenţa economia
ţărilor lor. Se prezintă procesele de expansiune şi restricţie.

În continuare, prezentăm importanţa creditelor ipotecare, teoriile care descriu
aceste credite şi reglementările în vigoare în ţara noastră.

Se discută rolul SUA şi a dolarului american în economia mondială, după care
prezentăm criza creditelor ipotecare care a izbucnit în ianuarie şi efectele căruia a
zguduit toate bursele de valori din lume.

Lucrarea se termină cu câteva concluzii.

***
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Despre cauzele crizei subprime

MELINDA-TÍMEA ANTAL

Lucrarea prezintă o modalitate de interpretare a mecanismului ce a condus la
criza financiară şi imobiliară din SUA din anul 2007, explicând pe scurt formarea
bulei imobiliare ca principalul motiv al crizei. Deasemenea sunt discutate factorii
care au stat la baza formării bulei, şi sumar teoriile care existau în contradicţie cu
existenţa sa, cât şi drumul către o adevărată „furtună”.

***

Comportamentul de cumpărare a copiilor

ORSOLYA PÁPAY

Articolul prezintă comportamentul de cumpărare a copiilor de 11-16 ani din
Ardeal, şi este bazat pe o cercetare de interviuri focus group. Cercetarea dezvăluie
faptul că majoritatea copiilor posedă bani de buzunar, pe care pot să-i cheltuiască
pe orice produs dorit. Suma acestor bani de buzunar variază de la o persoană la alta.
Dulciurile sunt cele mai cumpărate produse de majoritatea copiilor întrebaţi. Pe
lângă cheltuire, copiii îşi strâng banii. Fetelor le place să se ducă la cumpărături în
timp ce băieţii nu prea preferă această activitate. Copiii folosesc diverse metode ca
cererea persistentă, argumentarea, cicălirea şi plângerea pentru a convinge pe
părinţii lor să-i cumpere diferite produse. Sunt conştienţi de mărci şi familiari cu
publicităţile în ciuda faptului că acestea nu prea le plac. Deşi copiii la această vârstă
sunt deja conştienţi de intenţia de convingere a companiilor, totuşi sunt uşor
influenţaţi de acestea.

***

Opinia cetăţenilor români cu privire la statutul de membru UE al României
Propuneri în vederea facilitării schimbărilor aşteptate în structura agrară

JOSEF HARIS – RADU DOMNIŢA – RÉKA INCZE

Cu ocazia unei expoziţii agricole din 2007 s-a efectuat un sondaj cu scopul de a
afla ce părere au românii despre statutul de membru UE. La standuri au fost
interogaţi în total 24 de expozanţi şi colegi. Răspunsurile au fost date în scris în
prezenţa respondentului. Toţi cei interogaţi aveau studii economice sau agricole şi
se ocupau cu agricultura.

La un an după aderare cei interogaţi consideră că nivelul agriculturii române este
încă departe de nivelul mediu european. Ei consideră ca soluţie primară
modernizarea sectorului agricol şi nu consideră necesară sprijinirea modificării
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structurii agrare. Deasemenea, ei spun că modificarea structurii agricole din
România va fi asemănătoare cu ceea din Europa de west, unde numărul
gospodăriilor agricole mici va scădea considerabil. Aceasta se datorează faptului că
gospodăriile mici nu sunt suficient de eficiente, adică din punct de vedere economic
nu sunt rentabile. În acelaşi timp, ele reprezintă o soluţie pentru diverse probleme
sociale şi de mediu, motiv pentru care merită să le acordăm o atenţie sporită.

Aşadar, politicienii UE şi români ar trebui să pună accent pe o dezvoltare rurală
mai conştientă, o responsabilitate care nu se rezumă doar la asigurarea finanţărilor
pentru modernizarea exploataţiilor capabile de dezvoltare ci să şi ajute ca regiunile
să devină şi ele atrăgătoare din punc de vedere economic. Se pot menţiona aici
asigurarea locurilor de muncă în afara agriculturii precum şi asigurarea condiţiilor de
adaptare. Acest proces trebuie întărit cu ajutorul planurilor la nivel naţional (de ex.
Planul Naţional de Dezvoltare, Strategia de dezvoltare rurală) şi susţinut cu
intervenţii concrete (de ex: suport cu scop bine definit).
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Corporate Failure Prediction by Multivariate
Statistical Models

ANNAMÁRIA BENYOVSZKI – KAMILLA KLÁRA KIBÉDI

The analysis of financial failure has been an issue for scientists since the early
60’s, as the major threat especially for financial institutions has always been
insolvency. Corporate failure prediction is based on the usage of bankruptcy
prediction models in order to detect companies’ financial difficulties in time. The
new Basel Accord is concerned with risk taking of bankers and prescribes more
sophisticated and risk-averse techniques for credit risk measurement and PD
estimation. The Basel II recommends the application of statistical methods still it
does not specify the model type, letting the banks to decide. This paper intends to
provide empirical results to the previous decision making by using multivariate
statistical models such as Logit and Probit analysis. Both of these models are direct
methods where the rating score itself can be taken as the borrowers probability of
default.

***

The January 2008 US Mortgage-Crisis and its
International Effects

ÁRPÁD SZABÓ – KRISZTINA-KAMILLA TALMÁCS

In our paper we analyze the causes and the effects of the recent mortgage crisis
in the USA.

The study presents the fiscal tools of the governments and the monetary and
currency tools of central bancs which are used for macroeconomic stabilization. We
describe the expansive and restrictive macro-economic processes.

Next we describe the theoretical importance of the mortgage loans and the
Romanian laws and regulations in this domain.

A separate sub-chapter deals with the role of the US economy and the USD in the
World-Economy. The last part describes the crisis which broke up in January and
had a devastating effect over all the stock exchanges in the world.

The paper ends with our conclusions.
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About the subprime crisis

MELINDA-TÍMEA ANTAL

The study follows closely the circumstances that led to the development of the
housing bubble and also tries to establish a theory that explains the mechanism of
the story, highlighting the different factors that have contributed to the subprime
mortgage credit crisis, such as the endorsement of a new public policy about
“affordable housing”, innovative financial products and lack of existent regulations
for derivatives, poor risk management by the financial institutions, failure of the
rating agencies and regulators to understand the implications of the changing
environment for the financial system involving the fair value accounting.

***

Purchasing behavior of children

ORSOLYA PÁPAY

The article presents the purchasing behavior of 11-16 years old Transylvanian
children. It is based on a research with focus group interviews. The research reveals
that most of the children possess some pocket-money that they can spend on any
kind of products they want. The sum of this pocket-money varies from child to child.
Sweets and candies are purchased the most often and by most of the interviewed
children. They also save the money. Going shopping is one of the girls’ hobbies while
boys do not really prefer it. Children use diverse methods like asking persistently,
arguing, nagging and crying to make their parents buy them different products. They
are brand-conscious and familiar with commercials in spite of the fact that they do
not really like them. Although children of this age are already aware of the
persuading intention of advertisers, they are easily influenced by them.

***

The opinion of Romanian citizens regarding the EU membership
Suggestions on how to facilitate structural changes in agriculture

JOSEF HARIS – RADU DOMNIŢA – RÉKA INCZE

A survey undertaken at an agricultural exhibiton in 2007, was ment to unveil the
opinion of Romanian citizens regarding the EU membership. We interviewed a total
of 24 exhibitors and colleagues. Answers were taken in writing in the presence of the
interviewee. Each of them graduated economic and agricultural studies and worked
in the field of agriculture.
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A year after the adhesion, the interviewees think that Romanian agriculture level
is far behind the European medium level. They think that a primary solution would
be the modernization of the agricultural sector and not the financial suport of the
structural change. They believe that structural change will be similar with that of
Western Europe, where the number of small farms was considerably reduced. This
was due to the fact that small farms are not very efficient, i.e. they are not profitable
from economic point of view. Since they provide solutions for several social and
environmental issues it’s worth focusing more on them.

European politicians and Romanian leaders should concentrate on the
development of a more purposeful rural development that aims at providing
financial support not only for the modernisation of farms in growth but to render the
region more attractive from economic point of view. We may include in this category
the creation of working places in other fields than agriculture and helping adaptation
to these. These procesess should be included in national plans (eg. The National
Development Plan, National Rural Development Strategy) and backed up with
particular measures (eg. goal oriented support).
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