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EL SZÓ  

A Perspective-Kitekintés román-magyar 

nyelv tudományos és kulturális 

folyóiratot a Vasile Goldi Nyugati 

Egyetem (Románia, Arad) és a mi 

f iskolánk jogel d intézménye éppen tíz 

évvel ezel tt, 1996-ban jelentette meg 

els ként.  

Az elmúlt évtizedben, a periodika 

jellegének megfelel en, évente legalább 

egy számot adtunk ki. Az utóbbi években 

már arra is telt a szakmai, tudományos 

akaratból és a kutatási eredményekb l, 

hogy egy-egy tematikus különszámot is 

kiadjunk, amit a kar bíbor-bordó színét l 

eltér (kék, zöld, majd ismét kék) színnel 

fejeztünk ki - legutóbb a visegrádi négyek 

kutatási eredményeinek közreadásánál. 

A most elkészült kötet 2005-ben a Magyar 

Tudomány Ünnepe során szervezett 

nemzetközi tudományos konferencián 

(román, szlovák, lengyel és cseh tudós 

kollégákkal), valamint az e körben 

bonyolított tanszéki szakmai napokon 

(Humántudományi, Gazdaságtan és Idegen 

Nyelvi Tanszék) elhangzott el adások 

szerkesztett változata. 

Külön is említést érdemelnek az ugyancsak 

a fenti id keretben bemutatkozó doktoran-

dusz kollégáink (Gödör Zsuzsanna, 

Szabóné Bohus Márta, Hrabovszki Katalin, 

Nyári Csaba és Molnár István), valamint a 

kari TDK konferencián els díjat elért  

FOREWORD  

The Perspectives-Kitekintés Romanian-

Hungarian scientific and cultural periodical 

was started exactly ten years ago, in 1996, 

by the Vasile Goldi Western University 

(Romania, Arad) and the legal predecessor 

of our college. In the past decade, being 

faithful to the nature of the periodical, we 

have issued at least one volume in each 

year. The scientific and professional 

commitment, as well as the research results 

of our institution have made it possible to 

also publish special editions, focusing on 

certain specialised topics. This has been 

illustrated by the unusual colour of the 

volumes (compared to the faculty s 

traditional purple-red colour), which have 

been blue, green, and again blue- the last in 

the chronology being the issue dedicated to 

the Visegrad Four s research results. The 

volume that the reader is holding now has 

been dedicated to the events related to the 

Hungarian Science Festival in 2005- the 

international conference having Romanian, 

Slovak, Polish and Czech lecturers, as well 

as the micro-conferences organised at 

department level by the Humanities, the 

Economics and the Foreign Language 

Departments. The volume contains the 

edited versions of the lectures presented at 

these conferences. Besides all these, we 

would like to highlight the contributions of 

our colleagues attending their PhD studies 
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hallgatók (Papp János, Ráczi Tamara és 

Borbély Szilvia Ágnes) közleményei. 

A szerkeszt k úgy vélik, hogy a kar 

szakmai megítélését nemcsak a már nevet 

szerzett vezet tanárok növelhetik, hanem 

a tudományos életbe most induló fiatalok 

is. Karunkon már ennek is elindult egy 

reményt jelz folyamata. 

A kötet témakörei a kar tudományos 

keretébe illenek, legyen szó a nemzetközi 

versenyképességr l, a munkaer piac sajá-

tosságairól, a nemzetközi számviteli 

standardokról, a felvásárlási hálózatokról, 

vagy a fiatal diplomások álláskeresésér l. 

Az 56-os elítéltek munkalehet sége és a 

munka világának kompetenciái humán 

oldalról közelíti az alapkérdést: mib l és 

hogyan éltünk, élünk. 

A kötetet szakmai felel sséggel ajánljuk a 

térség szakmai m helyeinek, kollégáknak 

és tanítványnak egyaránt.    

Békéscsaba, 2005. december    

Micheller Magdolna 

felel s szerkeszt

     
(Zsuzsanna Gödör, Márta Szabóné Bohus, 

Katalin Hrabovszki, Csaba Nyári and 

István Molnár), as well as of the first prize 

awarded students within the Students 

Scientific Conference (János Papp, Tamara 

Ráczi and Szilvia Ágnes Borbély). It is in 

the editors s conception that it is not only 

the experienced professors that enhance the 

professional appreciation and fame of the 

institution, but also the young that are just 

starting their scientific career.  

And we are proud to witness that our 

faculty has set up a tradition in this respect, 

as well. The topics of the volume perfectly 

fit in the faculty s scientific activities, 

whether we talk about international 

competitiveness, specific features of the 

labour market, international accounting 

standards, acquisition networks or job 

seeking young graduates. The job 

opportunities of those condemned for their 

1956 contribution and the labour market 

competencies provide a humane approach 

to the basic question: how did and do live 

and out of what. We highly recommend the 

present volume, with all our professional 

responsibility, to all professional 

workshops, colleagues and students in the 

area.  

December 2005, Békéscsaba  

Micheller Magdolna 

Editor-in Chief



Ladislau Klein 
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LADISLAU KLEIN  

COSTURILE CALIT II (II). O ABORDARE A MODELULUI PIERDERE 

PENTRU SOCIETATE

  
Definirea no iunii de calitate 

Fiind o no iune foarte larg utilizat , în multe domenii, exist mai multe moduri de 

definire a calit ii, func ie de domeniul la care se refer cel ce face definirea respectiv . Chiar 

i în cazul mai restrâns al produselor i serviciilor, exist mai multe orient ri în privin a 

definirii calit ii. 

Dac este vorba de calitatea produselor i a serviciilor, cel mai corect este s ne 

referim la prevederile standardelor din seria ISO 9000:2000, potrivit c rora calitatea se 

define te ca ansamblul de caracteristici ale produsului sau serviciului care îi confer 

aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite. Definirea calit ii, a a cum este 

f cut în seria de standarde ISO 9000, impune urm toarele observa ii: 

 

calitatea nu este exprimat printr-o singur caracteristic , ci printr-un ansamblu al lor; 

 

calitatea exist numai în rela ie cu nevoile clien ilor, nu este de sine st t toare; 

 

realizarea calit ii înseamn satisfacerea nu numai a nevoilor exprimate, dar i a celor 

implicite. 

Termenul de calitate nu este recomandat, potrivit standardului, s fie folosit singur 

pentru a exprima gradul de excelen într-un sens comparativ i pentru evalu ri tehnice, fiind 

preferabil folosirea câte unui calificativ. Pentru a clasifica entit ile func ie de gradul lor de 

excelen , se define te clasa ( grade ): categoria sau rangul atribuit entit ilor care 

îndeplinesc aceea i func ie în utilizare, dar care difer prin cerin ele referitoare la calitate. 

Clasa reflect , deci, diferen a privind cerin ele privind calitatea, cu accentul pe rela ia dintre 

func ia de utilizare i cost (de exemplu clasificarea hotelurilor dup num rul de stele). 

Cerin ele pentru calitate sunt expresii ale nevoilor satisf cute, exprimate în termeni 

cantitativi sau calitativi, pentru a face posibil realizarea i exprimarea entit ii respective. 

Cerin ele pentru calitate se refer la cerin ele pie ei, cerin ele contractuale, cerin ele interne 

ale organiza iei, cerin ele societ ii. Pentru a stabili calitatea unui produs, se urm resc 

caracteristicile de calitate. Caracteristicile de calitate sunt acele propriet i care confer 

produsului aptitudinea de a satisface nevoile consumatorului. Aceste propriet i ale 

produselor pot fi clasificate dup mai multe criterii. Din punctul de vedere al modului de 
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determinare a calit ii clasificarea caracteristicilor de calitate în  propriet i m surabile i 

propriet i atributive este de importan major .  

Problematica general a costurilor calit ii  

Furnizarea de produse sau servicii care s satisfac necesit i exprimate i implicite, cu 

alte cuvinte furnizarea produselor i serviciilor de calitate, la costurile cele mai mici posibile, 

trebuie s fie principala preocupare a oric rei organiza ii. Conform unor teorii, lucrurile ar 

pute fi sintetizate astfel: În termeni simpli, afacerile înseamn a face bani i a satisface 

Clien ii . 

Absen a calit ii cost scump. Exist estim ri potrivit c rora, în cadrul unei 

întreprinderi, costurile referitoare la calitate, inclusiv pierderile datorate calit ii, variaz între 

5 i 25% din totalul cifrei de afaceri. Efectuarea estim rii costurilor aferente calit ii este un 

mijloc puternic stimulator, dat fiind c posibilit ile de a cre te profitul printr-un program de 

reducere a costurilor asigur rii calit ii sunt mari. 

Cifra la care se ridic pierderile totale datorate noncalit ii, adic defec iunilor i 

neconformit ilor, reprezint o problem fundamental a manegementului calit ii care trebuie 

s aib în vedere îmbun t irea calit ii, controlul i reducerea costurilor referitoare la calitate, 

odat cu men inerea sau cre terea cifrei de afaceri. Totu i, o dificultate major o constituie 

faptul c , în practic , nu se cunosc precis costurile totale de asigurare a calit ii. Contabilitatea 

clasic nu ofer datele privind aceste costuri. Sunt necesare, din aceast cauz , alte metode de 

calcul a costurilor calit ii i a eficien ei reducerii lor. 

Este important ca, la introducerea manegementului calit ii, care are rolul de a  ajuta 

organiza ia s îmbun t easc calitatea i s acrediteze existen a capacit ii organiza iei de a 

men ine calitatea m rfurilor produse, s se cuantifice pierderile datorate calit ii în scopul  

reducerii lor, astfel c problema costurilor calit ii merit s fie abordat i în manualul 

calit ii. 

Defini iile unor no iuni frecvent utilizate în procesul de evaluare a costurilor calit ii 

sunt date în continuare. Costurile calit ii sunt suma costurilor suportate pentru a asigura o 

calitate satisf c toare i pentru a da încredere în calitate, i a pierderilor suferite atunci când 

nu se ob ine o calitate satisf c toare. Aceste costuri include i elemente greu de cuantificat, 

a a cum este, de exemplu, pierderea clientelei. 

Costurile referitoare la calitate pot fi defalcate astfel: Costuri interne referitoare la 

noncalitate: cheltuieli suportate în cazul în care faptul c produsul nu satisface cerin ele de 

calitate se constat înainte ca acesta s p r seasc întreprinderea; 
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Costuri externe referitoare la noncalitate: cheltuieli suportate în cazul în care faptul c 

produsul nu satisface cerin ele de calitate se constat dup

 
ce a p r sit întreprinderea;  

Costuri de detectare i control: cheltuieli suportate pentru verificarea conformit ii 

produsului cu cerin ele de calitate, adic pentru finan area investig rii noncalit ii;  

Costuri de prevenire: cheltuieli efectuate pentru a reduce riscurile privind 

noncalitatea. Aceste costuri includ i costurile pentru implementarea i men inerea unui 

sistem al calit ii i pentru activit ile de asigurare a calit ii. 

Potrivit unor estim ri, în general, costurile de detectare i prevenire constituie 10 

20%, iar costurile interne i externe privind noncalitatea 80 

 

90 % din totalul costurilor 

calit ii.   

Evaluarea costurilor calit ii 

   Evaluarea costurilor calit ii permite s se dea o dimensiune financiar problemei 

calit ii. Principalele obiective urm rite atunci când se analizeaz costurile calit ii sunt: 

 

Reperarea oportunit ilor, cu alte cuvinte demonstrarea faptului c resursele organiza iei 

respective pot fi folosite mai eficient i c noncalitatea este o resurs care st la 

dispozi ie.  

 

Ajutorul la alegerea priorit ilor, identificarea unora din situa iile cele mai grave din 

punct de vedere al costurilor calit ii i definirea obiectivelor ac iunilor viitoare; se 

stabilesc ac iuni care vizeaz mize importante; 

 

Sensibilizarea personalului, obi nuirea personalului s cunoasc ordinele de m rime care 

corespund noncalit ii din întreprindere, abordarea temei calit ii atât cu conducerea, cât 

i cu colaboratorii folosind limbajul economic i al cifrelor; 

 

Urm rirea ac iunilor de îmbun t ire, m surarea progreselor realizate, încurajarea 

acestor progrese, men inerea câ tigurilor ob inute, urm rind dac reducerea costurilor 

este durabil .   

 

Exist mai multe moduri de a face aceste calcule economice dat fiind c evaluarea poate 

fi punctual în timp sau permanent , poate fi f cut pentru o anumit problem sau pentru 

întreaga întreprindere. Estim rile sumare sunt adesea preferabile lucr rilor permanente, 

greoaie.    
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Macromodele 

Modelele au o valoare limitat ca instrumente utilizate direct în adoptarea deciziilor 

datorit caracterului complex al problemelor pe care le abordeaz , datorit lipsei unei rela ii 

cauzale directe între elemente, precum i datorit efectelor subiectivit ii. 

Chiar dac modelele sunt imperfecte din cauza ipotezelor pe care se bazeaz , pentru 

orientare, este important o analiz a modelelor rela iei dintre calitate i bani. Dou abord ri 

cunoscute, fiecare con inând o defini ie diferit a calit ii, sunt modelul standard al  costului 

calit ii , pus la punct de Juran, i modelul pierderii pentru societate al lui Taguchi.  

a) Modelul costului calit ii 

Modelul schematic al lui Juran ilustreaz modul în care se schimb costurile asigur rii 

calit ii dintr-o organiza ie, odat cu modificarea nivelului calit ii. Acest model arat c , pe 

m sur ce nivelul calit ii cre te prin utilizarea pe scar mai larg a metodelor preventive i de 

evaluare, costurile defectelor scad. Dup un anumit punct, îns , utilizarea în continuare a 

acestor metode nu mai reu e te s produc decât reduceri modeste în costurile defectelor. 

Astfel, costurile totale ale asigur rii calit ii scad ini ial odat cu cre terea cheltuielilor pentru 

prevenire pân la nivelul unui cost optim, dup care încep s creasc , pe m sura ce cre te i 

nivelul de calitate 

Cu toat simplitatea i utilizarea sa larg , modelul descris este imperfect. El se bazeaz 

pe unele ipoteze nefundamentate (presupunerea c costurile de prevenire i cele de evaluare 

sunt cumulative, dar în realitate cheltuieli mai mari în preven ie ar permite o activitate de 

evaluare mai redus ). De asemenea, ignor factorul timp (de i costurile de prevenire se 

manifest mai puternic la început, în timp ce reducerea costurilor defectelor este permanent ).  

A adar, acest macromodel este aplicabil concret limitat, lipsit, în cea mai mare parte, 

de relevan pentru procesul decizional al organiza iei i pentru identificarea beneficiilor 

aduse de cre terea calit ii. Modelul ajut , totu i, la în elegerea corela iei costuri  calitate.   

b)  Modelul pierdere pentru societate

 

Modelul semi-cantitativ al lui Genichi Taguchi cu privire la rela ia dintre calitate i 

bani se bazeaz pe dou principii, i anume: 

 

Calitatea slab este o pierdere transferat societ ii din momentul în care produsul este 

livrat, adic transferat clientului. O calitate bun a produsului înseamn pierderea minim 

transferat - i invers. Pierderile respective ( costuri de proprietate , adic determinate de 

proprietatea asupra produsului) sunt cauzate de între inere, de dificult ile de utilizare, de 
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defecte etc., inclusiv de daunele indirecte, repara ii, nerespectarea graficelor de activitate. 

Unele din aceste costuri ar putea fi numite, în ceea ce îl prive te pe produc tor, costuri 

externe ale defectelor, dar multe din ele nu trebuie acoperite neap rat de client. 

 
Acest concept are o natur mai global i consider calitatea slab ca fiind o problem 

macroeconomic , social care dep e te cadrul organiza iei. 

 

Func ia de pierdere are la baz constatarea c orice abatere a parametrilor calitativi ai 

produsului de la valoarea-obiectiv specificat contribuie la pierderea transferat c tre 

societate conform celor de mai sus. Valoarea financiar aproximativ a acestei pierderi 

este direct propor ional cu p tratul abaterii de la valoarea-obiectiv ( i se nume te 

func ia de pierdere ). Caracterul aproximativ al rela iei, necunoscutele prezente în 

ecua ie i dificultatea determin rii lor pentru fiecare caracteristic numeric pledeaz 

împotriva utiliz rii concrete, efective a func iei de pierdere. 

Aceste dou puncte de vedere propuse de Taguchi trebuie v zute ca ni te recomand ri 

pentru formularea strategiilor de pia i pentru îmbun t irea proceselor i mai pu in ca 

instrumente financiare în problema calit ii. 

Principiile calculului efectiv al costurilor calit ii în întreprinderi au f cut obiectul 

unei comunic ri anterioare ale aceluia i autor i nu vor mai fi reluate aici.  

Abordarea practic a costurilor calit ii pe baza modelului pierdere pentru societate

  

De i nu permite o tratare cantitativ a problemei, metoda pierdere pentru 

societate poate ilustra foarte pertinent efectul social al noncalit ii. 

Pentru exemplificare am ales un segment din servicii, important i apropiat popula iei, 

serviciile de înv mânt i anume dou segmente importante ale acestora, serviciile prestate în 

înv mântul superior i serviciile prestate în înv mântul profesional. 

      

a) Definirea serviciilor i a rolului lor în economie i societate 

Serviciile sunt definite succint ca fiind activit i în cadrul  c rora o persoan 

efectueaz pentru ter i ac iuni imateriale i intangibile destinate satisfacerii unei nevoi sociale. 

Serviciile ocup un loc important în economia actual a unei ri i influen eaz în mare 

m sur calitatea vie ii cet enilor acestei ri. Economiile rilor dezvoltate pot fi caracterizate 

economii ale serviciilor , motiv pentru care speciali tii au preocup ri pentru a dep i  

relativa  r mânere  în  urm

  

a  teoriei  fa

  

de  practic , inclusiv pentru definirea 

conceptului de serviciu, problem dificil datorit

 

extremei eterogenit i a serviciilor. 
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Standardul ISO 9000:2000 care pune în centrul defini iei calitatea i respectiv 

satisfacerea cerin elor clientului consider drept servicii prestate i activit i interne ale unor 

compartimente ale produc torului, efectuate în scopul îndeplinirii cerin elor clientului (a a 

poate fi, de exemplu, activitatea de contabilitate din întreprindere).  

Serviciile sunt imateriale, intangibile, nestocabile (perisabile), nedurabile, 

inseparabile de persoana prestatorului i a utilizatorului, eterogene (variabile), produc ia i 

consumul lor sunt simultane. Aceste caracteristici î i pun puternic amprenta asupra 

produc iei i comercializ rii serviciilor. În aceste condi ii, calitatea  serviciului  este  

determinat

  

într-o mare m sur

 

de calit ile  prestatorului,  existând din  acest punct  de 

vedere numeroase posibilit i  de  diferen iere  a  serviciilor.  Imaterialitatea  i  

intangibilitatea  serviciilor  fac evaluarea serviciilor  mai dificil

  

i oblig

 

prestatorii s

 

g seasc

 

solu ii pentru a realiza aceast evaluare. Nestocabilitatea (perisabilitatea) 

serviciilor creeaz probleme legate de posibilitatea apari iei unor dezechilibre între cerere i 

ofert

 

i impune utilizarea unor strategii vizând atenuarea acestor dezechilibre.  

           Analiza dimensiunilor sectorului  serviciilor  arat o puternic extindere a acestuia în 

economiile rilor dezvoltate. Astfel, în rile  dezvoltate  ponderea  serviciilor  în  popula ia  

ocupat

  

dep e te  60%  i  chiar  70% în SUA, Suedia, Canada, Norvegia etc., cu unele 

diferen ieri determinate  de particularit ile modelelor de cre tere economic , ori de tradi ii i 

obiceiuri. În  rile  mediu dezvoltate ponderea serviciilor în  ocuparea popula iei se 

situeaz

 

la un nivel mediu, de 50-60%, iar în rile cu un nivel sc zut de dezvoltare acest 

indicator are valori corespunz tor mai reduse (30-40%). Acesta este i cazul României, cu 

o pondere a popula iei ocupate în servicii de numai 31,2% în anul 2000  

Analiza ponderii serviciilor în crearea PIB duce la concluzii asem n toare, statisticile 

punând în eviden , pentru toate categoriile de ri, ritmuri superioare de cre tere a PIB în 

servicii, comparativ  cu celelalte sectoare  ale economiei. De exemplu  în Germania i în 

Japonia serviciile contribuie la PIB cu 50  70%.  

Teoriile economice  moderne recunosc rolul de prim rang al serviciilor în cre terea 

economic , în realizarea progresului economic i social. Astfel, func iile serviciilor se 

înscriu între activit ile cele mai importante creatoare de avu ie material

  

i spiritual . Între 

acestea se afl

 

func iile de cercetare-dezvoltare, educa ie (formare i perfec ionare 

profesional ), între inere (mentenan ), aprovizionare i stocaj, distribu ie, poten area 

utiliz rii produselor,  gestiunea  i reciclarea  de eurilor.  

Aportul cel mai  mare la cre terea economic

 

îl au serviciile intensive în 

inteligen , care contribuie la progresul tehnic.  
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b) Clasific ri ale serviciilor 

Consumatorul percepe existen a unui num r mare i foarte variat de servicii. Astfel 

sunt, de exemplu, servicii de interes public (ca alimentarea centralizat cu ap potabil i 

colectarea i evacuarea apelor uzate a localit ilor), servicii bancare, servicii medicale, servicii 

educa ionale, servicii de alimenta ie public , servicii de repara ii ale produselor de folosin 

îndelungat , servicii de repara ii i de între inere a produselor nealimentare de uz curent, 

servicii de igien i înfrumuse are, servicii de turism, servicii de transport, servicii de 

telefonie mobil etc. 

Clasificarea acestui num r mare i variat de servicii este dificil , motiv pentru care au 

i ap rut mai multe modalit i de clasificare a lor. Clasific rile statistice ale serviciilor in cont 

de criterii precum  ocupa iile, activit i, produs etc.  Pe lâng

 

clasific rile statistice  ale 

serviciilor, exist i multe alte posibilit i de grupare, dup diferite  criterii economice, 

dup

 

metode de gestiune a resurselor, modalit i de evaluare a performan elor etc.  

În raport cu natura rela iilor economice i financiare ce intervin între prestator i 

beneficiar serviciile pentru popula ie se clasific

 

în dou

 

mari grupe i anume servicii de 

pia

 

(marf ) i servicii non-market (ne-marf ). Func ie de caracteristicile beneficiarului pot 

fi identificate dou grupe ale serviciilor pentru popula ie i anume servicii personale i 

colective (individualizate sau destinate colectivit ii în ansamblul s u). În func ie de modul 

de finan are exist servicii de pia i servicii finan ate public. 

Serviciile finan ate de la buget cuprind servicii publice. Între acestea serviciile 

publice personalizate se g sesc asigurarea st rii de s n tate a  popula iei, educarea i 

ridicarea nivelului cultural- tiin ific al oamenilor, crearea condi iilor pentru loisir i 

afirmarea personalit ii umane, asisten a social

 

i serviciile culturale i de art . Trebuie 

remercat, totu i, c in multe din aceste domenii, dup 1990 a ap rut i ini iativa privat , 

respectiv serviciile de pia . Astfel sunt de exemplu înv mântul, în primul rând înv mântul 

superior, cultura, asigurarea s n t ii etc.   

c)  Pia a serviciilor 

Principial nu exist deosebiri între pia a bunurilor i pia a serviciilor. Totu i, serviciile 

prezint unele caracteristici care influen eaz comportamentul economic al furnizorilor i al 

beneficiarilor serviciilor, metodele de studiu i previziune a pie ei serviciilor, modul de 

interven ie a statului pe pia etc. Dintre aceste caracteristici ies în eviden cele care se refer 

la modul de manifestare a concuren ei, ceea ce determin faptul c în sectorul serviciilor 

majoritatea pie elor sunt cu concuren imperfect . Caracterul imperfect al concuren ei în 
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acest domeniu motiveaz interven ia mai puternic a statului în acest sector. Principalele 

forme ale interven iei statului în domeniul serviciilor sunt întreprinderile publice, 

concesionarea, finan area sau subven ionarea unor servicii i calea reglement rilor tehnice, 

administrative, fiscale, de control al pre urilor etc. Interven ia statului în sectorul serviciilor a 

fost justificat prin diverse teorii economice a a cum este teoria monopolului natural.    

În rile dezvoltate i în primul rând în SUA, procesul de liberalizare a sectorului 

serviciilor a început în anii 70 ai secolului XX i a constat în diminuarea interven iei 

statului, de exemplu prin privatizare i dereglementare, ceea ce a dus la cre terea 

concuren ei, cu rezultatul de cre tere a calit ii i de sc dere a tarifelor. Între pia a serviciilor 

i pia a bunurilor exist rela ii complexe care pot fi clasificate ca rela ii de concuren , de 

stimulare i de indiferen . 

Rela iile de concuren se pot pune în eviden , de exemplu, prin compararea volumului de 

vânz ri de m rfuri cu am nuntul i cel al serviciilor prestate pentru popula ie. 

Raporturile de stimulare sunt, de asemenea, prezente între cele dou

 

pie e, de 

exemplu între pia a bunurilor de folosin

 

îndelungat

 

i cea a serviciilor de reparare i 

între inere a bunurilor respective sau între pia a serviciilor turistice i pia a bunurilor care 

înso esc consumul turistic etc. Cea mai important categorie a pie ei serviciilor, pe lâng 

tarife, o constituie oferta. Oferta de servicii este caracterizat prin for a de munc , baza 

tehnic , sistemul de rela ii dintre ofertan i i consumatori, dar i prin raportul 

diferen iere/asem nare/standardizare i în foarte mare m sur prin accentul pus pe calitate.  

d) Serviciile de înv mânt superior i modelul pierdere pentru societate

  

Calitatea slab este o pierdere transferat societ ii din momentul în care produsul este 

livrat, adic transferat clientului. este un principiu de baz al modelului. Pentru a aplica acest 

principiu pentru înv mântul superior este necesar s definim mai precis în ce const 

calitatea produsului în acest caz. Desigur, produsul înv mântului superior îl constituie 

cuno tin ele profesionale de specialitate ale absolven ilor institu iei de înv mânt superior, 

dar i atitudinea fa de munc a absolven ilor, modul în care tiu s î i valorifice aptitudinile 

native i câ tigate, abordarea moral a problemelor pe care trebuie s le solu ioneze în via a 

real . Nivelul acestor caracteristici vor defini calitatea serviciilor oferite de înv mântul 

superior. Un al doilea element care trebuie definit este clientul. Ca o no iune colectiv clientul 

este, în acest caz, pia a for ei de munc . În realitate, cuno tin ele i aptitudinile fiec rui 

absolvent vor fi cump rate i evaluate de un anumit client, angajatorul, sau vor fi evaluate 

de mediul de afaceri dac absolventul î i încearc puterile i norocul pe propriile picioare.  
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Trebuie, de asemenea, definit nivelul minim pe care cuno tin ele i celelalte 

caracteristici trebuie s le ating pentru ca cerin ele clientului s fie satisf cute. Dac pentru 

cuno tin ele profesionale exist ni te criterii precise iar absolventul, înainte de a p r si 

institu ia de înv mânt superior este pus în situa ia de a da seama, în cadrul diferitelor 

examene i final la sus inerea lucr rii de licen , de m sura în care cuno tin ele lui satisfac 

aceste criterii, pentru celelalte caracteristici de calitate nu se face compara ia cu nivelul 

minim dorit. Chiar i examenul privind cuno tin ele profesionale, indiferent de modul de 

verificare, presupune un anumit grad de subiectivism.  

In astfel de condi ii, verdictul final îl va da via a, pia a muncii, m sura în care fiecare 

absolvent de înv mânt superior î i va g si un loc potrivit pentru a- i desf ura activitatea i 

va satisface cerin ele locului respectiv. Trebuie subliniat faptul c absolven ii înv mântului 

superior au rolul, de regul , de conduc tori de nivel mediu în diversele ni e ale societ ii, de 

conduc tori de vârf, de speciali ti în diverse domenii, de cercet tori i nu în ultimul rând, o 

parte din ei constituie elitele societ ii.  

Care este i cine suport , în acest caz, costul noncalit ii, costul faptului c unii din 

absolven i nu îndeplinesc condi iile mai înainte amintite i deci costul faptului c institu ia de 

înv mânt superior nu a produs la nivelul calitativ necesar? R spunsul este greu de dat, dar 

cert este c acest cost cuprinde insatisfac ia individului, al absolventului i lipsa de 

performan la locul unde î i desf oar activitatea. Aceste costuri sunt suportate final de 

societate. De exemplu, absolventul care constat c nu poate face fa , va urma, probabil o 

nou form de înv mânt, ceea ce este o pierdere evident pentru societate (în acest timp el 

nu produce, nu câ tig , nu pl te te impozit, ori le face la nivel sc zut, se folose te de facilit i 

oferite de stat etc.). i pierderea pentru societate din cauza lipsei de performan la locul de 

munc este evident .  

Poate cea mai adânc urm în societate o las lipsa unei elite de calitate. i, drept 

argument, este suficient s se arate situa ia acelor societ i care, din diverse motive, în 

decursul istoriei au r mas ori au fost l sate f r elitele lor intelectuale. Prezenta lucrare nu î i 

propune s analizeze concret costurile calit ii în înv mântului superior ci doar s atrag 

aten ia asupra problematicii. Sigur, înv mântul superior produce calitate, dar este de analizat 

care sunt costurile suportate de societate i de membrii individuali ai societ ii pentru succesul 

celor care spunem noi s-au realizat . Urm rirea evolu iei post-universitare a absolven ilor 

devine o necesitate pentru institu iile de înv mânt superior. Trecerea la înv mântul 

superior conform cu principiile de la Bologna i stabilirea modului în care trecerea la noul 
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model se face, este un moment oportun pentru a ne gândi i a ac iona cu privire la costurile 

înv mântului superior i la pierderile pentru societate .  

e) Înv mântul profesional i modelul pierdere pentru societate

 
Un studiu realizat relativ recent cu privire la nivelul la care sunt asigurate diferite 

categorii de servicii în municipiul Arad, care are aproximativ 180.000 de locuitori, a pus în 

eviden o serie de tendin e care, de altfel, par s fie comune cu alte zone ale rii, ale Europei 

Centrale i de R s rit i cu sfere geografice chiar mai largi. 

   Astfel, s-a constatat c oferta de servicii s-a dezvoltat în ultimii ani, fiind în 

concordan cu dezvoltarea general a rii, dar pentru a ajunge la structura asem n toare cu 

aceea a rilor dezvoltate, oferta de servicii trebuie s creasc în continuare. În privin a 

structurii acestora s-a subliniat c servicii care cu câ iva ani în urm nu erau r spândite sau 

erau chiar lips pe pia a liber , azi sunt bine reprezentate i sunt importante pentru dezvoltarea 

economic i social i pentru calitatea vie ii (de exemplu serviciile bancare i cele similare, 

serviciile medicale private, unele servicii noi de înv mânt).  

O caren pus în eviden de acel studiu este lipsa ofertei pentru marea majoritate de 

servicii de repara ii, între inere, mentenan i similare. Cu excep ia unor repara ii cu totul 

speciale, cum sunt unele privind autoturismele, serviciile oferite de meseria i 

 

l c tu i, 

instalatori, electricieni, depanatori, tâmplari, pantofari, croitori, cur itori chimici etc.  pentru 

lucr ri de repara ii i interven ii necesare pentru popula ie sunt pu ine sau lipsesc în totalitate. 

Fenomenul acesta este un efect, este pierderea pentru societate în în elesul teoriei lui 

Taguchi. Încercând o analiz a cauzelor deficien elor de mai sus, cel pu in urm toarele trebuie 

luate în calcul: 

 

Nivelul necorespunz tor al preg tirii viitorilor meseria i. Azi lipsesc colile care au 

preg tit înainte profesioni tii meserii, iar colile de meserii care exist nu au prestan a 

necesar care s îi fac pe p rin i i pe elevi s le calce cu demnitate pragul. Mul i copii 

din coala general sau din liceu sunt for a i din diverse motive, inclusiv din cauza lipsei 

unor coli de meserii de nivel i de prestan corespunz toare, s fac în continuare 

preg tire teoretic , de i ei au înclina ii, chiar au talent pentru o meserie. Nivelul de 

preg tire în aceste coli este sc zut, iar deprinderile practice sunt adesea înlocuite cu 

cuno tin e teoretice. 

 

Tendin a fabrican ilor de a produce m rfuri de genul celor de unic folosin , în sensul c 

multe din ele nu se pot repara, soarta lor fiind prematura transformare în de euri 

(înc l minte, aparate electronice, etc. care nu se pot repara). Trebuie subliniat c aceast 
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tendin , de i este o tendin mondial , este p guboas , irositoare de resurse i poluatoare 

a mediului, d un toare cump r torului. Evident aceast cauz a lipsei meseria ilor se 

constituie i ea într-o serioas pierdere pentru societate . Sigur, ca ar de dimensiuni 

modeste, posibilit ile noastre de împotrivire sunt mici. Totu i, ar trebui s încerc m s 

prelu m alte lucruri bune de la societ ile dezvoltate din vest, iar în privin a m rfurilor 

gen de unic folosin s ne opunem, cu posibilit ile noastre existente la nivel local, 

na ional sau regional.  

 

aten ia insuficient acordat , în primul rând de stat, pentru dezvoltarea acestui sector. 

Sprijinul pentru IMM-uri, care se tot invoc , ar trebui s aib în vedere i acest gen de 

activit i. Nu este vorba numai de sprijinul direct. Parcurgând mai mult literatur de 

specialitate, destinat preg tirii viitorilor economi ti, se constat c la capitolul servicii se 

discut , în primul rând de serviciile bancare, f r îndoial excep ional de importante în 

economia de pia , se amintesc serviciile de alimenta ie public , cele medicale sau de 

înv mânt, dar serviciile de natura celor puse în eviden ca lips în situa ia de mai sus, 

lipsesc i de aici. Studen ii economi ti, viitorii conduc tori ai economiei, nici nu sunt 

educa i pentru a gândi c serviciile însemn i repara iile de biciclete, de aspiratoare sau 

montarea unei încuietori la u a de la intrare. Este necesar deci i o modificare de 

concep ie, de abordare.  

 

Ora ul Arad, ca i multe alte ora e din regiune i din ar , a fost, printre altele, i un 

centru al meseria ilor de mare valoare. Regimul anterior a contribuit în mare m sur la 

distrugerea acestei tradi ionale activit i. Întâi, adversar al propriet ii privare, i-a comasat 

pe micii meseria i în mari unit i cooperatiste care asigurau serviciile pentru popula ie. 

Apoi aceste unit i au fost orientate spre marea produc ie, devenit ulterior de stat. A a a 

luat na tere, de exemplu, Fabrica de Ceasuri din Arad. În acela i timp, interesul pentru 

serviciile prestate de meseria i a sc zut, iar preg tirea noilor genera ii de meseria i a 

dec zut. În prezent s-a ajuns în situa ia c vechea genera ie a p r sit via a profesional 

activ , f r s existe profesioni ti bine preg ti i care s îi înlocuiasc . Sunt necesare 

m suri cât mai urgente i mai serioase de remediere.             

Lipsa unor astfel de servicii, lips care are la baz preg tirea precar sau lips a meseria ilor, 

are cel pu in trei efecte negative care se constituie în tot atâtea pierderi pentru societate : 

 

influen a negativ asupra calit ii produselor, în sensul c serviciile de post-livrare nu sunt 

asigurate. Impactul negativ nu se opre te aici, produsele care nu se repar devenind repede 

de euri mai mult sau mai pu in periculoase, devenind surse de poluare i de risip de 



Costurile calit ii (II). O abordare a modelului pierdere pentru societate

   

18

 
resurse 

 
acestea fiind chiar aspecte care se iau în considerare la aprecierea calit ii 

produselor; 

 
influen a asupra calit ii vie ii, producând disconfort pentru cet enii care nu au unde s 

apeleze pentru a- i rezolva acest gen de probleme; 

 
înflorirea unei pie e negre a serviciilor, tot felul de persoane f r autoriza ie i de regul 

f r calificare, încercând s substituie ofertan ii legali de servicii. Acest fenomen 

afecteaz popula ia, dar i bugetul statului care este privat de plata unor impozite. 

Influen eaz , de asemenea, pia a for ei de munc crescând num rul real sau scriptic al 

omerilor.   
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Abstract  

Delivering products and services that have a certain quality level involves higher or 

lower costs. Estimations published in literature emphasize that costs of quality that include 

losses due to absence of quality in part of product rise up to 5 - 25% of the total income of an 

enterprise. So reducing costs of quality is an important possibility to improve economic 

situation of organizations.  

The question of costs of quality is present in service deliveries, including education as 

well. An economic evaluation of loses in such case is much more difficult as the quality 

failures have a social costs present diffusely in different points and levels of the society. 

In the paper losses due to quality problems in higher education and in professional formation 

of handicraftsmen are investigated by the use of Genichi Taguchi s model of social losses . 

However it does not offer quantitative results, the model provides a rather precise diagnosis of 

the problem.  
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UBICA VANTNEROVÁ - RADOSLAV KO IAK  

VYBRANÉ PROBLÉMY FINANCOVANIA ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY V SR   

Decentralizáciou sa vo v eobecnosti chápe presun moci na ni iu úrove tátu, alebo 

presun verejnej moci a zodpovednosti za vykonávanie verejných zále itostí z centrálnej vlády 

na regionálnu a miestnu vládu. Decentralizáciu ako jeden z významných trendov sú asnosti 

mo no pova ova za conditio sine qua non rozvoja nielen samotnej miestnej samosprávy, ale 

i celej ob ianskej spolo nosti (Ber ík, 2003, s. 50). Decentralizácia na jednej strane znamená 

ur ité mo nosti na jednotlivých úrovniach územnej samosprávy, na druhej strane má jej 

uplatnenie ur ité ohrani enia. Zárove je to proces, ktorý priná a výrazné zmeny v rozsahu 

a truktúre  kompetencií miestnej a regionálnej samosprávy a je sprevádzaný zmenou 

ekonomických podmienok pre zabezpe ovanie vykonávania zverených úloh.  

Proces decentralizácie sa na Slovensku za al v roku 1990. vtedy bol vytvorený základ 

systému verejnej správy, tzv. duálny systém. Prvé vo by do orgánov samosprávy obcí 

v novembri 1990 naplnili legislatívne pripravený proces kon tituovania miestnej samosprávy 

na princípoch európskeho právneho tandardu obsiahnutého v Európskej charte miestnej 

samosprávy. Obce a mestá sa stali autonómne v rozhodovaní o miestnych zále itostiach. 

Postupne sa budovali nielen legislatívne, in titucionálne ale aj ich ekonomické podmienky, 

zalo ené na ich vlastnej subjektivite, na miestnom finan nom systéme, vlastnom majetku 

a nástrojoch (ekonomických a mimoekonomických) pre mo nosti ovplyv ovania sociálno 

 

ekonomického rozvoja nimi spravovaných území.   

V systéme tátnej správy pôsobili v tomto období orgány ústrednej tátnej správy 

a miestnej tátnej správy, tzv. v eobecnej a pecializovanej v administratívno správnej 

truktúre 38 okresov a 121 obvodov. V roku 1993 sa pripravoval al í krok reformy verejnej 

správy, ktorý mal predov etkým prinies horizontálnu integráciu miestnej tátnej správy. 

Zlo itá politická situácia koncom roku 1993 neumo nila presadi pripravenú reformu.  

al í krok v reforme verejnej správy na Slovensku sa realizoval v roku 1996. 

Uskuto nila sa zásadná zmena v územnom a správnom usporiadaní tátu. Vytvorilo sa 8 

krajov a 79 okresov a tomu zodpovedala dvojstup ová sústava úradov v eobecnej miestnej 

tátnej správy s koncentráciou irokého rozsahu kompetencií. V tomto období nedo lo 

k presunu kompetencií zo tátnej správy na miestnu samosprávu.  

Reálne sa decentralizácia kompetencií tátu na samosprávne subjekty uskuto nila a 

od januára 2002 v dvoch etapách. Kon tituovala sa regionálna samospráva. Prvé vo by do 
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orgánov samosprávnych krajov boli v novembri 2001. Od 1.1. 2002 sa uskuto nil postupný 

proces decentralizácie niektorých úloh tátu, spravidla zabezpe ovaný krajskými a okresnými 

úradmi, na samosprávne kraje a obce.   

Druhý stupe územnej samosprávy v ak nemal vytvorené ekonomické podmienky 

adekvátne jej postaveniu, okruhu pôsobnosti, truktúre právomocí. Legislatívna úprava 

pôsobnosti samosprávnych krajov je porovnate ná s obdobnými právnymi normami v iných 

tátoch. Istú nepresnos mo no v zákone vidie v okruhu vymedzenia originálnych 

(samostatných) a prenesených kompetencií. Ove a vä ím a záva nej ím problémom je 

zabezpe enie decentralizovaných úloh funk ným systémom financovania na jednotlivých 

úrovniach územnej samosprávy.   

Prechod systému finan ného zabezpe enia  akejko vek kompetencie z re imu 

rozpo tového hospodárenia tátnej správy na samosprávu je mimoriadne náro ná a zlo itá 

úloha. Treba zvá i charakter verejnej úlohy a jej finan nú náro nos . Sú asne 

s decentralizáciou  kompetencií treba uskuto ni aj fi kálnu decentralizáciu.  

Reforma financovania územnej samosprávy je na Slovensku pripravená od 1.1. 2005 

v nadväznosti na uskuto nený prechod niektorých pôsobností z orgánov tátnej správy na 

obce a samosprávne kraje v období rokov 2002 

 

2004 v nadväznosti na da ovú reformu, 

uskuto nenú od roku 2004. Zvý enie rozsahu úloh miestnej a regionálnej samosprávy, ale aj 

skuto nos , e samosprávne kraje sú v sú asnosti financované prostredníctvom transféru zo 

tátneho rozpo tu, vy aduje posilni mieru ingerencie vlastných da ových príjmov obcí 

a miest na ich celkových príjmoch a vytvori podmienky finan nej samostatnosti 

samosprávnych krajov, vrátane ich da ových právomocí.  

Základom finan ného hospodárenia miestnej samosprávy je rozpo et. Odzrkad uje 

finan nú politiku orgánov samosprávy obcí a miest, konkretizuje mieru úspe nosti v realizácii 

komunálnej politiky. Obce a mestá v SR majú pomerne ve kú autonómiu pri tvorbe 

a pou ívaní vlastných finan ných zdrojov. V období od revitalizácie miestnej samosprávy na 

Slovensku sa viackrát menili metodické zásady pre zostavovanie rozpo tov, finan né vz ahy 

tátneho rozpo tu a rozpo tov obcí a truktúra tátneho rozpo tu. K výrazným systémovým 

zmenám do lo predov etkým v dôsledku zavedenia nového da ového systému tátu k 1.1. 

1993 zavedením novej rozpo tovej klasifikácie k 1.1. 1996 a v súvislosti so zmenami 

v truktúre rozpo tovej klasifikácie uplatnenej od 1.1. 2002.  

Základné informácie o vývoji miestnych rozpo tov za roky 1999 

 

2003 uvádzame 

v nasledujúcich tabu kách. Porovnanie úhrnu rozpo tov miestnych samospráv na 
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makroekonomickej úrovni mô eme vyjadri jeho pomerom k hrubému domácemu produktu 

a k objemu výdavkov tátneho rozpo tu.  

Tabu ka 1 

Rozpo ty obcí a makroekonomické ukazovatele v SR 

Rok Ukazovate

 

1999 2000 2001 2002 2003 
HDP (v mld.SK be né 
ceny) 

835,7 930,2 989,3 1 096,4 1 195,8 

Výdavky R (v mld.Sk) 231,5 241,1 249,7 272,0 289,0 
Príjmy obcí/ HDP (v %) 3,3 3,6 3,3 5,2 5,9 
Výdavky obcí/HDP (v 
%) 

3,1 3,4 3,1 4,9 5,8 

Výdavky obcí / R (v 
%) 

11,3 13,1 12,2 19,7 23,8 

Zdroj: tátne závere né ú ty SR 1999  2003    

Objem úhrnu rozpo tov miestnych samospráv bol v porovnaní so zahrani ím nízky. 

Od roku 2002 sa podiel výdavkov obcí na HDP zvý il, a to oproti roku 2001 o 1,6%, v roku 

2003 o 2,7%. Zmena podielu výdavkov rozpo tov obcí na výdavkoch R bola e te 

výraznej ia. Porovnanie rokov 2001 a 2002 znamenalo zvý enie o 7,5%, rokov 2002 a 2003 

zvý enie o 4,1%. Porovnanie rokov 2001 a 2003 predstavuje nárast o 11,6%. V roku 2002 sa 

v rozpo toch miestnych samospráv prejavil proces decentralizácie v oblasti kolstva 

a sociálnych slu ieb. Objem rozpo tov obcí výrazne stúpol, zmenil sa aj ich pomer k HDP 

a výdavkom tátneho rozpo tu. Vplyv decentralizácie mô eme posudzova aj z h adiska 

vnútornej truktúry miestnych rozpo tov, ktorú uvádzame v tabu ke 2.  

Tabu ka 2 

Rozpo ty obcí 

Rok Ukazovate

 

1999 2000 2001 2002 2003 
Príjmy obcí (v mil. Sk)  27 344

 

33 657

 

32 718

 

57 490

 

70 323 

 

Da ové príjmy (v mil. Sk) 11 609

 

12 799

 

13 992

 

16 891

 

17 798

 

Da ové príjmy / PRO (v 
%) 

52,5

 

38,0

 

42,8

 

29,4

 

25,3

 

Neda ové príjmy (v mil. 
Sk) 

9 117

 

10 692

 

10 925

 

11 865

 

13 104

 

Neda ové príjmy / PRO (v 
%) 

33,3

 

31,8

 

33,4

 

20,6

 

18,6

 

Granty a transféry ( mil. 
Sk) 

3 362

 

3 739

 

4 773

 

22 929

 

34 045
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Granty a transféry / PRO 
(v %) 

12,3

 
11,1

 
14,6

 
39,9

 
48,4

 
Príjmy zo splácania 
úverov, pô i iek 
a z predaja ú astín (v mil. 
Sk) 

93

 
124

 
297

 
504

 
122

 
Prijaté úvery (v mil. Sk) 3 163

 
6 303

 
2 731

 
5 301

 
5 254

 

Prijaté úvery / PRO (v %) 11,6

 

18,7

 

8,3

 

9,2

 

7,5

 

Výdavky obcí (v mil. Sk) 26 084

 

31 610

 

30 586

 

53 462

 

68 905

 

Be né výdavky (v mil. Sk) 16 777

 

18 748

 

19 873

 

34 312

 

49 649

 

Be né výdavky /VRO (v 
%) 

64,3

 

59,3

 

65,0

 

64,2

 

72,1

 

Kapitálové výdavky (v 
mil. Sk) 

7 020

 

7 366

 

8 754

 

16 030

 

12 302

 

Kapitálové výdavky/ VRO 
(v %) 

26,9

 

23,3

 

28,6

 

30,0

 

17,9

 

Poskytovanie úverov 
a pô i iek, ú as na 
majetku a splácanie istiny 

2 287

 

5 496

 

1 958

 

3 121

 

7 054

 

Prebytok ( v mil. Sk) 1 260

 

2 047

 

2 132

 

4 027

 

1 419

 

Zdroj: MF SR  odbor financovania miestnych samospráv 
Vysvetlivka: PRO = príjmy rozpo tov obcí   

       VRO = výdavky rozpo tov obcí    

Dynamiku rastu a zmeny v truktúre príjmov dokumentujeme v tabu ke 2. Vplyv 

decentralizácie verejnej správy sa prejavil najmä po roku 2001. Podiel vlastných príjmov 

miestnych rozpo tov sa zo 76,2% v roku 2001 postupne zní il na 50,0% v roku 2002 a na 

43,9% v roku 2003. Podiel grantov a transferov vzrástol zo 14,6% v roku 2001 na 39,9% 

v roku 2002 a 48,4% v roku 2003. Výrazný vplyv na túto situáciu majú decentraliza né 

dotácie.   

truktúra da ových príjmov sa za obdobie rokov 1999 

 

2003 nezmenila. Boli tvorené 

miestnou da ou (da ou z nehnute nosti), miestnymi poplatkami a podielovými da ami 

(podielom na dani z príjmov právnických osôb, dani z príjmov fyzických osôb a cestnej dani). 

Neda ové príjmy vykazovali za sledované obdobie pomerne vyrovnané hodnoty. Ich podiel 

na celkových príjmoch do roku 2001 predstavoval pribli ne jednu tretinu. V dôsledku 

zvý eného podielu grantov a transferov na celkových príjmoch rozpo tov obcí má podiel 

da ových a neda ových príjmov klesajúcu tendenciu.  

Rozsah výdavkov miestnych samospráv ovplyvnila vý ka príjmov, rozsah ich 

zodpovednosti a okruh právomoci pri zabezpe ovaní miestnych verejných statkov. Dve 

tretiny výdavkov obcí tvoria be né výdavky.  
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Fi kálna decentralizácia nadväzuje na vykonaný prechod kompetencií z orgánov 

tátnej správy na obce a vy ie územné celky pod a zákona . 416/2001 Z.z. Pod a uvedeného 

zákona prechádzali kompetencie na územnú samosprávu postupne od 1.1. 2002 do 1.1. 2004.   

Nový systém financovania od 1.1. 2005 by mal posilni samostatnos a zodpovednos 

územných samospráv pri rozhodovaní o pou ití verejných zdrojov na zabezpe ovanie slu ieb 

ob anom. Podstatou nového systému financovania je prechod od poskytovania dotácií 

územným samosprávam zo tátneho rozpo tu na financovanie originálnych kompetencií 

prostredníctvom da ových príjmov. Kompetencie, ktoré obce a vy ie územné celky budú 

vykonáva v re ime preneseného výkonu tátnej správy budú aj na alej financované 

dotáciami zo tátneho rozpo tu.  

Realizácia fi kálnej decentralizácie má okrem zvý enia samostatnosti a zodpovednosti 

samosprávnych obcí a samosprávnych krajov pri tvorbe a pou ití vlastných finan ných 

zdrojov zabezpe i aj jej al ie ciele, a to spravodlivos , transparentnos a stabilitu príjmov 

územnej samospráve.  

Fi kálna decentralizácia znamená nahradenie dotácií zo tátneho rozpo tu do 

rozpo tov obcí a samosprávnych krajov na ich originálne kompetencie ur ením ich da ových 

kompetencií. 

Rozpo tové ur enie výnosu vybraných daní bude nasledovné: 

1) miestne samosprávy (obce) 100% dane z nehnute ností a al ích miestnych daní 

a poplatkov pod a osobitných predpisov 70,9% dane z príjmov fyzických osôb 

2)  regionálne samosprávy (samosprávne kraje) 100% dane z motorových vozidiel  27% 

dane z príjmov fyzických osôb.   

Právny rámec pre realizáciu fi kálnej decentralizácie od roku 2005 na Slovensku 

vytvára predov etkým zákon o rozpo tových pravidlách verejnej správy, zákon 

o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy, zákon o rozpo tovom ur ení výnosu dane 

z príjmov územnej samospráve, zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákon o da ových orgánoch, zákon o obecnom 

zriadení, zákon o samospráve vy ích územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).   

V ú innos ou od 1.1. 2005 sa upravuje na Slovensku postavenie a obsah rozpo tov 

obcí a vy ích územných celkov, finan né vz ahy, rozpo tový proces a pravidlá hospodárenia 

s rozpo tovými prostriedkami subjektov územnej samosprávy. 

K ú ové slová: decentralizácia, fi kálna decentralizácia, financovanie obcí, 

financovanie samosprávnych krajov, rozpo ty subjektov územnej samosprávy 
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Abstract  

Decentralisation of state powers on self-government subjects was implemented in 

Slovakia between the years 2002-2004. Reform of territorial self-government financial system 

has been ready to operate since January 1, 2005. The new financial system of local 

municipalities and self-government regions ought to strengthen their independence and 

responsibility in decision-making process about the creation and usage of public financial 

resources.                         
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CZAGÁNY LÁSZLÓ  

ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS BIZTONSÁG ÉS A MUNKAPIACI 

RUGALMASSÁG EURÓPAI KITEKINTÉSBEN  

A lisszaboni folyamat és a foglalkoztatottság 

Az Európa Tanács 2000 márciusában, Lisszabonban megtartott csúcstalálkozóján, 

stratégiai célként fogalmazódott meg, hogy az Európai Uniónak a foglalkoztatottság 

nagymérték növekedése mellett a világ legversenyképesebb, tudásalapú, dinamikusan 

fejl d régiójává kell válnia. A magas szint foglalkoztatáson és hatékonyságon alapuló 

er teljes növekedésnek egyúttal fenntartható fejl dést, társadalmi kohéziót, a 

környezetvédelem magas színvonalát és az európai polgárok életmin ségének javulását  kell 

biztosítania. 

Az ún. lisszaboni folyamat félid s értékelésére 2005. márciusában került sor. A 

Bizottság összegz jelentése Munkálkodjunk együtt a növekedés és a munkahelyek 

érdekében 

 

új lendület a lisszaboni stratégiához címmel látott napvilágot. Az Európai 

Tanács fenntartás nélkül támogatta a Bizottság kezdeményezését, amelynek célja a lisszaboni 

stratégia újrafogalmazása és végrehajtásának felgyorsítása. Ennek alapján a Bizottság 

elfogadta az integrált útmutatások hároméves csomagját, amely a 2005-t l 2008-ig terjed 

id szakban Európa növekedési ütemének felgyorsítását és a foglalkoztatás növelését célozza. 

Az uniós tagállamok a Bizottság útmutatásai alapján dolgozzák ki saját, hároméves nemzeti 

programjaikat. 

Az integrált iránymutatások két dokumentumot tartalmaznak. Átfogó 

Gazdaságpolitikai Iránymutatások, illetve Foglalkoztatáspolitikai Iránymutatások címmel. E 

tanulmány a második dokumentumhoz kapcsolódik. A foglalkoztatáspolitikai iránymutatások 

nagymértékben támaszkodnak a Wim Kok vezette munkacsoport vizsgálatának 

tapasztalataira, illetve ajánlásaira. A munkacsoport megállapította, hogy 2005. elején a 

foglalkoztatást jellemz mutatók a lisszaboni célkit zésekhez viszonyítva korántsem 

biztatóak. A lisszaboni terv az Unió 25 tagállamában a munkaképes lakosság 70 százalékos 

foglalkoztatottságát irányozta el , 2004-ben ez az arány 63 százalék volt. A n k 60 százalékos 

foglalkoztatási arányának célja felé az uniós tagállamok szintén lassan közelítenek, jelenleg a 

n k körében 56 százalékos a ráta. Az id skorúak foglalkoztatási aránya 2004-ben 40 százalék 

volt, szemben az 50 százalékos célkit zéssel.  
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A Bizottság javaslatának f bb pontjai: 

 
Több ember bevonása és megtartása az európai munkaer piacon, s vele párhuzamosan a 

szociális védelmi rendszerek fejlesztése 

 
A munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének és munkaer piacok 

rugalmasságának fokozása 

 

A humánt kébe való befektetés ösztönzése az oktatás és a képzés eszközeivel. 

Ezek a célkit zések nyilvánvalóan összefüggésben vannak egymással. A 

foglalkoztatás növelése egyrészt a gazdasági növekedés felgyorsításának, másrészt az európai 

polgárok életmin ség-javításának alapvet eszköze. A foglalkoztatás növelésének azonban 

alapvet feltétele a munkapiaci szerepl k érdekeltségének növelése. Ehhez hozzájárulhat a 

szociális védelmi rendszerek fejlesztése is, de az iránymutatások kiemelt jelent séget 

tulajdonítanak a munkapiacok rugalmasságának is. A Bizottság által az Európai Tanács 2005. 

tavaszi ülésszakának készített jelentésében ez szerepel:  A gyorsan változó gazdaságokban a 

nagyfokú alkalmazkodási képesség életbevágó a termelékenység növelése és a gyorsan 

növekv ágazatokban folyó munkahelyteremtés szempontjából. Európában a kis-és 

középvállalkozások esetében az új cégek a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés 

egyre fontosabb forrásai.  A biztonsággal párosuló nagyobb rugalmasság a dolgozóktól és a 

vállalkozásoktól még inkább igényli a változásokra való felkészülés, illetve azok 

elindításának és befogadásának képességét. A  jobb alkalmazkodási képességnek ahhoz is 

hozzá kell járulnia, hogy a bérköltségek növekedése ne lépje túl a ciklusban-elért 

termelékenység-növekedést és tükrözzék a munkaer piaci helyzetet. A munkapiaci 

intézményekben és a munkaer piacok m ködésében tapasztalható eltérések miatt nyilvánvaló, 

hogy az uniformizált szakmai megközelítés nem hatékony, s t, még ártalmas is. A legjobb 

szakmai megközelítéseket a tagállamoknak maguknak kell kifejleszteniük.   

A munkaer piaci rugalmasság összetev i 

A fent idézett sorokban az a felismerés tükröz dik, hogy Európának az Egyesült 

Államokkal és Ázsiával szembeni versenyképessége nagymértékben függ attól, hogy az öreg 

kontinens munkapiacának merevségei milyen mértékben és ütemben oldódnak. Ez a 

felismerés persze nem egészen új. A munkapiac rugalmasságának szükségessége az 1990-es 

évtized második felében, a globalizáció, illetve a növekv nyugat-európai munkanélküliség 

hatására került a foglalkoztatáspolitika el terébe.   
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Az elmúlt évtized tapasztalatai azt igazolják, hogy a nemzetközi versenyben azok a 

vállalatok érnek el sikereket, akik rugalmasan tudnak igazodni a gyorsan változó piaci 

körülményekhez. A munkapiacon a keresleti oldalon ez f ként az alkalmazás feltételeinek 

függvénye, olyan  tényez ké, mint az alkalmazás és az elbocsátás lehet ségei, a 

foglalkoztatottak id beosztása, a jövedelmezés rendszerei stb.  A munkapiac kínálati oldalán a 

rugalmasság f kérdése az, hogy miként tudják az egyének, illetve a családok megtalálni az 

optimális arányt a jövedelemszerz tevékenység illetve a szabadid , a család, a személyiségi 

jegyekkel összefügg sajátos szükségletek között. 

A munkaer piac rugalmasságának megítélésénél beszélhetünk küls (vállalaton 

kívüli) és bels (vállalton belüli) rugalmasságról. A munkapiac küls rugalmasságát 

alapvet en a foglalkoztatási feltételek szabályozottsága határozza meg. Merev a munkapiac, 

ha a munkaer piacra való be- és kilépést jogszabályok er sen korlátozzák, a munkaid re 

vonatkozóan szigorú szabályok vannak, a bér nagyságát különböz jogszabályok (pl. 

minimálbérek) limitálják, a létszámcsökkentés feltételei akadályozzák a racionális vállalati 

döntéseket. A puhább jogszabályi korlátok, a munkavállalói érdekek gyengébb képviselete, a 

merev szabályok feloldása viszont megnövelik a vállalatok mozgásterét, növekv 

hatékonyságot, nagyobb rugalmasságot biztosítanak. A munkaer piac bels rugalmasságának 

alapkérdése az, hogy milyen a munkavállalók mobilitása a vállalaton belül. Ez a mobilitás 

támogathatja a rugalmas munkaid , a bels képzési, továbbképzési rendszer, bérrendszer stb. 

Az Employment Observatory a munkaer piac rugalmassága tekintetében három modellt 

különböztet meg. (Lásd 1. tábla)  

1. tábla 
Munkapiaci modellek jellemz i 

TISZTA RUGALMAS

 

(Pl. Nagy-Brittania ) 
KÖZEPESEN 

RUGALMAS

 

(Pl.Franciaország, 
Németország) 

TRIPARTIT

 

Pl.Olaszország) 

- A versenyképesség 
növelésének f eszköze:  
alacsony munkaköltség. 
- A munkaer piac 
deregulációja már 
el rehaladott. 
- A törvényes minimumok 
száma  kevés. 
-A kollektív alku 
decentralizált. 
- Kollektív szerz dések 
helyett inkább egyéni 
munkavállalói szerz dések 

- Magas munkaköltségek 
- A munkapiac deregulációja 
az utóbbi évtizedben kezd dött 
- Csökken a törvényes 
rendelkezések száma 
-A társadalombiztosítási 
jogosultságok feltételei 
szigorodnak, a szolgáltatások 
csökkennek 
- A munkáltatói jogok n nek 
- Mindezek ellenére a szociális 
partnerség korábban kiépült 
intézményei tovább m ködnek 

- A munkaer piac f 
szabályozói a háromoldalú, 
makroszint szerz dések és a 
munkaügyi jogszabályok 

Forrás: Az érdekegyeztetés tapasztalatai és aktuális kérdései. ÉT titkársága, 1997. 126.old.  
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Azt, hogy a munkapiac rugalmassága a versenyképesség egyik fontos tényez je, 

számos vizsgálat bizonyítja, bár ennek számszer sítése egzakt módon nem valósítható meg. 

Minden esetre az amerikai és ázsiai vállalkozások a munkapiacon lényegesen gyorsabban és 

sokkal puhább korlátok között tudnak reagálni az áru- és pénzpiaci változásokra. Egy öt évvel 

ezel tti elemzés Németország  és az Egyesült Államok  munkapiacát összehasonlítva releváns 

eltéréseket talált. (2. tábla)   

2. tábla 

Munkakörülmények Németországban és az Egyesült Államokban, 2000. 

Jellemz k Németország Egyesült Államok 
Munkaid (óra/év) 1562 1957 
Minimálbér (DM/óra) 18,50 10,46 

Felmondás 
Min. 4hét 

csak indokkal 
Id és indoklás 

nélkül 
Kollektív szerz déssel való 
lefedettség 

Több mint 60% 14 % 

Fizetett szabadság Max. 30 nap Max. 14 nap 

Betegbiztosítás Kötelez

 

Nem kötelez

 

A lakosság 16 %-nak nincs 
Munkanélküli segély (az 
utolsó jövedelem %-ában) 

67 % 
Kb. 50% 

(max. 6 hónap) 
Forrás: Népszabadság, 2000. május 13.  

A küls rugalmasság egyik legfontosabb fontosabb elemeként a munkanélküliség 

kezelését tárgyalja a szakirodalom. Gulyás László a munkanélküliség kezelésének három 

makrogazdasági modelljét különbözteti meg: 

Amerikai modell: A munkáltató gyorsan és minimális állami korlátozással leépítheti 

a munkavállalót, ha a piaci körülmények ezt szükségessé teszik. A munkanélküliség terheit 

jórészt a munkanélkülivé vált munkavállaló viseli, de az átképzést, álláskeresési technikák 

elsajátítását sok magán és non-profit intézmény segíti. 

Japán modell: Az alaphozzáállás az, hogy a japán ember a munkájáért él, abban találja 

meg élete értelmét. Ezért a f cél a munkanélküliség elkerülése, ezt a vállalaton belüli 

átképzéssel, átcsoportosítással próbálják megel zni. Így a terheket is a munkáltató viseli. 

Nyugat-európai modell: Az állam aktívan részt vesz a munkaer politika alakításában. 

A jóléti állam bizonyos fokú felel sséget vállal; részt vállal a munkanélküliek támogatásában, 

segíti újra-elhelyezkedésüket. (Gulyás, 2001.)   
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Az atipikus foglalkoztatás az Európai Unió régi tagországaiban 

A munkapiac rugalmasabbá válásának talán legjellemz bb fejleménye az, hogy az 

utóbbi 30 évben 

 
miközben Európában a munkanélküliséget nem sikerült érdemben 

csökkenteni 

 
a nem hagyományos (atipikus) foglalkoztatás aránya fokozatosan n tt. Az 

elmúlt években új munkahelyek szinte kizárólag atipikus formákban létesültek. 

Az atipikus foglalkoztatási formák egyik lehetséges rendszerezése: 

 

A megrövidített munkaid (Részmunka) 

 

Id szakos foglalkoztatási formák 

o Határozott idej munkaviszony 

o Alkalmi munka 

o Szezonális munka 

 

Nem munkaviszonyban végzett munka 

 

Egyéb. 

o Távmunka 

o Otthoni munka 

o Munkaer kölcsönzés 

Az Európai Unió statisztikai rendszere, az EUROSTAT  a nem hagyományos 

foglalkoztatás három formáját kiséri figyelemmel: a munkaviszony keretében a 

részmunkaid t és a határozott id re történ alkalmazást, valamint az önfoglalkoztatást.  

A három megfigyelt forma mindegyike meglehet sen terjed az EU régi tagállamaiban, 

összességében azonban a 15 régi tagországban a keres k csaknem fele, 45,7 százaléka  

dolgozott a három forma valamelyikében. 1985-ben még csak 36,5 százalék volt ez az arány.  

3. tábla 

Atipikus foglalkoztatások aránya az Európai Unió régi tagállamaiban, 2002. 

Részmunkaid ben Határozott idej 
szerz déssel 

Önállóan 

 

Ország 
foglalkoztatottak aránya a 15-64 évesek között  

Belgium 19,1  8,1 16,3 
Dánia 20,0  9,1  7,0 
Németország 21,4 11,9 10,6 
Görögország  4,5 11,2 41,8 
Spanyolország  7,9 31,0 15,8 
Franciaország 16,1 13,9  8,7 
Írország 16,5 13,9  8,7 
Olaszország  8,6  9,9 25,4 
Luxemburg 10,6  5,1  5,9 
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Hollandia 43,9 14,4 13,8 
Ausztria 20,2  7,1 n.a. 
Portugália 11,2 21,7 26,9 
Finnország 12,8 16,0 11,7 
Svédország 21,5 15,2  5,0 
Egyesült Királyság 24,9  6,3 11,5 
EU 15-ök átlaga 18,1 13,0 14,6 
Forrás: Atipikus foglalkoztatás feltételei és hatása a munka világára. Kutatási összegzés 

 

www.konfoderaciok.hu, 2000. dec.   

Az országonkénti differenciák részben a hagyományokkal és a munkapiac 

rugalmasságának eltéréseivel, másrészt viszont az eltér gazdasági szerkezettel 

magyarázhatók. A részmunkaid s foglalkoztatás leginkább a szolgáltatási szektorban terjedt 

el, a határozott idej szerz dés és az önfoglalkoztatás a szezonális ágazatokban 

(mez gazdaság, turizmus) jellemz . 

Hasonlítsuk össze például Hollandiát és Görögországot! Hollandiában a keres k 77 

százaléka dolgozik a szolgáltatási szektorban, alig több, mint 3 százaléka a mez gazdaságban, 

20 százaléka az iparban.  Ezzel szemben Görögországban a szolgáltatásban dolgozók aránya 

60 százalék, a mez gazdaságban 16 százalék, az iparban 24 százalék helyezkedik el. Ez az 

alapvet oka annak, hogy Hollandiában a részmunkaid s foglalkoztatás, Görögországban 

pedig az önfoglalkoztatás a legjellemz bb atipikus forma. Persze egyéb okok is szerepet 

játszanak az eltér szerkezet kialakulásában. Hollandiában például a részmunkában 

foglalkoztattak meghatározott többsége n , Görögországban 

 

és általában a mediterrán 

országokban 

 

nagyobb hagyománya van annak, hogy a n k nem kapcsolódnak be a 

munkapiaci folyamatokba, hanem a háztartásban, gyermeknevelésben tevékenykednek. 

Fontos különbség még a két ország között a jóléti színvonal különbsége. A jólét növekedése 

az önfoglalkoztatás arányának csökkenése irányába hat. Az önfoglalkoztatás szabályozását az 

Európai Unió tagországai azért is tartják fontosnak, hogy mérsékeljék a jövedelmüket e 

formában szerz k kiszolgáltatottságát, elemi biztonságot nyújtsanak számunkra. 

Hollandia és Görögország az atipikus foglalkoztatás két széls ségesen eltér modelljét 

mutatja. Az érdemi összehasonlító elemzés messze meghaladja e referátum kereteit, de a fenti 

megközelítések talán érzékeltetik, hogy nehéz általánosítani a hagyományos munkapiactól 

való fokozatos elmozdulások európai tendenciáit. 

A hivatalos statisztikai megfigyelés még nem terjed ki a világszerte egyre elterjedtebb 

otthoni munkára (homework), illetve távmunkára (telework). A két foglalkoztatási forma nem 

azonos, csak annyiban, hogy egyiket sem a munkáltató telephelyén végzik. Az otthoni 

munkavégzés a termelés decentralizálása révén jött létre, s egyre inkább jellemz rá, hogy a 

http://www.konfoderaciok.hu
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vállalkozók és alvállalkozók egész láncolata áll a munkát végz és termelési folyamat felett 

végs soron diszponáló munkáltató között. Multinacionális cégek e munkavégzési forma 

nemzetközi hálózatait alakították ki, tipikusan a munkaigényes, de alacsony képzettséget és 

kevés, egyszer munkafelszerelést igényl termelési folyamatokban. Jellemz módon a 

gazdagabb országokban sokkal kisebb az otthoni foglalkoztatásban résztvev k száma, mint a 

szegényebb országokban. 

A távmunka az otthoni munkánál jóval fiatalabb, a 80-as évek elejét l terjedt el. 

Lényege nem csak a munkahelyi központtól való távolság, hanem az információs technika és 

technológia alkalmazása. A munkavégzési hely és a központ között a kapcsolatot 

számítógépes hálózaton tartják fenn, illetve maga a munkavégzés is számítógépen történik. 

Az Európai Unió országaiban gyorsan terjed a távmunka. Részben irodai, adminisztratív 

munkákra, másrészt kvalifikáltabb irányító munkákra és számítógépes kreatív munkákra 

használják.  

Az atipikus foglalkoztatás az Európai Unió új tagországaiban 

Az Európai Unióhoz újonnan csatlakozó országok többségénél a hagyományos 

foglalkoztatás a jellemz bb. Ez alól Ciprus és Málta jelent kivételt. A régi tagállamokról 

közölt adatok nem állnak rendelkezésemre mindegyik országra vonatkozóan, de az 

egyértelm , hogy a részmunkaid ben foglalkoztatottak aránya felét sem éri el a régi 

tagállamokénak, a határozott munkaidej szerz dések aránya is kisebb, de közelít a régi 

országokhoz, az önfoglalkoztatás aránya viszont lényegesen magasabb.  

4. tábla   

Atipikus foglalkoztatások aránya az Európai Unió néhány  új tagállamában, 2002 

Részmunkaid ben Határozott idej 
szerz déssel 

Önállóan Ország  

foglalkoztatottak aránya a 15-64 évesek között 
Magyarország 3,6  7,3 13,8 
Csehország 4,9  8,1 16,0 
Lengyelország 10,8 15,4 28,1 
Szlovákia 4,9  1,9  8,6 
Szlovénia 6,1 14,2 16,0 
Észtország 7,7  2,7  8,1 
Átlag 7,8 11,4 21,3 
Atipikus foglalkoztatás feltételei és hatása a munka világára. Kutatási összegzés 
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Magyarországon a részmunkaid ben foglalkoztatottak nagy része nyugdíjas. A fiatal  

és a középkorú n k közül sokan szívesen dolgoznának részmunkaid ben, de a nálunk 

jellemz kétkeres s család modellben nehezen nélkülözhet a n k teljes keresete. A 

munkaadók oldaláról a magas járulékterheken felüli egységesen fizetend egészségügyi 

hozzájárulás költségei jelentik a f visszatartó er t. 

A határozott munkaid re szerz dtetett munkavállalók zöme Magyarországon a 

támogatott foglalkoztatási formák valamelyikében, közmunkán vagy bértámogatással 

dolgozott, de ide sorolhatók a próbaid sök és a jogszer en alkalmazott szezonális munkát 

végz k is. 

Az önfoglalkoztatók meglehet sen nagy része Magyarországon csak formálisan 

tekinthet függetlennek. A rendszerváltás után igen sok kényszervállalkozás alakult, s 

közöttük is jelent s arányt képviselnek az alkalmazotti viszonyt kényszerb l  vállalkozóivá 

alakítók. Az e körbe tartozók ténylegesen ugyanolyan kötöttségekkel rendelkeznek, mint a 

hagyományos munkaviszonyban foglalkoztatottak, de nem élvezik az ahhoz hasonló szociális 

védelmet.  

A munkapiac rugalmassága és a munkavállalók szociális biztonsága. 

A munkapiac rugalmasságának fokozódása 

 

els látásra 

 

a munkavállalók érdekeit, 

szociális biztonságát sérti. Valójában a kép differenciáltabb. Kétségtelen tény, hogy a 

munkáltatók 

 

az er söd nemzetközi verseny kényszerére hivatkozva 

 

keresik a 

hagyományos formáknál olcsóbb megoldásokat; csak annyi id re és csak annyi feladatra 

alkalmaznak munkaer t, amennyinek a költségei megtérülnek. Ugyanakkor a gazdag 

országokban a munkavállalók egyre nagyobb hányada is 

 

a felértékel dött szabadid re 

hivatkozva 

 

elégségesnek tekinti a rövidebb munkaid t, illetve igyekszik a munkavégzés 

feltételeinek alakítása során figyelembe venni a radikálisan megváltozott küls feltételeket 

(informatikai forradalom, közlekedés, települési viszonyok stb.) A takarékosság kényszere 

szülte új foglalkoztatási formák zöme  az alkalmazottak és az önállóak korábban jól 

elváló munkajogi helyzete közti köztes megoldások és erre egyre növekv igény jelentkezik a 

munkavállalók részér l is. 

Figyelemre méltó az is, hogy a kormányok és nemzetközi szervezetek a rugalmasabb 

foglalkoztatási lehet ségeket azért is támogatják, mert ezáltal a védett munka világából 

kiszorultakat szeretnék a szervezett munkapiacra bevonni. Az alkalmi munkákból, utcai 

árusításokból, hulladék-gy jtésb l és egyéb bejelentetlen munkából él k helyzetének 
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megváltoztatása érdekében született meg az Európai Unió better job for all 

 
jobb munkát 

mindenkinek  jelszava. Ezt a törekvést is támogatják az atipikus foglalkoztatási formák. 

Kétségtelen tény azonban, hogy a munkapiaci reformok gyakran ütköznek a 

munkapiaci szerepl k érdekeivel. A kormányok elképzeléseinek hol a szakszervezetek, hol a 

munkaadók, igen gyakran pedig a választási sikerekre is törekv ellenzék emel korlátot. 

Franciaországban és Németországban az elmúlt években a munkapiac rugalmasságának 

növelését célzó reformlépéseket gyakran követték a szociális vívmányok védelmében hozott 

ellenlépések.  

Már napjainkban markáns véleménykülönbség és élénk vita figyelhet meg az Európai 

Unió jelenlegi és jöv évi elnökei, Anglia és Ausztria között. Anglia 

 

mint láttuk 

 

a 

rugalmasabb, kevésbé szabályozott munkapiac híve és keményen ellenáll azoknak a 

törekvéseknek, amelyek a szigetországi gyakorlat megregulázását is magukkal hoznák. 

London határozottan ellenzi az 1993 óta meghonosodott brit gyakorlat feladásával járó 

munkaid -direktíva bevezetését. Az év elején az Európai Parlament a jelenlegi direktíva 

módosításának újabb javaslatát fogadta el. London azonban keményen ellenáll, s még a 

Bizottság által javasolt kompromisszumot is elutasította. Az osztrák munkaügyi miniszter úgy 

nyilatkozott, hogy elnöksége alatt Bécs folytatja majd Európa szociális modelljének 

kialakítását célzó egyeztetéseket. Európa tudja mit  nem akar, jelesül sem az amerikai, sem 

az ázsiai modellt nem szeretné, viszont azt nem tudja, hogy mit akar 

 

fejtette ki a miniszter, 

aki egy új szó megalkotásával próbálta ráirányítani a figyelmet a szerinte fontos irányra: a 

flexicurity

 

szóösszetétellel a rugalmasságot és a társadalmi biztonságot kívánja azonos 

fontosságú szintre emelni. 

Maga a Kok jelentés is hitet tesz a megszelídíthet kapitalizmus  mellett, a harmadik 

utas foglalkoztatás- és szociálpolitika mellett. Az unió versenyképességének fokozásához 

elengedhetetlennek tekinti a szociális kirekesztés méreteinek további csökkentését, a további 

munkahelyek teremtése révén a szociális ellátórendszerre nehezed nyomás mérséklését.  

A magyar munkaer piac uniós értékelése 

A Kok jelentés az azonos tennivalókon túl külön is tárgyalja a tagországok sajátos 

feladatait. Magyarországról a legfontosabb megállapítások az alábbiak: 

A foglalkoztatási ráta alacsony, különösen az alacsony képzettség ek, a n k és 

id sebb munkavállalók körében. Ugyanakkor a munkanélküliségi ráta kedvez bbnek t nik az 

uniós átlagnál. Ez az alacsony aktivitási rátával, a munkaképes népesség körében rendkívül 

nagy az inaktívak aránya. Jelent s munkapiaci egyenl tlenségek vannak a nyugati régiók 

 



Atipikus foglalkoztatás, szociális biztonság és a munkapiaci rugalmasság európai kitekintésben 

 

34

 
ahol a modern gazdaság koncentrálódik  valamint az ország többi része között. A földrajzi és 

az ágazati mobilitás alacsony. 

A munkabérre rárakodó adók és járulékok szintje továbbra is magas, és ez akadályt 

jelent a munkahelyteremtés számára. S t, ez olyan tényez is, amely valószín leg hozzájárul 

a bejelentés nélküli munkavégzés nagyfokú elterjedéséhez. Ezen túlmen en, a gazdasági 

növekedés lelassulása közepette, további er feszítésekre van szükség 

 

a szociális 

partnerekkel együttm ködve 

 

annak biztosítása érdekében, hogy a bérfolyamatok az 

eddiginél nagyobb mértékben foglalkoztatás-baráttá váljanak. Ezeknek a folyamatoknak az 

alakulásában azonban a gazdaság versenyképesebb része játszik meghatározó szerepet, ennek 

következtében nem szükségszer en járulnak hozzá a munkahelyteremt kapacitás 

er södéséhez a gazdaság kevéssé fejlett területein. 

A munkavállalók egészségi állapota aggodalomra ad okot és részben ezzel 

magyarázható az alacsony aktivitás. Az egészségi állapot javítása érdekében egyrészt olyan 

politikára van szükség, amely a munkakörülmények javítását ösztönzi. Másrészt szükség van 

az egészségügyi ellátás javítására mind a megel zésben, mind a gyógyításban. Reformokat 

kell végrehajtani a szociális juttatások terén is, beleértve a betegségekkel összefügg 

ellátásokat, mégpedig azzal a céllal, hogy megérje munkát vállalni és csökkenjen a bejelentés 

nélküli munka aránya. 

Mindezekkel az intézkedésekkel párhuzamosan, a munkavégzés feltételeit 

rugalmasabbá és család-baráttá kell tenni, beleértve a részmunkaid s munkavállalás vonzóbbá 

tételét, különösen a n k és az id sebb munkavállalók körében. Szükség van arra is, hogy 

er teljesebbé váljanak a munkanélküliekre és inaktívakra irányuló megel z és aktív 

munkapiaci intézkedések, különösen a leghátrányosabb helyzet régiókban. Az integrációs (a 

társadalmi kirekeszt dés elleni) stratégiára alapozva er feszítéseket kell tenni a roma 

népesség munkapiaci kilátásainak javítására. 

Lépéseket kell tenni az élethosszig tartó tanulás stratégiájának kidolgozása érdekében. 

E stratégia keretében olyan intézkedéseket kell kidolgozni, amelyekkel csökkenthet az 

iskolából való lemorzsolódás aránya; el segíthet az egyetemi képzéshez való hozzájutás 

lehet sége, különösen az alacsony képzettség ek körében. 

Magyarország az els Nemzeti Cselekvési Programjában (National Action Plan = 

NAP) tételes vállalások formájában hasznosította az ajánlásokat.    
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Abstract  

In march 2005, at the mid-term review of the Lisbon process, the commission of the 

European Union has issued guidelines that aim at increasing the rate of growth and the level 

of employment in Europe in the next three years. According to the guidelines, one of the most 

fundamental conditions of improving international competitiveness is the higher flexibility of 

labour markets. The member states of the European Union have very divers levels of 

flexibility in their labour market, but in the last 2-3 decades a rapid growth in the percentage 

of the labour force employed in so called atypical forms of employments was everywhere 

observable. In 2002 in the 15 old EU member states the share of people employed in these 

atypical forms was 46 percent. In the countries that recently accessed the EU this percentage 

is much lower. Differences between states can be attributed beside traditions to differences in 

economic structure and welfare standards.               
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REME EUGEN  

LEADERSHIP SAU MANAGEMENT 

 
O DILEM A ORGANIZA IILOR 

CONTEMPORANE   

Leadership-ul i managementul sunt dou concepte controversate ca natur i 

caracterizare. De-a lungul timpului a existat o gam larg de abord ri în privin a acestora, 

f cându-se permanent o paralel între management i leadership. În literatura de specialitate s-

a acreditat ideea potrivit c reia cu cât se scrie mai mult despre leadership i management, cu 

atât se tie mai pu in. Un mare specialist în problematica leadershipului i managementului 

(James McGregor Burns), considera c leadership-ul este unul dintre cele mai studiate i 

pu in în elese fenomene de pe p mânt . Totodat îns , mul i speciali ti în domeniu au încercat 

o definire a conceptului de leadership.  

În esen , leadership-ul este considerat ca fiind fenomenul de influen are a 

comportamentului subalternilor, cu ajutorul unor metode de ordin psiho-social (motivare, 

antrenare, generarea satisfac iei profesionale i materiale etc.), astfel încât ace tia s realizeze 

anumite ac iuni conform obiectivelor stabilite la nivelul organiza iei i care în alte condi ii nu 

ar fi fost realizate. S-a observat c succesul sau e ecul unei organiza ii, care ac ioneaz 

concertat în vederea îndeplinirii unui anumit obiectiv sunt strict condi ionate de calit ile 

liderului. Este greu îns de afirmat cu precizie i f r a gre i, care este setul de calit i cel mai 

potrivit situa iei concrete i, de asemenea, care sunt sursele de ob inere a acestora, modul cum 

au fost dobândite i dezvoltate. În timp s-a cristalizat ideea c o serie de capacit i specifice 

liderului sunt înn scute, neputând fi formate, pe când calit ile unui manager eficient in de 

domeniul antren rii, al form rii în timp. 

Caracteristica esen ial a unui conduc tor, indiferent dac îl consider m lider sau 

manager,  o constituie puterea sa asupra celorlal i, capacitatea de a-i convinge, prin 

comportamentul propriu, s realizeze un anumit lucru. Aceast putere presupune i dreptul, 

cât i abilitatea de a influen a comportamentul celorlal i. Dreptul de a impune o anumit 

conduit altor persoane se nume te autoritate. Aceast autoritate la un manager poate fi de 

dou feluri: 

 

autoritate formal

  

conferit de faptul c managerul a fost numit în func ia de conduc tor 

al grupului de forul ierarhic superior sau a fost ales de c tre membrii grupului pentru a 

efectua o anumit munc institu ionalizat , pentru a realiza a numite sarcini. Autoritatea 

formal depinde foarte pu in de recunoa terea din partea membrilor grupului, ci se 
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bazeaz pe disciplina ce trebuie s existe la nivelul organiza iei i de pozi ia pe scara  

ierarhic a managerului. 

 
autoritate informal

  
const în capacitatea managerului de a influen a ceilal i membri ai 

grupului, autoritate dat de calit ile sale de ordin personal (caracter, temperament, 

inteligen , cuno tin e generale i de specialitate, fermitate, putere de ac iune).    

Utilizarea în cadrul conducerii organiza iilor doar a autorit ii formale, pentru a fi 

eficient, nu este suficient deoarece organiza iile sunt compuse din grupuri umane cu 

personalit i diferite i care agreeaz , de obicei, autoritatea de tip informal. Dintre cele dou 

tipuri de autoritate de inute de manager, cea formal i cea informal , cea de a doua define te 

conceptul de leadership. Cele dou tipuri de autoritate fac, practic, o distinc ie la nivelul 

organiza iilor moderne între manageri i lideri. Astfel, dac managerii sunt investi i, în 

special, cu autoritatea de tip formal, liderii organiza iilor de in autoritatea informal , având 

capacitatea de a influen a grupul. Concluzia desprins în cadrul cercet rilor recent efectuate 

este aceea c liderul poate fi diferen iat de manager prin urm torii termeni: managerul este cel 

ce face bine ceea ce face , iar liderul face lucrul cel bun . Esen a leadershipului o constituie 

exercitarea influen ei asupra altor persoane.  

Influen a asupra altora în cadrul organiza iilor se poate exercita pe o gam larg de c i, 

care se extind de la cea amiabil la cea coercitiv . Astfel, într-un studiu realizat de D. Kipnis, 

S. Schmidt, C. S. Smith i I. Wilkinson se consider c pot fi identificate urm toarele tipuri de 

strategii de influen are a oamenilor: 

 

ra iunea - folosirea situa iilor, evenimentelor, proceselor, a datelor i a informa iilor ce le 

reflect pentru dezvoltarea argumentelor logice; 

 

prietenia - c utarea sprijinului, folosirea m gulirii, crearea bun voin ei; 

 

coalizarea - mobilizarea altora în cadrul organiza iei; 

 

c derea la învoial - negocierea pe baza folosirii recompenselor; 

 

agresivitatea - folosirea abord rii directe i în for ; 

 

autoritatea superioar - câ tigarea sprijinului autorit ilor superioare ale ierarhiei pentru 

sporirea greut ii cererilor. 

 

sanc ionarea.  

Studiul efectuat de autorii cita i asupra unui num r reprezentativ de manageri a 

eviden iat faptul c cele mai utilizate strategii sunt cele bazate pe ra iune i agresivitate, iar cel 

mai pu in folosite se refer la utilizarea autorit ii superioare i la sanc ionare. Totodat , 

studiul a relevat preocuparea constant a managerilor de a exercita o influen cât mai 
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puternic asupra subordona ilor lor, con tiin a faptului c ei nu se pot limita la strategia 

tradi ional de exercitare a puterii în cadrul organiza iei exclusiv pe baza pozi iei ierarhice 

de inute. Ca unul dintre subiectele cele mai studiate în management, leadershipul constituie 

ast zi terenul afirm rii a numeroase idei, o bun parte dintre acestea contradictorii i 

controversate, stare de fapt determinat de unghiurile variate de abordare a problematicii sale, 

care au condus la conturarea a trei direc ii majore de cercetare:    

a) Abordarea prin prisma tr s turilor leaderului  

Începutul studiilor consacrate leadershipului s-au f cut pe coordonatele acestei 

abord ri, axat pe ideea c diferen ele între performan ele subordona ilor se datoreaz 

tr s turilor leaderului. Studiile efectuate în cadrul acestei abord ri se bazau pe metodologia 

compar rii unor e antioane reprezentative de leaderi i de nonleaderi, în scopul eviden ierii 

tr s turilor fizice i de personalitate care îi diferen iaz sensibil pe primii de ceilal i. 

Principalele tr s turi luate în considerare au fost urm toarele: 

 

caracteristici fizice - vârst , în l ime, greutate, înf i are; 

 

caracteristici de baz - clasa social , educa ie, experien , mobilitate profesional ; 

 

personalitate - spirit introvertit / extravertit, independen , încredere în sine, caracter 

hot rât, tendin de autoritarism, spirit amiabil / agresiv, înclina ii spre dominare / 

subordonare; 

 

inteligen - cuno tin e, judec i, mobilitate intelectual ; 

 

caracteristici sociale - prestigiu, tact, diploma ie, spirit de cooperare, charism , 

popularitate, abilitate managerial ; 

 

spiritul muncii - responsabilitate, ini iativ , spirit finalizator, tenacitate.  

În cadrul altor investiga ii de referin , E. Ghiselli a studiat opt tr s turi de 

personalitate (inteligen , ini iativ , abilitatea de supraveghere, siguran a de sine, afinitatea 

pentru lucr tori, spiritul decis, masculinitatea - feminitatea, maturitatea) i cinci tr s turi de 

motiva ie (nevoia de securitate a locului de munc , nevoia de recompens b neasc , nevoia de 

putere asupra altora, nevoia de autoperfec ionare, nevoia de împlinire ocupa ional ). În baza 

cercet rilor efectuate, autorul citat a ierarhizat tr s turile men ionate în urm toarele grupe: 

 

caracteristici foarte importante (abilitatea de supraveghere, nevoia de împlinire 

ocupa ional , inteligen a, autoperfec ionarea, siguran a de sine, spiritul decis); 

 

caracteristici de importan moderat (lipsa nevoii de securitate, afinitate pentru lucr tori, 

ini iativ , lipsa nevoii de recompense b ne ti, maturitatea; 
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caracteristici lipsite de importan (masculinitatea  feminitatea). 

 
Pe coordonatele aceleia i abord ri a tr s turilor leadershipului, R. Stotgill a eviden iat, tot 

ca urmare a unor cercet ri efectuate în întreprinderi industriale, tr s turile ce 

caracterizeaz leaderii de succes i anume: 

 
puternica orientare spre asumarea de responsabilit i i angajarea plenar în 

îndeplinirea sarcinilor; 

 

tenacitate în urm rirea scopurilor stabilite; 

 

spirit îndr zne i originalitate în rezolvarea problemelor;  

 

dorin a de manifestare a ini iativei în diverse cadre sociale; 

 

încredere de sine i o personalitate puternic ; 

 

disponibilitate pentru acceptarea consecin elor ac iunilor i deciziilor altor 

persoane; 

 

promptitudine în absorbirea stresului i disponibilitate pentru tolerarea frustr rilor 

i amân rilor; 

 

abilitate de influen are a comportamentului altora i capacitate de structurare a 

rela iilor interpersonale, astfel încât s faciliteze atingerea scopurilor la 

îndemân .  

Abordarea prin prisma tr s turilor leaderului are meritul de a permite deducerea logic 
a ideii c întreprinz torii de succes au anse reale, prin prisma anumitor tr s turi de 
personalitate i caracteristici fizice, s fie, dup demararea întreprinderii pe care a ini iat-o, 
leaderi de succes, capabili s practice un leadership eficace i s mobilizeze puternic 
subordona ii pentru ob inerea unei performan e superioare.  

b) Abordarea prin prisma comportamentului leaderului  

Dac abordarea precedent era concentrat asupra r spunsurilor la întrebarea: Cum 

trebuie s fie leaderul eficace ?, aceast a doua abordare se confrunt cu întrebarea: Ce face 

leaderul eficace ? 

 

cu alte cuvinte, cum î i exercit influen a asupra celorlalte persoane. 

Comportamentul leaderilor eficace se înscrie în perechile antonimice autocratic - democratic, 

directiv - permisiv i orientat spre sarcini - orientat spre persoane. De i exprimate diferit, cele 

trei perechi semnific , în esen dominanta comportamental a leaderului: comportament axat 

pe realizarea sarcinilor, a produc iei.  

În elegerea acestor dou tipuri de comportament, net diferite ca esen este facilitat 

de cunoa terea prealabil a celor dou categorii de presupuneri pe care leaderii le fac cu 

privire la subordona ii lor, potrivit concep iei lui Douglas McGregor, cunoscut sub 

denumirea de Teoria X i, respectiv Teoria Y. Presupunerile Teoriei X sau viziunea 
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tradi ional a leadershipului este urm toarea: oamenii au aversiune pentru munc i o evita cât 

pot; drept urmare, oamenii trebuie controla i i ameninta i cu sanc iuni pentru a fi determina i 

s contribuie la realizarea scopurilor organiza iei; oamenii doresc s fie controla i i 

direc iona i în eforturile lor, întrucat aceasta le permite s evite în mod eficace 

responsabilit ile. Viziunea autorului ei, care exprim ideea c oamenii sunt lene i i trebuie 

constrân i s munceasc , a stat în trecut la baza practicii manageriale, determinând practicarea 

unui leadership autoritarist, paternalist i mecanicist, bazat pe control i coerci ie.  

În opozi ie cu Teoria X, Teoria Y se bazeaz pe urm toarele presupuneri: oamenii 

consider munca drept o parte intrinsec , fireasc a vie ii; oamenii nu au nevoie, în procesul 

muncii de amenin ri, sanc iuni i control; ei ac ioneaza foarte bine când sunt r spl ti i pentru 

performan ele realizate; ei caut s - i asume responsabilit i sporite când sunt încuraja i în 

aceast direc ie; cei mai mul i oameni au un apreciabil poten ial creativ care, în condi iile 

economiei moderne, este doar par ial valorificat. Implica iile teoriilor lui Douglas McGregor 

asupra leadershipului practicat într-o organiza ie economic sunt eviden iate de modul în care 

vor ac iona subordona ii unui lider în func ie de supozi iile acestuia din urm cu privire la 

atitudinea lor fa de munc . Se poate întâmpla deseori ca leaderii s - i formeze o impresie 

despre subordona ii lor care s nu corespund caracteristicilor reale ale acestora i, de 

asemenea, ca subordona ii s nu prezinte toate caracteristicile anticipate de leaderi. inând 

seama de aceste realit i, leaderii trebuie întotdeauna s se adapteze în mod selectiv situa iilor 

concrete cu care se confrunt , pe baza analizei atente a subalternilor, a evalu rii situa iei 

generale i a abilit ii lor de a alege cel mai potrivit leadership.  

În acest sens pot fi manifestate dou tipuri diferite de comportament, atât din partea 

liderilor, cât i a subordona ilor. Primul comportament, cel axat pe realizarea sarcinilor, este 

specific liderilor preocupa i de îndeplinirea la termen i la nivel calitativ corespunz tor a 

sarcinilor, cu desf urarea potrivit planurilor i programelor activit ilor, cu definirea precis 

a performan elor cantitative i calitative pe care trebuie s le realizeze fiecare subordonat. 

Subordona ii sunt renumera i într-un mod stimulativ pentru fiecare unitate de rezultat 

acceptabil din punct de vedere calitativ. Leaderul trebuie s aib competen a necesar pentru 

a planifica i organiza munca subordona ilor s i astfel încât s le maximizeze performan ele.  

Cel de-al doilea comportament men ionat, cel orientat spre persoane, urm re te 

crearea unei echipe de lucru eficace prin sprijinirea subordona ilor în eforturile lor, folosirea 

larg a c ilor i mijloacelor de armonizare a nevoilor lor cu cerin ele organiza iei.  

O dat în plus, absolutizarea unui tip sau altuia de comportament s-a dovedit a nu 

corespunde metodelor de leadership existente în realitate, în cadrul c rora se îmbin , în 
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propor ii diferite, preocup rile liderilor pentru realizarea sarcinilor cu cele consacrate 

persoanelor. Pentru a eviden ia existen a mai multor stiluri de leadership, a fost propus o 

gril managerial , rapid preluat în literatura de specialitate sub numele de Grila managerial 

Blake 

 
Mouton. Modelul bidimensional realizat de Robert Blake i Jane Mouton evalueaz 

stilurile de leadership din perspectiva a dou dimensiuni, aparent independente, preocuparea 

pentru factorul uman i respectiv, preocuparea pentru rezultate (pentru îndeplinirea 

sarcinilor). Din analiza acestor dou dimensiuni rezult 5 situa ii distincte, care pot fi 

caracterizate ca stiluri de leadership reprezentative i care pot fi grupate într-o gril 

managerial (Fig.1), astfel:  

a) (1,1) management neputincios; 

b) (1,9) managementul cluburilor de la ar ; 

c) (9,1) autoritate  supunere; 

d) (9,9) managementul echipei; 

e) (5,5) management de compromis.  

Fig.1  

Grila managerial Blake  Mouton               

Sursa: Robert Blake, Jane Mouton, Managerial Facades, în Advanced Management Journal, iulie 1966, p.31  
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a) (1,1) 

 
managementul neputincios 

 
corespunde situa iei în care managerul nu mai are 

anse de promovare sau se apropie de pensionare, manifestând urm toarele caracteristici de 

comportament: 

 
tendin a de izolare fa de subordona i i fa de superiori; 

 
neimplicarea în probleme decizionale i evitarea efectu rii oric rui fel de control; 

 

evitarea conflictelor i lipsa de ac iune pentru stingerea eventualelor conflicte. 

b) (1,9) 

 

managementul cluburilor de la ar 

 

reprezint tipul liderului centrat exclusiv pe 

factorul uman. Caracteristicile de baz ale acestuia sunt urm toarele: 

 

consider c eficien a este rezultatul unui climat favorabil muncii; 

 

se preocup intens pentru rezolvarea tuturor problemelor umane; 

 

instituie un ritm de lucru agreabil i î i încurajeaz în permanen subordona ii; 

 

dore te s fie pl cut cu orice pre . 

c) (9,1) 

 

autoritate 

 

supunere 

 

este stilul în care liderul este centrat exclusiv pe sarcini (pe 

munc , pe rezultate), prezentând urm toarele tr s turi de comportament: 

 

consider subordona ii ni te instrumente, chiar un r u necesar; 

 

rela iile cu ace tia sunt de comand , respectiv de ascultare i supunere; 

 

comunicarea cu personalul vizeaz strict problemele tehnice i administrative; 

 

instituie un ritm de munc deosebit de intens; 

 

se afirm doar prin prisma rezultatelor concrete ob inute. 

d) (9,9) 

 

managementul echipei 

 

este tipul adev ratului lider, centrat pe grup. De regul , 

acest tip de manager prezint urm toarele caracteristici de comportament: 

 

este preocupat intens de motivare i câ tigarea loialit ii angaja ilor; 

 

cultiv rela ii benefice i armonioase cu to i subordona ii; 

 

are un stil democratic, încercând s conving personalul i nu dând ordine; 

 

comite gre eli din neîn elegere i nu din rea voin . 

e) (5,5) 

 

management de compromis 

 

reprezint liderii modera i care sunt caracteriza i prin 

urm toarele tr s turi de comportament: 

 

caut solu ii echilibrate, realizând o produc ie acceptabil f r a brusca personalul; 

 

urm resc ob inerea unui moral satisf c tor al subalternilor; 

 

utilizând logica i presiunea ob in eficacitate maxim cu minimum de conflict.    
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c) Abordarea situa ional , contingental

  
Intensificarea cercet rilor în domeniul tr s turilor i modalit ilor de ac iune ale 

leaderului eficace au impus progresiv ideea c practica în condi iile actuale ale leadershipului 

este deosebit de complex , neputând fi înscris pe coordonatele simplificatoare ale abord rilor 

prin prisma caracteristicilor leaderului sau a comportamentului acestuia.   

S-a conturat astfel un al treilea mod de abordare care este mult mai complex decât 

primele dou , întrucât urm re te eviden ierea influen ei factorilor situa ionali asupra 

caracteristicilor leaderului i asupra comportamentului acestuia, precum i relevarea modului 

în care combinarea acestor trei elemente majore determin realizarea unor performan e 

individuale, la nivel de grup i de organiza ie.   

Aceast abordare, preluând ideile esen iale ale abord rilor precedente, încearc deci s 

demonstreze cum caracteristicile leaderului i comportamentul acestuia sunt poten ate de 

factorii situa ionali, din aceast îmbinare rezultând un anumit nivel de performan e care 

reflect fidel calitatea îmbin rii. În plus, abordarea situa ional eviden iaz faptul c 

leadershipul este flexibil, modificându-se în func ie de stadiul maturiz rii subordona ilor. În 

aceast direc ie, P. Hersey i K. Blanchard au dezvoltat teoria ciclului de via al 

leadershipului, potrivit c ruia acesta trece prin patru stadii de evolu ie corespunz toare celor 

patru stadii de maturizare progresiv . 

Modelul Hersey 

 

Blanchard, este o abordare aprofundat a grilei manageriale Blake 

 

Mouton, în cadrul c ruia autorii propun dou stiluri de baz ale comportamentului unui 

lider: stilul tehnicist i stilul umanist. Stilul tehnicist este unul de tip organizatoric i îi 

caracterizeaz pe leaderii care organizeaz i definesc cu exactitate rolurile subordona ilor, 

explicându-le cum, unde i când s - i realizeze sarcinile. Stilul umanist presupune rela ii calde 

i strânse cu membrii grupului. Sistemul de comunica ie, în acest caz, este foarte deschis, 

rela iile respective se bazeaz pe un suport psihologic i emo ional. 

În cadrul modelul autorii vin cu o noutate introducând, în plus, fa de modelul Blake 

 

Mouton, o nou variabil denumit maturitatea subalternilor. În func ie de nivelul de 

maturitate al subalternilor autorii remarc existen a a 4 stiluri de leadership: stilul directiv, 

stilul indicativ, stilul participativ, stilul delegativ. 

Stilul directiv este prezent în situa ia unui nivel deosebit de sc zut de maturitate din 

partea angaja ilor, ace tia fiind caracteriza i printr-o foarte sc zut con tiin a muncii i 

absen a complet a motiv rii intrinseci. Lipsa de implicare a acestora justific într-o mare 

m sur utilizarea accentuat a autorit ii leaderului, respectiv un control puternic i rigid. 

Stilul indicativ se manifest prin centrarea puternic atât pe aspectele concrete ale muncii, cât 
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i pe latura uman , în situa iile în care exist un nivel relativ mic al maturit ii subalternilor. 

Stilul participativ se manifest odat cu cre terea nivelului de maturitate a membrilor 

organiza iei, când ace tia devin mai con tien i de importan a activit ii i implicit mai 

con tiincio i. Liderul se va putea baza pe capacitatea de ac iune i de decizie a 

colaboratorilor, permi ându- i deplasarea accentului de pe aspectele productive pe cele strict 

umane. Stilul delegativ se remarc atunci maturitatea real a colaboratorilor permite o mult 

mai lejer coordonare a lor, liderul dedicându- i o mai mare parte din timp problemelor cu 

adev rat importante pentru organiza ie. Robert Tannenbaum i Warren H. Schmidt au 

continuat studiul stilurilor de leadership în cadrul modelului intitulat Scala 

comportamentului decizional , în cadrul c ruia s-au întrebat cum se alege un mod de 

conducere, ajungând la o întrebare derivativ : unde trebuie s se încadreze un manager între 

comportamentul autoritar i cel democratic?  

Pentru a ob ine un r spuns au construit o scal având ca extreme stilul total autocratic, 

respectiv cel care le d subordona ilor libertatea total de decizie. Fiecare manager se 

încadreaz într-una din cele 7 categorii enumerate în continuare:  

1. liderul decide singur i le transmite subordona ilor decizia adoptat ;  

2. liderul decide singur, dar încerc s - i conving subordona ii s o accepte;  

3. liderul decide, urmând s explice detaliat hot rârea luat ;  

4. liderul are ini iativa, dar i subordona ii pot elabora propriile variante;  

5. liderul identific i expune problema, apoi alege dintre variantele propuse de subalterni;  

6. liderul define te problema i stabile te anumite limite, decizia fiind adoptat de grup;  

7. liderul se comport ca un membru oarecare al grupului (nu mai fixeaz acele limite), la 

adoptarea deciziilor participând de pe o pozi ie de egalitate cu subalternii.  

Primele patru categorii reprezint zona de exercitare a autorit ii conduc torului, iar 

celelalte trei îi corespund zonei de libertate a subordona ilor. Managerii pot avea un stil 

mergând de la exercitarea unei autorit i maxime pân la acordarea unei libert i depline 

subordona ilor.  

Pe lâng aceste abord ri cunoscute, literatura de specialitate o prezint o multitudine 

de alte modele care subliniaz importan a stilurilor de leadership în cadrul organiza iilor. Sunt 

prezentate, în cadrul unor abord ri originale sau dezvoltând modelele consacrate, diverse 

situa ii concrete care se pot reg si la nivelul managementului organiza iilor, precum i 

modalit ile de delimitare i concretizare a unui anumit stil de leadership, în vederea ob inerii 

unei eficien e maxime în conducerea grupurilor existente în organiza iile moderne.  
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Abstract  

In the paper is presented the importance of the leadership for the modern organization. 

An organization has the greatest chance of being successful when all of the employees work 

toward achieving its goals. Since leadership involves the exercise of influence by one person 

over others, the quality of leadership exhibited by supervisors is a critical determinant of 

organizational success. Thus, supervisors study leadership in order to influence the actions of 

employees toward the achievement of the goals of the organization 

Leadership is an interpersonal influence directed toward the achievement of a goal or 

goals. Leadership is a dynamic relationship based on mutual influence and common purpose 

between leaders and collaborators in which both are moved to higher levels of motivation and 

moral development as they affect real, intended change. 

In modern organizations a leader can be a manager, but a manager is not necessarily a 

leader. The leader of the work group may emerge informally as the choice of the group. If a 

manager is able to influence people to achieve the goals of the organization, without using his 

or her formal authority to do so, then the manager is demonstrating leadership.  

Management is the process of setting and achieving the goals of the organization 

through the functions of management: planning, organizing, directing (or leading), and 

controlling. A manager is hired by the organization and is given formal authority to direct the 

activity of others in fulfilling organization goals. Thus, leading is a major part of a manager's 

job. Yet a manager must also plan, organize, and control. Generally speaking, leadership deals 

with the interpersonal aspects of a manager's job, whereas planning, organizing, and 

controlling deal with the administrative aspects. Leadership deals with change, inspiration, 

motivation, and influence. Management deals more with carrying out the organization's goals 

and maintaining equilibrium.  
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VLADIMÍRA URAVOVÁ  

TAX AND SOCIAL INSURANCE BURDEN IN V4 COUNTRIES  

Introduction 

Each enterprise as an economically and legally independent unit acts in a business 

environment. The level and quality of entrepreneurial activities and their results depend on a 

number of business environment factors that affect the enterprise since its establishment and 

later during its existence until termination of entrepreneurship. These factors of different 

character (legal, economic, technical, technological, social, environmental etc.) affect the 

enterprise more or less intensively, some of them in positive and some in more negative way. 

It means that there are factors that stimulate and support activities and development of 

enterprises but on the other hand some factors represent barriers and obstacles of 

entrepreneurship.  

As these factors create business environment and its quality, they also strongly 

influence the competitiveness of enterprises at the international level. The results achieved by 

enterprises are automatically transferred to national economy and its performance. This is a 

very important fact especially in connection with present processes of globalisation and 

enlargement of European union that require the ability to compete not only at national but at 

international level as well. 

Among mentioned factors we also rank tax and social insurance system which were 

appointed as the main factors of long-term business development by Slovak entrepreneurs. 

Tax and insurance burden are often proclaimed to be the biggest barriers of entrepreneurship 

because of their share in total financial burden of enterprise. 

The article deals with the topic of tax and social insurance burden that indisputably 

affect the entrepreneurial activities of enterprises in all member countries of V4. It 

emphasizes the impact of paying taxes and compulsory social contributions on existence and 

further development of enterprises. Because of the fact that there are many differences in tax 

and social insurance systems that vary from country to country, the aim is to compare the 

level of tax and social insurance burden using tax-to-GDP ratio, statutory tax rates and other 

indicators and show cross 

 

country differences in terms of tax policies of particular 

countries. The article also involves basic trends that can be observed in this field of study.   
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Tax burden and its level in Visegrad countries 

Taxes are generally generated by incomes, expanses and property of economic 

subjects and consequently affect their behaviour connected with production, providing 

services, consumption, savings and investments. Taxes represent the main source of public 

revenue, provide financial basis for the functioning of the public sector. They influence the 

quality of business environment, determine the level of companies` competitiveness and 

economic growth and performance. 

The enterprises use to react very sensitively to tax policy measures because they 

specify the way and share that an economic subject takes a part in state needs financing. The 

tax policy should support especially economic growth, entrepreneurial, investment, innovative 

and efficient activities, should allow creation of sufficient amount of financial sources and 

savings and should not obstruct entrepreneurial activities of taxpayers. The reality is usually 

different 

 

the tax burden affects acting of enterprises and distorts their economic decisions 

and behaviour. 

In principle we can observe that tax burden affects entrepreneurial activities in several 

areas. The corporate income tax affects economic action of enterprises 

 

their entrepreneurial 

and working activities, the amount of savings and disposable profit that can be used for 

further development, investment activities and consequently competitiveness, development 

and growth of company. The tax burden affects financial decisions of company 

 

decisions 

about way of financing according to tax shield connected with using of  particular financial 

resources and also reduces disposable money because of regular tax compensations. 

Corporate income taxes raise the cost of capital, which at the same time is the required rate of 

return on an investment. This consecutively affects the investment decisions. 

Generally, the decline of corporate income tax stimulates more entrepreneurial 

activities and encourages the development of enterprises because there is more profit left for 

investments. The lower income tax also attracts attention of foreign investors. Foreign direct 

investments lead to higher labour productivity and consequently to higher international 

competitiveness of enterprises. They are the source of technical and technological 

improvement especially in Small and Medium Enterprises (SMEs), bring new openings for 

employees and contribute to better business environment. The tax reform in Slovak Republic 

has already influenced the tax policy of several countries, e.g. Czech Republic (the corporate 

income tax has fallen from 31 to 28 percent) and Hungary (the corporate income tax has 

fallen from nearly 18 to 16 percent in 2005).  
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The corporate tax stimulation of enterprises in Slovak Republic and other Visegrad 

countries and also its development can be seen in the next table.  

Table 1 

Comparison of the effective top statutory corporate income tax rate 

(percent of taxable income) 

Country 1995

 

1996

 

1997

 

1998

 

1999

 

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

Poland 40 40 38 36 34 30 28 28 27 19 
Slovakia 40 40 40 40 40 29 29 25 25 19 
Czech Republic 41 39 39 35 35 31 31 31 31 28 
Hungary 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 17,7 
V4 countries 35,2 34,7 34,2 32,7 32,2 27,4 26,9 25,9 25,7 20,9 
EuropeanUnion (15)

 

38

 

38,1

 

37,8

 

36,7 35,9 35,3 33,8 32,6 31,9 31,4 
Source: Eurostat, Structures of taxation systems in the EU and own calculations.  

The general trend in the V4 countries has been towards lowering the rates of corporate 

income tax. Thus between 1995 

 

2004, all the V4 countries reduced the statutory corporate 

income tax rates, while some of them simultaneously broadened the corporate tax base. In 

Hungary the tax rate has fallen by 2 % points, in Czech Republic by 13 % points and in 

Slovakia and Poland even by 21 % points. Slovakia has in the year 2004 followed an example 

of Estonia, where flat tax has already been introduced. Although the flat tax in Estonia is at 

the higher level than in Slovakia, the corporate retained earnings in Estonia are exempted 

from tax at all. On the other hand, in Slovak tax system (as in the only tax system), double 

taxation of profits (including dividends) has been cancelled.  

During the observed period the average corporate income tax rate of V4 countries was 

falling continuously. The Visegrad countries had on average corporate income tax rates that 

were lower then the EU 15 average and for example, in the year 2004 the V4 countries 

average corporate income tax (20,9 % ) was even lower than EU 25 average (27,4 %). If the 

averages for the V4 countries and former member EU countries are compared, the difference 

increased from 2,8 percent points in 1995 to 10,5 percent in 2004. There is no wonder that 

former EU countries are afraid of tax competitiveness that is strengthened by new member 

countries. Reducing corporate income tax rates is not the only route to lowering the level of 

corporate taxation. In attempt to improve the competitive position and to attract more foreign 

direct investments, many former candidate countries including V4 countries introduced 

various tax holidays, allowances and exemptions from corporate tax. At the same time most 

of these countries established special economic zones, which offer further tax incentives for 
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foreign investors. In some countries there is also a range of reduced corporate income tax 

rates, especially for SMEs or agricultural enterprises and also various exemptions (e.g. for 

reinvested earnings, etc.) 

The existence of numerous relieves and exemptions which affect the tax base, prevents 

a more detailed cross  country comparison of the level of corporate income taxation, because 

the amount of income tax depends not only on the income tax rate, but also on the way of tax 

base calculation. The tax burden is usually expressed and measured as a share of direct and 

indirect taxes in GDP.   

Table 2 

Tax burden measured as a percentage of GDP  

Indirect taxes as % of GDP Direct taxes as % of GDP 

Country 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 

Poland 14,8

 

14,4

 

14,7

 

15,3

 

7,4

 

6,9

 

6,6

 

7,2

 

Slovakia 13,0

 

11,8

 

12,0

 

11,5

 

7,6

 

7,4

 

7,4

 

7,2

 

Czech Republic 11,5

 

11,1

 

11,1

 

11,4

 

8,5

 

9,0

 

9,3

 

9,8

 

Hungary 16,4

 

15,7

 

15,2

 

16,6

 

9,9

 

10,4

 

10,4

 

9,8

 

EU 25 14,3

 

14,0

 

14,0

 

14,0

 

14,3

 

13,9

 

13,3

 

13,2

 

EU 15 14,4

 

14,0

 

14,0

 

14,0

 

14,5

 

14,2

 

13,6

 

13,4

 

Source: Eurostat and own calculations  

As we can see in the table above, within all Visegrad countries there is a higher share 

of indirect taxes then direct taxes in GDP but when comparing average values by EU 15 and 

EU 25 countries, these differences are almost insignificant. It was predominantly influenced 

by former EU member countries which in the year 2000 and 2001 recorded higher share of 

direct then indirect taxes in GDP. The lowest share of direct taxes during the selected time 

period recorded Poland followed by Slovakia, the highest share of direct together with 

indirect taxes in GDP reached Hungary.   

Social insurance burden in Visegrad countries 

Compulsory payments to the public social security system represent a specific type of 

taxation designed for the provision of welfare benefits such as pensions, health care 

insurance, unemployment protection, social assistance and other social benefits (sickness, 

disability, industrial injury, etc.). Social security contributions functionate as additional tax 

burden because a sum of social payments depends on taxpayers` income.  From the 
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entrepreneurial point of view social contributions represent a regular and compulsory 

expenditure  the same as income taxes are. 

 Social security contributions considerably affect the total labour costs and cash  flow 

of enterprise. High level of these contributions in Slovak Republic causes that employees are 

too expensive for employers. This fact prevents new workplaces creation and many times the 

employers are forced to reduce the number of employees in order to lower the amount of 

labour costs. Social security contributions influence a price of human capital and their 

inappropriate level is one of the main reasons of high unemployment rate in Slovakia. The 

high level of social payments encourages the employers not to pay contributions of whole 

sum of employer` s income or to employ people illegally (with no contributions paying). The 

starting entrepreneurs are obliged to pay social contributions of the minimum threshold (at the 

level of the current minimum wage) not of the real reached revenues. Similarly, if a business 

is not doing well, an entrepreneur does not pay social insurance according to his current 

revenues, but these payments are deducted from the tax base of the previous fiscal year tax 

form. The lowering of social contributions burden would certainly help entrepreneurs to 

decrease the labour costs and increase the amount of disposable financial means. 

In cost structure of SMEs there is usually a higher share of labour costs in total costs 

than in large enterprises. That is why in SMEs we can better observe a wedge driven by social 

taxes between what employees receive and what enterprises pay. Income taxes together with 

social contributions induce a wedge as a difference between total labour costs of employer per 

employee and net income of employee. The tax wedge in Slovakia was about 42 % in 2004, it 

means that net income created 58 % of total labour costs and the rest fell on income taxes and 

social contributions paid by employers and employees. 

A part taken by social security contributions of total labour costs varies from country 

to country. The higher part of these contributions on total labour costs is, the less stimulating 

influence on entrepreneurial activities it has. Table 3 shows differences in the proportion of 

income tax and social security payments at total labour costs among V4 countries.      
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Table 3 

Income tax plus employees` and employers` social security contributions as percentage of 

labour costs, 2004 

Country 
Income 

tax 

Social 
security 

contributions 
- employee 

Social 
security 

contributions 
- employer 

Social security 
contributions - 

totally 
Total tax 
wedge 

Czech Republic 8,4

 

9,3

 

25,9

 

35,2

 

43,6

 

Hungary 9,0

 

9,9

 

26,9

 

36,8

 

45,8

 

Poland 5,1

 

21,1

 

17,0

 

38,1

 

43,1

 

Slovak Republic 5,8

 

9,9

 

26,3

 

36,2

 

42,0

 

Source: OECD, Taxing wages 2003-2004 and own calculations.   

The highest tax wedge in 2004 showed Hungary and the lowest Slovakia. The lowest 

level of total social payments was recorded in Czech Republic. The income tax share was the 

highest in Hungary. The highest level of total social security contributions performed Poland, 

although the tax income share was one of the lowest. Slovakia generally ranks among EU 

countries with the highest share of social payments at labour costs but thanks to low income 

tax burden ranks to the countries with the lower level of total tax wedge. 

Social security schemes are generally quite diverse, not only regarding the levels of 

taxation and allocation of revenue but also with respect to the proportions of the compulsory 

contributions imposed on employers and employees and to the provisions for additional 

voluntary contributions. To compare the different level of social security contributions in 

chosen countries expressed as a percentage of gross wage earnings, we have constructed next 

table.  

Table 4 

Compulsory social security contributions in the new member countries as percentage    

 of taxable income, 2004 

Country 
Social security 
contributions - 

employee 

Social security 
contributions 

 

employer 
Total payment 

Slovak Republic 13,4

 

35,2

 

48,6

 

Hungary 13,5

 

32,0

 

45,5

 

Poland           25,4

 

20,4

 

45,8

 

Czech Republic           12,5 35,0 47,5 
Source: OECD Tax Policy Analysis, Tax Database 2004 and own calculation.  
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The lowest rate of compulsory social security contributions among V4 countries in 

2004 (45,5 % of the tax base - total payroll remuneration) showed Hungary and the highest 

(48,6 %) Slovakia. Except in Poland, employers generally pay about two thirds or more of the 

compulsory contributions and employees are required to pay the rest. The employee 

contributions as well as employer contributions are usually deducted from gross salaries of 

employees. In some countries of European Union these contributions are bound to specific 

funds, in others the distribution among major social benefits is not set in advance and all 

contributions are collected into one social security fund. 

For better comparison of insurance burden at international level serves the table 5, 

where social insurance burden is expressed as a percentage of GDP.  

Table 5 

Social security contributions as percentage of GDP 

Country 2000 2001 2002 2003 
Czech Republic 14,4

 

14,4

 

15,0

 

15,0

 

Hungary 13,2

 

13,2

 

13,2

 

12,7

 

Poland 14,0

 

15,3

 

14,7

 

14,1

 

Slovak Republic

 

13,7

 

13,7

 

13,5

 

12,3

 

EU 25 13,1

 

13,0

 

13,0

 

13,2

 

EU 15 13,1

 

13,0

 

12,9

 

13,2

 

Source: Eurostat, Structures of taxation systems in the EU.  

When comparing V4 countries with EU average, we can find out that the values of this 

indicator in Hungary are the closest to the average of all member countries. The rest of 

Visegrad countries rank among countries with higher social insurance burden then average 

burden. In Hungary, the lower share of social security contributions in GDP is compensated 

by higher share of direct and indirect taxes in GDP.  

The overall tax burden on an economy can be measured by tax- to-GDP ratio (tax 

quota) 

 

the total amount of all collected taxes and compulsory social security contributions 

as a proportion of GDP. Comparison of tax-to-GDP ratio of V4 countries is included in the 

next table.     
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Table 6 

Total taxes including social security contributions as percentage of GDP 

Country 1995

 
1996

 
1997

 
1998

 
1999

 
2000

 
2001

 
2002

 
2003

 
change

 
average

 
Czech 
Republic

 
36,2

 
35,1

 
35,5

 
33,9

 
34,7

 
34,4

 
34,5

 
35,4

 
36,2

 
0

 
35,1

 
Hungary 41,6

 
40,6

 
39,0

 
39,0

 
39,1

 
39,6

 
39,3

 
38,3

 
39,1

 
-0,6

 
39,6

 

Poland 39,4

 

38,1

 

37,6

 

36,7

 

37,2

 

35,2

 

35,4

 

35,5

 

35,8

 

-1,2

 

36,7

 

Slovakia 40,5

 

39,0

 

35,8

 

37,0

 

34,6

 

33,1

 

32,0

 

32,4

 

30,6

 

-3,3

 

35,5

 

EU 25 40,5

 

41,1

 

41,3

 

41,2

 

41,7

 

41,6

 

40,8

 

40,2

 

40,3

 

-0,2

 

41,0

 

Source: Eurostat, Structures of taxation systems in the EU.   

All the Visegrad countries showed lower total tax burden compared to European 

Union average. The lowest average of 35,1 % recorded Czech Republic with no change in 

total burden between years 2003 and 1995 and the highest average of 39,6 % recorded 

Hungary. The highest change (decline) amounted to 3,3 % showed Slovakia.   
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Abstract  

Tax and insurance burden represent very important business environment factors. It is 

obvious that they significantly influence entrepreneurial activities and competitiveness of all 

enterprises. Unfortunately we can consider them more as barriers then incentives of 

entrepreneurship in each national economy. The enterprises can not eliminate these factors, 

they must accept and respect them because those are the rules given by law.  

On the other hand, the positive fact is that there is a general trend towards lowering of 

total tax and insurance burden (measured by tax-to-GDP ratio) in European Union countries 

including Visegrad countries. It is also noticeable that Visegrad countries, as new member EU 

countries generally, have lower share of direct taxes in relation to total tax revenues and vice 

versa higher share of indirect taxes and social security contributions 

http://europa.eu.int>
http://www.oecd.org>
http://europa.eu.int>
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NAGY RÓZSA  

GONDOLATOK CZAGÁNY LÁSZLÓ: A MUNKAPIAC RUGALMASSÁGA ÉS A 

NEMZETKÖZI VERSENYKÉPESSÉG CÍM MUNKÁJÁRÓL  

A tanulmány a munkapiac rugalmasságát sokoldalúan közelíti meg. A munkapiac 

keresleti oldalán az alkalmazás és elbocsátás, a foglalkoztatottak id beosztása és az elbocsátás 

lehet ségeinek függvényében, míg a kínálati oldalán a jövedelemszerzés és szabadid közötti 

választás optimális arányának megtalálására helyezi a munkapiac rugalmasságának kérdését. 

A rugalmasság mutatója a makro- és mikroökonómiában egyaránt kiemelt fogalom. A 

munkaer piacon a munkaer -keresletnek a bértételben bekövetkez változásra adott 

reakcióját rendszerint rugalmasság formájában mérjük, amely azt fejezi ki, hogy a bérek 

egy százalékos változása hány százalékkal változtatja meg a foglalkoztatást. Ennek 

elemzése vonatkozhat egy adott kategóriába tartozó munkavállalókra, ekkor a munkaer -

kereslet sajátbér 

 

rugalmasságáról van szó, vagyis arról, hogy egy adott foglalkoztatási 

kategóriában a bértételek egy százalékos változásának hatására hány százalékos foglalkoztatás 

változás következik be. A munkaer keresleti görbe negatív, vagyis csökken 

meredekségéb l következik, hogy a bértételek növekedése a foglalkoztatás csökkentését 

eredményezi, tehát a rugalmasság mutatója negatív szám. Ami azonban lényeges, hogyan 

alakul a mutató abszolút értéke, vagyis ha az el jelet figyelmen kívül hagyjuk. Ha ez 1-nél 

nagyobb, akkor a bérek egyszázalékos emelkedése a foglalkoztatás egy százaléknál nagyobb 

csökkenését eredményezi, ekkor rugalmas keresleti görbér l beszélünk. Ha 1-nél kisebb, a 

keresleti görbe rugalmatlan. Ha 1-gyel egyenl , egységnyi rugalmasságról van szó. 

A sajátbér 

 

rugalmasság ismerete azért fontos, mert ha például az értéke magas (1-nél 

nagyobb), az adott munkaer -kategória könnyen helyettesíthet vé válik más termelési 

tényez kkel (pl. t kével). 

A sajátbér-rugalmasság mellett a kereslet keresztbér-rugalmasságát is értelmezhetjük. 

Ez azt jelenti, hogy egy adott foglalkoztatási kategóriában bekövetkez bérváltozás hogyan 

változtatja meg egy másik kategóriába tartozó munkaer csoport iránti keresletet. Ha 

keresztrugalmasságok pozitívak, akkor egymást helyettesítik, ha negatívak, akkor bruttó 

kiegészít k a foglalkozási csoportok. 

A tanulmány az atipikus foglalkoztatási formákra, mint a munkaer -piaci rugalmasság 

megnyilvánulási lehet ségeire hívja fel a figyelmet. Ezek közül a részmunkaid s 

foglalkoztatással kapcsolatban néhány változásra hívom fel a figyelmet. A részid 
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foglalkoztatás, ami heti 35 óránál rövidebb munkaidej alkalmazást jelent, az utóbbi években 

jelent s növekedés történt, különösen az infrastrukturális ágazatokban. Mi ennek az oka? Az 

eddigi magyarázatok f ként a munkapiac kínálati oldalára helyezték a hangsúlyt, valamint a 

foglalkoztatás változó ágazati összetételére összpontosítottak. Kimutatták, hogy a gyermeket 

nevel házas n k, a nyugdíjhoz közeled dolgozók és a tanulmányaik finanszírozása miatt 

munkavégzésre kényszer diákok között elterjedt foglalkoztatási forma. A munkapiac 

keresleti oldalán pedig az a magyarázat, hogy különösen a szolgáltató szektorban n tt az 

olyan munkahelyek száma, amelyek nem igénylik a teljes munkaid s foglalkoztatást, a 

munkafeladatokat elláthatják részid s dolgozók is. 

Az utóbbi id ben a figyelem egyre inkább a viszonylagos költségek részid s 

foglalkoztatás terjedésében játszott szerepére terel dött. Ha részid s és nem részid s 

dolgozók egymás helyettesít i, és a részid s dolgozók munkaid függ vagy félig állandó 

költségei csökkennek a teljes munkaid s dolgozókéhoz képest, akkor b vül a részmunkaid s 

foglalkoztatás. Például Angliában akkor n tt a leggyorsabban, amikor viszonylag kevés 

társadalombiztosítási program és védelmez jogszabály vonatkozott a részid s munkaid s 

alkalmazottakra 1975-ben a foglalkoztatás-védelmi törvény azonban b vítette a 

részmunkaid s dolgozók elbocsátáskori végkielégítésére és anyasági járandóságra való 

jogosultságát, és ez lassította a részmunkaid s foglalkoztatás növekedését. Az USA-ban 

visszatér javaslat, hogy minden munkavállalónak kötelez egészségügyi biztosítást kellene 

nyújtani. Ennek a költségei félig állandó költségek, amelyek nagymértékben visszafognák a 

részmunkaid s foglalkoztatást. Ennek az az oka, hogy jelent sen megn nének a 

foglalkoztatás költségei, ugyanis viszonylag kevés részmunkaid s kap egészségügyi 

biztosítást, és érdemesebb teljes munkaid ben kevesebb munkaer t foglalkoztatni. A magyar 

munkaer piacon az egészségügyi hozzájárulás minden munkavállaló után befizetésre került 

az államkasszába. Ennek megszüntetése minden munkavállaló esetében csökkenti a 

foglalkoztatás lehet ségeit is. Ez különösen azért jelent s, mert a tanulmányból kiderül, hogy 

a magyar gazdaságban, a részmunkaid ben foglalkoztatottak aránya a 15-64 évesek között 

2002-ben 3,6 százalék, a legalacsonyabb az Európai Unióban az újonnan belépett országok 

között. 

Figyelmet érdemelnek azonban a bérek után fizetett adók és a bértámogatások 

munkaer -piaci hatásai is. A béreket terhel adók emelik a foglalkoztatás költségeit. Vannak 

olyanok, amelyek egy bizonyos bértömeg szintig, de vannak olyanok is, amelyek a teljes 

bértömeg szintre vonatkoznak. Mi a hatásuk? Egyrészt alacsonyabb bérek melletti 

foglalkoztatás. Ha bérek lefelé merevek, ez jelentheti azt, hogy a bérnövekedés lényegesen 
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elmaradhat a termelékenység növekedést l. Másrészt megnyilvánulhat az alacsonyabb 

foglalkoztatási szintben, amely azt eredményezi, hogy az adók egy részét a munkavállalók 

fizetik a magasabb munkanélküliség kialakulása miatt. Általában azonban az a jellemz , hogy 

a munkaer -piaci kínálati görbe bérek iránti érzékenysége határozza meg, milyen arányban 

hárul át a munkáltatókat terhel bértömeg adó a munkavállalói bérekre. Minél kevésbé reagál 

a munkaer -kínálat a bérek változására, annál kevesebb az olyan munkavállaló, aki kiszorul a 

munkapiacról; és annál nagyobb az adónak az a hányada, amely bércsökkenés formájában a 

munkavállalókra hárul. Azonban ha a munkavállalói bérek nem csökkennek, csökken a 

foglalkoztatási szint. Azt valószín sítik, hogy a bértömeg adók lehettek az okai a 80-as, 90-es 

években az Európai Unió országaiban a munkanélküliség jelent s növekedésének. Egy 

közgazdász munkahely tömeggyilkosoknak nevezte a béreket terhel munkáltatói adókat, 

mert veszteségessé tehetik a termelést, illetve a t keigényesebb termelési eljárások 

alkalmazására ösztönöznek. 

A bértömeg adók ellentétei a foglalkoztatási támogatások. Ezek vagy pénzbeni 

támogatások, vagy adókedvezmények lehetnek. Hatásuk az, hogy a munkaer foglalkoztatási 

költségei csökkennek, és a foglalkoztatottak száma növekedhet. 

Ezek a támogatások lehetnek általánosak, vagyis nem függnek a felvettek jellemz it l és 

lehetnek szelektívek, amikor valamilyen célcsoportra vonatkoznak, pl. fiatalokra, hátrányos 

helyzet ekre. Ilyenek például a közmunka, közhasznú munka és a közcélú munka. Ezeknek az 

a célja, hogy célzottabbá és a munkába való visszatérést hatékonyabban oldják meg a 

legnehezebb munkaer -piaci helyzetben lév knek. Az e típusú foglalkoztatás növeli a 

foglalkoztatottak számát, de az alkalmazásuknak id beli korlátai vannak: meghatározott id re 

vonatkozik (jelenleg maximum 9 hónap) és a lejárat után ismét visszakerülnek a segélyezettek 

körébe. Tény azonban, hogy az így foglalkoztatottaknak szinte nincs más esélyük a munka 

világába visszakerülni. 

A pályakezd fiatalok munkába állítása napjaink egyik legéget bb problémája. Ezt 

célozta meg a 2005. januárjában az els munkahelyszerzés érdekében a munkáltatóknak 

nyújtott 50%-os járulékkedvezmény, és októbert l tovább lépett a kormányzat a Start 

programmal. Ez a korábbi járulékkedvezményi rendszer egy rövidebb távon ható, 

rugalmasabb, nagyobb mérv járulékkedvezményt tartalmazó rendszerrel egészült ki. 

A pályakezd t foglalkoztató munkáltatók a fiatal els két munkában töltött évében 

alacsonyabb közterhet fizetnek. A Start program két éven át biztosít lehet séget a 

pályakezd knek munkatapasztalat szerzésre, a munkáltatóknak pedig a fiatalok 

foglalkoztatásához köt d járulékkedvezmény érvényesítésére. 
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A munkáltatóknak az egyébként 33,5%-ot kitev bérjárulékok helyett az els évben a bruttó 

kereset 15%-át, míg a második évben a 25%-át kell közteherként befizetni. A fiatalok 

munkabérének nincs fels határa, azonban a kedvezményt csak a minimálbér 

másfélszeresének, fels fokú végzettség ek foglalkoztatásánál pedig a kétszeresének 

megfelel összeghatárig lehet érvényesíteni. 

A megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatását is segítik kormányzati 

eszközökkel. Új, EU konform támogatási szabályokat dolgoztak ki, amelyt l a jelenlegi 

homogén foglalkoztatási szerkezet új foglalkoztatási formáknak megfelel átalakulása 

várható. 

A rehabilitációs foglalkoztatáshoz nyújtható új támogatás három elemb l áll. A 

bértámogatás a munkabér és járulékai 40-100%-áig terjedhet, a munkába helyezés és a 

munkahely megtartása mellett a foglalkoztatási rehabilitációhoz és a munkahelyi segít 

személy foglalkoztatásához nyújtható. Egy másik lehet ség a költségkompenzációs 

támogatás, amely azoknak a 

 

megváltozott munkaképesség ek foglalkoztatásához 

közvetlenül kapcsolódó 

 

elismert és igazolt költségeknek a részleges megtérítésére irányul, 

amelyek egészséges munkavállalók esetén nem merülnének fel. A rehabilitációs 

költségtámogatást pedig azok a munkáltatók vehetik igénybe, akik olyan megváltozott 

személyek foglalkoztatására vállalnak kötelezettséget, akiknek a munkavállalási esélyei 

rendkívül korlátozottak. 

Ezekkel a példákkal az igyekszem alátámasztani, hogy az államnak is szerepet kell 

vállalnia a foglalkoztatás növelése érdekében, különösen a munkaer piac meghatározott 

szegmenseiben.  
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Abstract  

The paper tries to interprete the concept of flexibility as related to the labour market 

and analyses the factors influencing  part-time employment in case of the atypical ways of 

employment. It also investigates the labour market impact of taxes and allowances paid after 

salaries and wages. Besides, it presents the programmes aiming at supporting labour market 

integration for young graduates and those with disabilities and some kind of impairment 
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P IU AN LUMINI A - DAVID DELIA  

PARTICULARITATILE SISTEMULUI CONTABIL AL VALORILOR MOBILIARE 

DIN ROMANIA   

Sistemul contabil al valorilor mobiliare poate fi asimilat ca fiind sistemul contabil al 

pie ei de capital în care evaluarea / m surarea valorilor mobiliare a elementelor situa iilor 

financiare i de difuzare a rezultatului pe pia a de capital cap t valoare de postulat.  

În func ie de nivelul de dezvoltare al pie ei de capital, evaluarea i m surarea ca i 

componente de baz a sistemului contabil migreaz de la o abordare retrospectiv la una 

predicativ , de la o abordare a unei contabilit i bazat pe angajamente la una bazat pe 

fluxuri de capital.  

Pornind de la segmentarea pie ei de capital în cele dou componente : cererea de 

capital i oferta de capital, sistemul contabil al valorilor mobiliare poate fi asimilat fiec rei 

componente, reg sind termenii unei dezvolt ri de anvergur la societ ile productive care, pe 

de o parte se reg sesc în dubla ipostaz de solicitan i sau ofertan i de resurse financiare, iar pe 

de alt parte asupra acestora focalizeaz factorii din mediul economic cu impact asupra 

dezvolt rii sistemului contabil(riscuri, presiune fiscal , categorii de utilizatori a informa iei 

contabile).  

Sistemul contabil al valorilor mobiliare la societ ile comerciale din sfera produc iei 

materiale privit ca i sistem contabil asociat cererii structurale de capital din economie poate 

fi definit ca un ansamblu de evaluare/ m surare a valorilor mobiliare i a rezultatului 

acivit ilor de emisiune, plasare i investi ie a valorilor mobiliare i a altor opera iuni curente 

cu valori mobiliare, menit s satisfac cerin ele de informare pe pia a de capital.  

În acest sector institu ional al economiei na ionale sistemul contabil al valorilor 

mobiliare este cel mai complex mod de reprezentare al sistemului contabil datorit 

urm toarelor aspecte: 

 

evaluarea valorilor mobilare la aceste unit i trebuie s in seama i de celelalte 

componente ale situa iilor financiare: active imobilizate corporale i necorporale, crean e, 

datorii comerciale i bugetare; 

 

m surarea costului finan rii poate s dea o imagine mai clar atât asupra oportunit ilor 

de finan are ale întreprinderii cât i a nivelului de finan are asigurat în economia na ional 

pe pia a monetar i pe pia a de capital; 
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m surarea rezultatului, principalul obiectiv spre care focalizeaz interesul principalului 

utilizator al informa iei contabile- investitorul; 

 
configura ia structurii i a prezent rii situa iilor financiare cunoa te gradul de 

des vâr ire în care îmbinarea descrierii cifrice cu cea în limbaj letric, dau limbajului 

contabil o nou dimensiune recunoscut de procesul de valorificare a informa iei 

contabile i de auditul contabil. 

Contabilitatea valorilor mobiliare studiaz totalitatea opera iunilor cu valori mobiliare 

realizate de operatorii pie ei de capital, prin care companiile î i procur sau î i plaseaz 

resursele financiare, în vederea atingerii scopului statuat în actele constitutive, încercând s 

surprind aceste opera iuni sub forma informa iilor prezentate pe supor ii de informa ie 

contabile, respectiv situa iile financiare. Pe de alt parte, contabiliatea valorilor mobiliare are 

inciden i asupra unor aspecte colaterale opera iunilor cu valori mobiliare derivate din 

comportamentul operatorilor pe pia , cum ar fi: remunerarea managerilor i a personalului, 

stingerea unor datorii comerciale sau bugetare prin cesiunea de ac iuni, acceptarea unor 

pachete de ac iuni în schimbul crean elor i alte opera iuni. 

Dezvoltarea pie ei de capital i-a pus amprenta pe dezvoltarea sistemului contabil care 

au revolu ionat con inutul situa iilor financiare ( cantitativ i calitativ) cu scopul de a 

îmbun t i produc ia de informa ii contabile. 

Sistemul contabil românesc a fost dezvoltat prin prisma influen ei opera iilor de pe 

pia a de capital la nivelul  instrumentarului s u de reflectare respectiv a planului de conturi 

i a con inutului situa iilor financiare pe urm toarele coordonate : 

 

dezvoltare contului privind rezervele alocându-se un cont distinct pentru ac iuni proprii; 

 

dezvoltarea contului privind împrumuturile din emisiuni de obliga iuni, afectându-se 

conturi distincte pentru împrumuturile externe i cele garantate; 

 

s-au dezvoltat conturile de imobiliz ri financiare în func ie de perimetrul de de inere i 

interesul de inerii; 

 

conturile privind titlurile de plasament s-au dezvoltat în func ie de caracterul 

tranzac ionabil sau netranzac ionabil a ac iunilor i obliga iunilor; 

 

conturile de cheltuieli i venituri privind investi iile financiare în valori mobiliare s-au 

dezvoltat în func ie de caracterul investi iei; 

 

con inutul situa iilor financiare i în special situa ia  politici contabile i note explicative 

reprezint un complement informal care, supline te atât anexele din con inutul situa iilor 

financiare precedente cât i raportul de gestiune al administratorilor. 
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Sistemul contabil al valorilor mobiliare  preia i dezvolt aceast tendin a sistemului 

contabil de ansamblu, elementele componente prezentând influen e atât din punct de vedere al 

evolu iei pie ei de capital cât i a economiei de ansamblu. 

Evolu ia pie ei de capital consacr urm toarele dezvolt ri i inova ii ale sistemului 

contabil al valorilor mobiliare: 

 

implementarea unui cont asociat ac iunilor preferen iale , contul 1013 Capital social 

subscris i v rsat asociat ac iunilor preferen iale care s reflecte  capitalul preferen ial 

al companiilor, cont care dezvolt structurile de capital social din bilan ; 

 

implementarea unui cont de remunerare a acestei categorii de capital respectiv contul 458  

Dividende de plat repartizate ac iunilor preferen iale ; 

 

implementarea unui cont distinct de datorii, respectiv contul 464  Creditori din opera iuni 

de finan are i investi ii financiare care s reflecte datoriile emiten ilor rezultate din 

emisiunea warantelor; 

 

implementarea unui cont asociat drepturilor investitorilor ce decurge din neexercitarea pe 

o perioad mai mare de un an a warantelor, respectiv contul 1010  Capital social 

nesubscris ;  

 

implementarea unui cont distinct asociat opera iunilor de investi ii în warante pe perioade 

determinate respectiv contul 463 debitori din opera iuni de investi ii financiare ; 

 

implementarea unui cont care s reflecte costul emisiunii de ac iuni i de r scump rare a 

ac iunilor proprii în vederea anul rii respectiv contul 669 Cheltuieli cu emisiunea  i 

r scump rarea ac iunilor proprii care s fie dezvoltat în conturi analitice pe elemente de 

cheltuieli; 

 

implementarea unui cont care s reflecte veniturile rezultate din r scump rarea ac iunilor 

proprii respectiv contul 769 Venituri din emisiunea i r scump rarea ac iunilor proprii . 

Recunoa terea cheltuielilor cu emisiunea de ac iuni i reducerile de capital în contul de 

cheltuieli financiare precum i încorporarea acestora în rezultat în func ie de ob iunea 

ac ionarilor statuat în Adunarea General Extraordinar a Ac ionarilor , pune în eviden 

cre terea influen ei ac ionarilor în politica de rezultat a companiilor bazat pe urm toarele 

ra ionamente: 

 

permanenta presiune de reducere a fiscalit ii manifestat în economiile contemporane , 

mai ales la nivelul rezultatului; 

 

cre terea sus inut a ratei dividendului care tinde s devanseze cota de impozitare a 

rezultatului. 
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o Dezvolt rile i inova iile sistemului contabil legat de emisiunea de obliga iuni se 

rezum la urm toarele aspecte: dezvolt rile contului 161  Împrumuturi din emisiuni 

de obliga iuni are în vedere eviden ierea împrumuturilor obligatare în valut în contul 

1618 Alte împrumuturi din emisiuni de obliga iuni i a emisiunilor de obliga iuni cu 

prim de rambursare i a cotei p r i din împrumuturile cu prim dubl ce corespund 

primei de rambursare în contul 1619 Împrumuturi din emisiunea de obliga iuni cu 

prim dubl i warant .  

Dup cum se observ în acest ultim cont se retracteaz i datoriile ce provin din 

emisiunea warantelor ce înso esc obliga iunile care nu s-au exercitat pe durata unei perioade 

de 12 luni. 

Eviden ierea distinct a emisiunilor de obliga iuni cu prim de emisiune respectiv cu prim de 

rambursare aduce un plus de relevan în ceea ce prive te structura capitalurilor împrumutate. 

Legat de emisiunea i r scump rarea obliga iunilor sistemul contabil consacr o 

inova ie în ceea ce prive te costul emisiunii i al remuner rii investi iilor care este eviden iat 

în contul 668 Cheltuieli cu emisiunea de obliga iuni dezvoltat în conturi analitice ce reflect 

cele dou elemente de cheltuieli de finan are prin emisiunea de obliga iuni. 

Legat de r scump rarea obliga iunilor proprii la un pre sub pre ul de emisiune 

sistemul contabil al valorilor mobiliare consacr contul de venituri 768 Venituri din 

emisiunea de obliga iuni cu func ie contabil i con inut asem n tor contului 769 Venituri 

din emisiunea i r scump rarea ac iunilor proprii .  

Dezvoltarea sistemului contabil al valorilor mobiliare consacr unele elemente 

conceptual teoretice sau confer o anumit personalitate i argumenta ie a configura iei de 

sistem pe care o are contabilitatea opera iunilor cu valori mobiliare pe pia a de capital i 

anume: 

 

obiecte de studii i obiective proprii bine definite; 

 

o nou fun ie a contabilit ii care-i confer o nou dimensiune tiin ei contabile pe pia a 

informa iilor economice 

 

func ia de comunicare financiar . 

 

dezvoltarea unei arii terminologice preluate din legisla ia pie ei de capital cu referire la 

opera iunile i structurile contabile ce fac obiectul sistemului contabil al valorilor 

mobiliare. 

Argumentele forte ale sistemului contabil al valorilor mobiliare sunt reprezentate de 

dezvolt rile i inova iile pe care le aduce sistemul inând cont de aceste fenomene i procese 

economice cum ar fi: 
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promovarea unui model de evaluare a ac iunilor pentru societ i din domeniul agricol pe 

baza unor unit i natural-conven ionale, care ar facilita concentrarea capitalului din 

agricultur ; 

 
consacrarea unui moment distinct al inventarierii cu ocazia deschiderii societ ilor/ 

companiilor, prilej cu care s se realizeze i ajustarea valorii structurilor patrimoniale care 

s in cont de factorii de erodare a valorii companiilor cum ar fi: 

 

rata infla iei; 

 

rata de schimb; 

 

arieratele financiare; 

 

prezentarea unor modele de evaluare i dimensionare a riscurilor pe             

 

pia a de capital în vederea protej rii societ ilor care intr pe pia ,  

 

ocazia ofertelor primare ini iale i a societ ilor a c ror ac iuni  

 

coteaz la categoria I-a Bursei. 

În evaluarea riscurilor i a provizioanelor cu ocazia ofertelor primare ini iale se are în vedere 

dou referin e valorice: 

 

fie nivelul pl ilor efectuate; 

 

fie num rul valorilor mobiliare subscrise;  

 

prezentarea unor modele de evaluare a warantelor cu ocazia emisiunilor de ac iuni i 

obliga iuni  care s se realizeze în func ie de urm toarele baze de evaluare; 

 

activul net contabil ; 

 

activul net contabil corectat( ajustat) ; 

 

valoarea capitaliz rii bursiere; 

 

nivelul cheltuielilor cu emisiunea ; 

 

raportul rata dobânzii nominale/ rata dobânzii pe pia . 

În evaluarea riscurilor de depreciere se are în vedere un nivel de depreciere al cursului 

mediu egal cu rata infla iei, nivel care oblig companiile la ajustarea altor structuri 

patrimoniale. 

Legat de mecanismele de emisiune i investi ie derulate pe pia a de capital sistemul 

contabil al valorilor mobiliare dezvolt urm toarele mecanisme contabile: 

 

reclasificarea datoriilor din opera iuni derulate pe pia în func ie de durata acestora; 

 

clasificarea i reclasificarea investi iilor în func ie de unele criterii cum ar fi: 

 

durata de inerii; 

 

mecanismul investi ional i contextul derul rii lui; 
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pozi ia investitorului fa de societatea emitent ; 

 
fluxurile i opera iunile conexe; 

 
influen a investitorului asupra numirii membrilor Consiliului de Administra ie prin 

procedeul votului cumulativ; 

 
modificarea politicilor opera ionale, comerciale i de personal. 

Sistemul contabil al valorilor mobiliare consacr i un set de principii  de recunoa tere 

a cheltuielilor accesorii investi iilor în categoria cheltuielilor financiare cum ar fi: 

 

principiul recunoa terii în func ie de natura activit ii; 

 

principiul recunoa terii i încorpor rii în func ie de dimensiunea investi iei; 

 

principiul încorpor rii cheltuielilor în func ie de modelul de evaluare a oportunit ilor de 

investi ii; 

 

principiul încorpor rii în func ie de influen a investitorului asupra emitentului; 

 

principiul tratamentului omogen a cheltuielilor cu investi iile în conturi ale rezultatului 

financiar similar cu recunoa tera veniturilor din investi ii, aspect care faciliteaz calculul 

unor indicatori de randament al investi iei.   

Influen a unor fenomene economice integratoare 

Acest factor de influen î i pune amprenta asupra dezvolt rilor i inova iilor pe care 

le aduce sistemul contabil al valorilor mobiliare în contextul a dou fenomene inseparabile i 

anume: 

 

integrarea economiei române ti în cadrul unui sistem economic regional respectiv 

Uniunea European i în sistemul economic mondial; 

 

integrarea pie ei de capital din România în  cadrul pie ei interna ionale de capital. 

Integrarea economiei române ti în cadrul Uniunii Europene trebuie s se realizeze f r 

balastul ce apas asupra economiei cum ar fi: arieratele financiare i fiscale i f r acele 

fenomene care erodeaz dezvoltarea economiei : rata infla iei, rata de schimb. 

Tocmai din acest context sisitemul contabil al valorilor mobiliare  îmbr i eaz 

modelele de evaluare a valorilor mobiliare care iau în considerare efectul acestor fenomene 

negative. De asemenea integrarea economic a economiei române ti la nivelul Uniunii 

Europene i la nivel mondial trebuie s se înscrie pe urm toarele coordonate: 

a) Asigurarea avantajelor comparative privind remunerarea factorilor de produc ie i în 

deosebi a capitalului: consacrarea remuner rii capitalului ( investitorilor ca de in tori ai 

capitalului) la perioade mai mici ( semestrial) ; 
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b) Promovarea unui concept modern de management la nivelul companiilor de inute de 

publicul larg, respectiv conceptul de  corporate governance , în care un loc însemnat 

s -l ocupe remunerarea managerilor i garan iile depuse de ace tia. 

Dezvoltarea i inova iile sistemului contabil al valorilor mobiliare sub inciden a integr rii 

pie ei de capital european i interna ional a avut în vedere urm toarele aspecte:  

1.Consacrarea remuner rii capitalului (investitorilor ca de in tori de capital) la momentul 

intermediar al rapoartelor financiare (semestrial) în mod similar cu practica remuner rii 

capitalului de pe pia a interna ional de capital, în limitele unor criterii restrictive i  

prohibitive cum ar fi: 

 

performan e economice i financiare comparative cu perioadele de raportare din anii 

preceden i; 

 

lipsa arieratelor (datoriilor) financiare i fiscale; 

 

instituirea unor sanc iuni de penalizare a abuzului privind remunerarea f r fond la 

momentul intermediar  al raport rilor financiare. 

Aceste criterii vin s îmbun t easc climatul de afaceri din economia româneasc i 

s reduc efectul unor fenomene cu impact devastator asupra gradului de capitalizare al 

economiei cum este cazul arieratelor financiare i fiscale. 

Practica remuner rii la momentul intermediar al raport rii financiare poate s aduc un 

suflu nou pe pia a de capital româneasc  cum ar fi:  

 

cre terea fluxurilor de investi ii str ine care s sus in cre terea economic ;   

 

cre terea interesului investitorilor autohtoni în ac iunile companiilor române ti;  

 

apari ia unor fonduri mutuale specializate in investi ii în ac iuni la societ ile în cre tere 

care s  reabiliteze imaginea fondurilor de investi ii din România i s induc o 

încredere sporit în rândul investitorilor, a publicului larg. 

2. Consacrarea remuner rii i stimul rii personalului de conducere a boardului , în ac iunile 

companiilor , a a cum se practic în economiile dezvoltate.  

Aceast politic va aduce  un plus de transparen în ceea ce prive te remunerarea actului 

managerial , garan iile acestora i stimularea managerilor în finc ie de performan ele acestora. 

Acest aspect trebuie s se reg seasc atât în con inutul situa iilor financiare cât i în con inutul 

rapoartelor periodice pe care companiile înainteaz investitorilor prin diversele canale de 

comunicare.  
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3. Consacrarea unor proceduri de apelare a capitalului pornind de la procedura de autorizare a 

num rului de ac iunice urmeaz a fi emise pân la dezvoltarea structurilor de capital pe clase 

de ac iuni. 

4. Consacrarea unor opera iuni de acoperire a riscurilor a a cum se practic pe pie ele de 

capital dezvoltate , cum sunt opara iunile cu instrumente financiare derivate din categoria 

contractelor forward , futures, cu op iuni i contractele swap.  

F r îndoial c argumentele forte ale unui sistem contabil la interfa a cu fluxul 

informa ional degajat de conectarea economiei i pie ei de capital na ionale cu economia 

mondial i pia a interna ional de capital o reprezint valoarea de comunicare i valen ele 

informa iei contabile degajate de procesul de valorificare a informa iilor contabile.  

Sistemul contabil al valorilor mobilare întrune te toate criteriile care valideaz un veritabil 

sistem contabil: 

 

inoveaz i implementeaz o nou func ie în cadrul companiilor respectiv func ia de 

comunicare financiar ; 

 

dezvolt con inutul situa iilor financiare cu informa ii relevante i pertinente privind 

condi iile de angajare a finan rii, de derulare a investi iilor , de remunerare a factorilor de 

produc ie i de repartizare a rezultatului în contextul opera iunilor de pe pia a de capital; 

 

avanseaz un sistem propriu de indicatori prin care se valorific informa iile degajate de 

sistem ce privesc aspecte esen iale pentru utilizatorii informa iei contabile cum ar fi: 

 

structura finan rii angajat prin pia a de capital; 

 

costul finan rii prin pia a de capital; 

 

analiza comparativ a costului finan rii; 

 

nivelul remuner rii diferitelor clase de capitaluri; 

 

nivelul remuner rii managerilor; 

 

perimetrul investi ional al companiilor ; 

Sistemul contabil al valorilor mobiliare apare ca un important generator de informa ii 

care d consisten pie ei informa iei contabile i se constituie ca interfa între utilizatorii 

informa iei contabile în planul pie ei de capital.  

Sistemul contabil al valorilor mobiliare poate aduce i acel plus de transparen i 

încredere pe care pia a de capital româneasc în particular i economia româneasc în general 

trebuie s -l difuzeze în mediul de afaceri interna ional.   
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Abstract  

The accounting of movable values studies all operations with movable values 

performed by the operators of the capital market, by means of which the companies get or 

place their financial resources regarding the aim stipulated in the constitutive documents.  

The development of the capital market influenced the development of the accounting 

system which revolutionized the content of the financial situations (quantitative and 

qualitative) in order to improve the manufacture of the accounting information. The specific 

character of the accounting of the movable values consists of: 

a) The existence of some financial situations which differ from those applied by other 

companies in economics. 

b) The existence of a plan of accounts and specific accounts. 

c) The specific reflection of some operations regarding the incomes, the expenses and the 

patrimonial elements as well. 

d) The classification of the assets and the financial debts according to the politics of 

possession.             
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LADISLAV KLEMENT  

SUPPORT TOOLS FOR DEVELOPING OF INNOVATION AND RESEARCH 

ACTIVITIES IN SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES  

Introduction  

At the present, in time of globalisation, it is not possible for none of national 

economies to avoid general economic development. For this development are typical features 

as increasing demand of customers, strengthening of competitiveness, shortening of life cycle 

of products etc. All these features are considered to be changes, which should be accepted by 

every enterprise.  

Innovations in all European countries are supposed to be a political priority and many 

various programmes and activities within European Union are made in order to support 

innovation activities in small and medium sized enterprises (SMEs).       

SMEs are forced by market to make innovations, because they are under permanent 

pressure of competitors at the market. From this point of view the ability to compete in 

innovations plays an equal role as competitiveness in prices.   

Innovations and research 

Innovation in general is purposeful, dynamic developing process, whose result is 

positive change orientated on improving of business transformation process and more 

effective satisfaction of consumer needs.  

In this context, innovation can be related to products, to technologies, to production 

instruments, to qualification structure of employees as well as to organizational structure of 

enterprises. 

A process of innovation is process of creating and broadcasting of innovations. By 

innovation processes in business activities we mean realization of partial innovations, which 

provide quantitative and qualitative change in products, services and in structure of 

production base with all relevant social and economic consequences ( imo - Maria , 1999, 

s.18).  
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Phases of innovation process are following:   

Picture 1  

Phases of innovation process    

Source: IMO, J. - MARIA , M. 1999. Inova ná stratégia firmy. Bratislava : Ekonóm, 1999, s. 19. ISBN 80-

225-1099-8.     

On the picture Nr. 1 we can see theoretical base of innovation process, but we must 

realize that in practice, not every innovation process goes through all phases as it is shown on 

the picture. As an example we can take quantitative changes or partial innovations, when the 

whole innovation process is usually reduced only to those parts, which are necessary to secure 

requested innovation. Simultaneously concrete conditions in innovation can lead to 

enlargement of content of one or more phases in this innovation process (Mihal ová 

 

Olexová, 2002, s.199). Typical example is phase science and research , which used to be 

strongly narrow by purposeful using of patents and licences.   

At the present it is not endurable to respect position and time duration of partial phases 

in the row. The necessity to accelerate innovation process, for example by using of 

information technologies, leads to more urgent searching for way how to shorten each phase 

and also for ways how to organisationally ensure maximum overlapping of partial phases of 

innovation process.  

If any business activity should be long-term successful, it must be systematic, operated 

and based on purposeful innovations. The enterprise has to learn to do changes, live by them 

and commercialise them to come out in right time with products needed by customers. One of 

most important factors in this process is willingness of enterprise to invest in this permanent 

innovation.  

Research as a part of innovation process is basic condition for successful innovation. 

Generally we can research define as a process, which should lead to improvement of product, 

service or activities. Enterprises usually make research to find out something new, what is 

unique and gives a strong competitive advantage. To do research many times means to spend 

lot of time, energy and money. Therefore many small and medium sized enterprises are afraid 

of and usually avoid any research activities. 

Science 
Researc
h

 

Development Productio
n

 

Commercialisati
on
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Research possibilities for SMEs in Slovak republic, which are not able to fund 

research activities or do not have proper equipment, can be classified to following groups: 

 
cooperation with universities and research centres (Slovak Academy of Science), 

 
cooperation with business incubators (centres) and technological incubators (centres), 

 
participation in research programmes in SR and in European union, 

 

participation in projects funded from Slovak public budget and structural funds from 

European union, 

 

cooperation with large enterprises, which have enough financial resources and capacities 

to provide research.  

Cooperation among SMEs and universities and research centres in Slovakia is not 

developed so widely as in abroad. There are many examples from western European countries 

and America, which approve that this kind of cooperation is very useful for both sites. 

Cooperation in this way is developed mostly among technical universities and SMEs. 

These universities afford usually laboratory research for SMEs or research orientated on 

solving of technical problems.      

On the other hand we cannot forget universities in the field of human, economic and 

social sciences, which also have a large potential included in research capacities of their 

employees and young scientists. There is a lot of research work done at universities in 

international research projects and projects orientated on improvement in various processes in 

SMEs. Cooperation could be carried out also in training programmes for entrepreneurs, 

managers and employees in SMEs.  

Cooperation among SMEs and business centres or technological centres could be 

developed by enlarging of network of business innovation centres in whole Slovakia and so 

making the possibility to start enterpreneuring in incubator easier. In Slovakia there are two 

basic types of business incubators: 

1, General business incubators orientated on providing help for starting SMEs. 

Enterprise is situated in incubator approximately for 3 years, where it can use common 

administrative and law help, infrastructure and compartment. Enterprises situated in incubator 

are chosen in order to provide regional development and creating work places for local 

peoples. General business incubators are built in Banská Bystrica, Martin, Spi ská Nová Ves, 

Ro ava and Prievidza. 

2, Technological incubators support starting enterprises orientated on technological 

development and technology transfer. They cooperate with universities, research institutes 
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and technological parks and often are orientated on specific technology. In Slovakia there are 

only three technological incubators 

 
in Bratislava, Ko ice and Pre ov.  

Small and medium sized enterprises, which cannot be included in business incubator 

and do not have own research capacities, can use various programmes and projects declared 

by Slovak government or European Commission.   

There are various programmes orientated on improving competitiveness of SMEs 

through transferring modern technology, quality system ISO, new products and improving of 

offer and quality of services.  

Another possibility for SMEs, how to do research and innovations, is to cooperate 

with large enterprises, by offering them human capacities, trained staff, special knowledge 

and information and in common cooperation gain know-how or special right to produce and 

sell unique products.  

Slovakian position in innovations activities among European Union countries 

Innovations and research activities are very important in each European country. This 

fact is represented by annual European trend chart on innovations, which is calculated as 

Summary Innovation Index (SII). SII is used for static comparison of level of innovation 

activities in European member countries. SII represents values of 17 indicators, which are 

classified into four groups: 

 

human resources, 

 

knowledge creation, 

 

transmission and application of knowledge, 

 

innovation finance, output and markets. 

Position of Slovak republic is presented in table 1, which includes only some chosen 

indicators on innovations.         
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Table 1 

Chosen indicators of position of Slovakia in innovation activities 

Indicator
Prercentage from 

EU average
Position among EU 

countries
Human resources
Employement in medium and high tech manufacturing 121 8
Employement in high tech services 80 17
Knowledge creation
Public R&D expenditures 39 22
Business R&D expenditures 24 18
transmission and application of knowledge
SMEs innovating in-house 39 21
SMEs innovating in cooperation 48 19
Innovation expenditures 376 1
Innovation finance, output and markets
Sales of "new to market" products 112,5 8
Sales of "new to firm but not new to market" products 36,7 20
Source: Trendchart 2004, http://trendchart.cordis.lu  

As it is presented in table 1, in some indicators as public and private expenditures in 

R&D Slovakia is hardly reaching 40 % of European Union average. Also only 39 % of 

enterprises are doing research in-house (separately from other enterprises, covering all R&D 

costs). Although almost half of SMEs in Slovak republic are cooperating in R&D, this 

number is in compare with other EU countries very small and Slovakia is only on 19th place 

from 25 EU countries.  

On the other hand Slovakia is at the eighth place in European Union in indicator that 

shows overall employment in medium and high tech manufacturing. This fact is mostly 

caused by inflows of foreign investments in automobile industry, which is also related to 

medium and high tech manufacturing. Great increase in inflow of foreign investments in 

automobile and other industries influenced also the level of Innovation expenditures indicator, 

which reaches the highest values in whole European Union. By this indicator Slovakia is at 

the first place.  

When we put together all partial indicators we get a summary innovation index (SII). 

In figure 1 and 2 we can observe position of Slovakia among other EU countries. Figure 1 

shows the results for the 2004 SII. As measured by the EIS indicators, Sweden and Finland 

remain the innovative leaders within the EU. Estonia and Slovenia lead the EU10 group of the 

new Member States. They approach the EU25 average and rank above a number of EU15 

countries.    

http://trendchart.cordis.lu
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Figure 1 

The 2004 Summary Innovation Index (SII) 

 

Source: Trendchart Innovation Policy in Europe. http://trendchart.cordis.lu.  

Figure 2  

Average Country Trend by Summary Innovation Index (SII) 

 

Source: Trendchart Innovation Policy in Europe. http://trendchart.cordis.lu. 

Notice: Dotted lines show EU 25 mean performance  

Figure 2 graphs the current performance as shown by the SII (vertical axis) against the 

medium-term trend performance (horizontal axis) for 30 countries for which trend data are 

available. This creates four quadrants: countries above both the average EU trend and the 

average EU SII are moving ahead, countries below the average SII but with an above average 

trend performance are catching up, countries with a below average SII and a below average 

trend are falling further behind, and countries with an above average SII and a below average 

trend are losing momentum. 

http://trendchart.cordis.lu
http://trendchart.cordis.lu
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Portugal, Latvia, Cyprus, Hungary, Slovakia, Spain, Slovenia, Luxembourg and 

Poland are situated in the catching up quadrant. Of note, the strong positive trends in most 

new Member States are partly due to very low starting values for a few indicators. Some 

indicators, particularly for patenting, can also be very volatile as demonstrated by the 

significant drop in trend performance for Estonia as compared to last year. Slovenia maintains 

a strong trend performance combined with a current performance close to the EU25 average. 

Iceland and Denmark are moving ahead with above average values for current performance 

and trend. Finland and Sweden are the top performers on the SII but with below average 

trends. Both countries have recently adjusted their policy priorities towards faster growth in 

order to make their superior innovation performance sustainable. The situation in the 

Netherlands, France and Ireland appears to be less advantageous because trend rates in these 

countries are quite far below the EU average.  

Support tools for developing innovation and research activities in SMEs 

In next part of our paper we would like to orientate on state support tools and tools 

provided by European commission to EU member countries.  

State support tools are represented by various types of programmes, which are 

financed from the Slovak public budget.  

Government is an establisher of group of eight technological and business incubators 

in Slovakia. As we have written before, they are providing large range of services to 

innovative small and medium sized enterprises. 

Ministry of economy of SR also declares some grant schemes, which are orientated on 

supporting innovation and research in SMEs. Typical example is grant scheme for supporting 

the purchase of modern technologies and implementing quality management systems in 

SMEs.  

In Slovakia there are still PHARE grants schemes, which are also orientated on 

support of SMEs, which are strongly pro-innovative.  

In these programmes, SMEs can obtain financial help, which is not supposed to be 

paid back. Amount of financial resources given to each applicant depends on specific 

conditions and usually is set as a part of really paid costs connected with purchase of 

innovative technology or quality system. 

Another possibility for SMEs in Slovakia, how they can get financial resources for 

their research and innovation activities, is to join appropriate Framework Programme declared 

by European Commission and apply with project for financial support from this budget.    
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Fifth Framework Programme was declared from 1998 to 2002. Slovak Republic, in 

that time as a candidate country, joined this programme and successfully gained more than it 

contributed (revenues from projects were 27 mil. Euro and contribution were 25,6 mil. Euro). 

We must say that this number is not definitive, because SMEs did not need to inform Ministry 

of Education in SR about their revenues from 5th FP. 

Slovak subject were participating in 1069 projects, from which 288 projects were 

accepted. This information confirms interest of Slovak subjects to participate in international 

projects and ability to compete with best foreign authorities. Slovak republic had average 27 

% rate of success in submitted projects. 

Chart 1 presents activity and successfulness of research and industrial organisations 

and other subjects.  

Chart 1 

Comparison of attendance by type of institutions in submitted  

and confirmed projects in 5th FP. 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

Slovak
Academy of

Science

Universities Research
Institutions

SME LE Others Submitted projects

Confirmed projects 

Source: Ondrej ek, P., Jozsová, V. Ú as Slovenska v 5. Rámcovom programe. http://www.sarc.sk  

We can see at the chart 1, that most successful in projects were Slovak universities and 

Slovak Academy of Science. Although the number of approved projects for SMEs is not very 

high, the number of submitted project by SMEs is quite high and presents their interest in 

participation in international research projects.  

The ratio of participation of research institutions and industrial businesses in Slovak 

Republic compared to European countries (former 15 members) shows table 2.   

http://www.sarc.sk
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Table 2 

Comparison of participation in 5th FP between EU and SR branches 

Branch Average of EU countries Slovak Republic 
Universities 22 % 23,7 % 
Research Institutes 22 % 28,8 % (SAS + RI) 
Industry  
(SMEs) 
(LEs) 

48 %

 

(30 %) 
(18 %) 

15,6 %

 

(12,9 %) 
(2,7 %) 

Others 8 % 21,9 % 
Source: Ondrej ek, P., Jozsová, V. Ú as Slovenska v 5. Rámcovom programe. http://www.sarc.sk    

In SR the ratio between Research institutions (universities and research institutes) and 

industrial enterprises shows, that in European context we have contributed with new 

knowledge, but the profit from them was for Slovak SMEs very low. The analysis of SMEs 

participation presents that only few of them were manufacturally orientated, so the 

penetration of new innovations in SMEs was very low, too. Also participation of LEs in 5.FP 

was slender. SMEs in the Slovak republic mostly do not have international contacts and do 

not have enough time for submitting projects. Large enterprises have not taken a measure of 

participation in international research projects, yet.  

This reality is very good shown in table, which presents participation of chosen 

countries in CRAFT projects, which were orientated on innovations in SMEs and supporting 

their competitiveness.  

Table 2 

Participation of chosen countries in CRAFT projects in 5th FP 

EU countries Total number 
of SMEs 

Ratio in % Former candidate 
countries 

Total number 
of SMEs 

Ratio in %

 

Germany 694

 

14,34

 

Poland 57

 

1,18

 

Spain 637

 

13,15

 

Czech republic 55

 

1,4

 

Netherlands 332

 

6,86

 

Slovenia 27

 

0,58

 

Belgium 167

 

3,43

 

Slovakia 22

 

0,45

 

Austria 115

 

2,38

 

Estonia 11

 

0,23

 

Source: Ondrej ek, P., Jozsová, V. Ú as Slovenska v 5. Rámcovom programme. http://www.sarc.sk   

We can see that participation of SME s in this type of project was quite low in 

candidate countries, where SME suffered on similar problems.  

At the present we are in 6th Framework Programme, which lasts from 2003 to 2006.  

http://www.sarc.sk
http://www.sarc.sk
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From partial results of participation of EU countries in 6th FP in comparison to 5th FP there are 

these general characteristics:  

 
there are about 745 submitted projects with almost 900 institution, it means increase from 

5th FP in app. 20 %, 

 
universities and Slovak Academy of Science have gained most of approved projects, 

 

more SMEs are participating in various types of projects than in 5th FP, 

 

there is a decrease in successfulness of submitted projects, because of worse external 

conditions for new EU members, but also because of improvement of quality of submitted 

projects,  

Conclusions 

As we can see from presented figures and information research and innovation 

behaviour in SMEs in EU is different as in Slovakia. In Slovakia we are missing pro-

innovative culture, national innovation strategy and policy. SMEs have only small financial 

resources, therefore financial support from government and other institutions is very 

important.  

Innovation activities in Slovak republic are usually reduced on purchase of foreign 

technologies. This action is less risky and also faster. But this is valid only for large 

enterprises, small and medium enterprises make much less research and innovations. In 

compare with abroad there is insufficient transfer of new knowledge among universities, 

research institutes and sphere of enterprises.  

Research is very expensive activity for SMEs, therefore it is important to utilize 

possibilities to gain some financial support from Slovak government as well as from 

European funds. The 5th and 6th Framework Programme offered a great amount of money for 

innovations and research for SMEs and other institutions. Great advantage of Framework 

Programme is that all results from research done within Framework Programme are becoming 

property of participating SMEs.  

Competitiveness of SMEs depends on many factors. In our paper we are concentrated 

on research and innovations. These two important factors are strongly related together and 

influence the SMEs ability to react to customers needs and expectations. In order to compete 

successfully in common European market a strategy orientated on systematic innovation in 

SME seems to be very important.   
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Abstract  

The paper deals with problematic of European and state support of innovation and 

research activities in small and medium sized enterprises, as important factors of their 

competitiveness. After the entering of European Union, the ability of small and medium sized 

enterprises to compete to other enterprises at common European market became a cardinal 

question. The role of state and also of European commission in this process is non-

substitutable. There are a lot of support tools provided by state and European institutions 

orientated on innovation and research activities in small and medium sized enterprises.           
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MÁTHÉ ILONA  

HUMÁNER FORRÁS FEJLESZTÉS FELS FOKON - EGY HEFOP PÁLYÁZAT 

TAPASZTALATAI  

 

         

Az Életesélyek egy közös Európában

 

cím

 

HEFOP/3.3.1-2004-06-0033/1.0 jel 

projekt a Tessedik Sámuel F iskola békéscsabai Gazdasági F iskolai Karának hosszú távú 

terület- és oktatásfejlesztési stratégiájának része. A térség rugalmas, hatékony és a társadalmi, 

gazdasági környezet felel s és kompetens facilitátora és katalizátoraként intézményünk olyan 

fels fokú szakképzési, valamint a fels fokú végzettséggel rendelkez k munkaer -piaci 

értékének növelését szolgáló programokat kíván kidolgozni és megvalósítani, melyek az 

élethosszig tartó tanulási igény, a saját és a nemzet sorsa iránti felel sség, a teljesítmény és a 

hozzáadott érték kulcsfontosságát bizonyítják, az eddigi hazai és nemzetközi programjaink 

folytatásaként.  

A várható eredmény 6 szakképzési program kidolgozása, 2 két éves kísérleti 

program bonyolítása, valamint 2 hat hónapos átképzési program kidolgozása és 

bonyolítása, annak érdekében, hogy a térség humáner forrása képzettebb és sikeresebb 

legyen. A három éves projekt Máthé Ilona projektvezet irányításával a Tessedik Sámuel 

F iskola békéscsabai Gazdasági F iskolai Kar és a szarvasi Mez gazdasági, Víz- és 

Környezetgazdálkodási Kar, valamint a két konzorciumi partner- a Békés Megyei Munkaügyi 

Központ és a Békéscsabai Regionális Képz Központ- közrem ködésével valósul meg, az 

olaszországi AGFOL intézet és a Béthel Alapítvány tapasztalatait is értékesítve.  

A projekt két komponensben kíván munkaer -piaci felméréseket/elemzéseket, 

nemzetközi konferenciákat, tantervfejlesztést, konkrét oktatást megvalósítani. Az els 

komponens a fels fokú szakképzési programokra vonatkozik (szakmai felel s Micheller 

Magdolna f iskolai tanár), a második komponens pedig a feln ttképzési programokra 

(szakmai felel s Pappné Princzinger Valéria f iskolai adjunktus). 
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A projekt f célja, hogy el segítse a fels oktatásban tanulók és végzettek sikeres 

 
belépését a munkaer piacra és 

 
alkalmazkodásukat annak változó körülményeihez, összhangban a magyar fels oktatás a 

Bolognai folyamathoz igazodó stratégiájával, az Európai Unió követelményeivel és 

stratégiájával, valamint a helyi elvárásokkal és elvekkel is, Békés Megye stratégiai 

fejlesztési koncepciójával is.  

Közvetlen/konkrét célkit zések 

 

A Tessedik Sámuel F iskola karait felkészítse arra, hogy rugalmasan reagáljanak a 

társadalmi-gazdasági környezet elvárásaira a tudásalapú társadalom követelményeinek 

megfelelve; 

 

Olyan fels fokú szakképzési programok és átképzési modulok kidolgozása, 

alapítása/indítása és kísérleti jelleg lebonyolítása, melyek eredményeként csökkennek a 

munkaer -piaci negatív tendenciák és er södnek a teljes és boldog élet alapjait 

megteremt értékek (6 program- 2 kísérleti képzés beindítása- 60 f hallgató képzése); 

 

Az idegen nyelvi és a számítástechnikai kompetenciák növelése, mint olyan 

kulcskompetenciáké a munkaer piacon, amelyek lényegesen befolyásolják a munkaer 

foglalkoztatottságát (30 f résztvev az Eurovállalkozói képzésben); 

 

Tantárgyi programok konkrét kidolgozása, szakindítási/szakalapítási dokumentációjának 

elkészítése és benyújtása akkreditációra; 

 

Olyan nemzetközi és hazai szakember gárdából álló hálózat kialakítása, mely sok 

területen tud üt képes programokat kidolgozni és implementálni, új értékeket teremtve 

egy hosszú távú humáner forrás fejlesztési stratégia részeként, abból a filozófiából 

kiindulva, hogy értéket értékre kell alapozni és építeni és fenntarthatóságot kell biztosítani 

(kb. 50 f s hálózat);  

 

Kezd /Záró konferencia megszervezése, lebonyolítása, zárókötet összeállítása.  

Közvetett/általános célkit zések 

 

A képzettség javítása és a foglalkoztatás növelése a térségben, a munkahelyi hatékonyság 

növelésével együtt; 

 

A társadalmi és gazdasági kohézió, integráció javítása térségi szinten; 

 

A hátrányos helyzet , elavult vagy hiányos szakképzettség miatti gyenge munkaer -piaci 

megnyilvánulású emberek esélyeinek javítása; 
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Aktív és preventív módszerek kidolgozása a munkanélküliség csökkentése érdekében; 

 
Az alkalmazkodóképesség, a vállalkozókészség és a mobilitás ösztönzése a 

munkaer piacon; 

 
A humán t ke fejlesztése és az élethosszig tartó tanulás elvének széles kör elfogadtatása; 

 
A munkaer -piaci kínálat szélesítése és az aktív korosodás ösztönzése; 

 

Az integráció ösztönzése és a diszkrimináció csökkentése; 

A projekt célcsoportja azok az  

 

érettségivel rendelkez k akik rövid id alatt (2 év) akarnak a munkaer piacon 

elhelyezkedni.  

 

akik gyakorlatorientált munkakörben szeretnének tevékenykedni. 

 

a levelez képzés indításával lehet séget kell teremteni a már munkában állók át, illetve 

továbbképzésére, els sorban az olyan munkahelyen dolgozóknak, akiknek a gyakorlati 

képzését maga a munkahely garantálja. 

A projekt másik célcsoportja a munkaer piac,  

 

ami biztosítja a végzettek elhelyezkedését és  

 

igényli az ilyen irányú képzésben résztvev szakembereket. 

A vízkészlet gazdálkodó ügyintéz

 

esetében a vízgazdálkodási társulatok, vízügyi 

igazgatóságok, a szakaszmérnökségek és a vízgazdálkodással foglalkozó egyéb cégek és 

üzemek. A tájgazdálkodó kertész esetében a fajtakísérleti állomások, kertészetek, zöldség és 

gyümölcstermesztéssel foglalkozó szövetkezetek, gyógynövény termeltet cégek. Az 

agrárkereskedelmi menedzser asszisztens esetében a mez gazdasági termékek 

felvásárlásával, kereskedelmével foglalkozó különböz cégek és üzemek. 

Tehát a projekt célcsoportjai a célkit zésekb l logikusan leszármaztathatók és két kategóriába 

sorolhatók: 

Els dleges célcsoportok: 

 

A Tessedik Sámuel F iskolai békéscsabai, szarvasi karai- 2 kar (oktatókkal és 

hallgatókkal együtt); 

 

A fenti karok oktatói, valamint a konzorciumi partnerek szakemberei, mint képzési 

program kidolgozók és képzési programban résztvev k- 45 f

  

A fenti karok (a projekt kísérleti fels fokú szakképzési programjaiban résztvev ) 

hallgatói-2 csoport-60 f

  

Az elavult vagy hiányos tudású fels fokú végzettséggel rendelkez k-évente 1 csoport-

30 f *2 (60 f ) 
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A területfejlesztés, humáner forrás fejlesztés intézményeinek szakemberei- 25 f

 
Másodlagos célcsoportok: 

 
Békés megye munkaer képz , átképz , foglalkoztató intézményei és vállalkozásai, 

egész társadalma; 

 
A konzorciumi partnerek szakemberei. 

Az els egy éves szakaszban a konzorciumi tagok és a megvalósításban résztvev 

partnerek tájékoztatása után megkezdtük a közös megvalósítási stratégia kidolgozását, az 

intézményekre tartozó feladatok felosztását, elkészültek a munkainstrumentumok és a 

program logója. Felkértük a BRKK és a BMKK vezet it a tantervfejlesztési workshopok 

el készítésére és a munkaer -piaci helyzetfelmérésre (a munkálatokban 8 f  vett részt).  

2004. november 4.-én a Magyar Tudomány Napja alkalmából sor került a projekt 

nyitókonferenciájára, ahol megtörtént a program bemutatása és témához kapcsolódó 

el adásokat hallgathattak meg a konferencián résztvev k és az érdekl d k: 17 f .  

2004. november 24.-én megrendezték Budapesten a Projektindító Konferenciát: 2 f

 

vett részt  A 2. hónapban megkezd dött a workshopok megszervezése és a pontos id pontok 

kiválasztása, ez ügyben folyamatosan tartottuk a kapcsolatot partnereinkkel: 6 f . A 

békéscsabai Gazdasági F iskolai Karon és a szarvasi Mez gazdasági F iskolai Karon 

megszerveztük a 6 fels fokú szakképzési és 1 feln ttképzési program tantervfejlesztési 

m helymunkáit, amelyekben 18 f vett részt, az alábbi területeken:  

 

Civil mediátor 

 

Intézményi kommunikátor 

 

Vízkészlet gazdálkodó 

 

Tájgazdálkodó kertész 

 

Agrárgazdálkodási menedzserasszisztens 

 

Hulladékgazdálkodási technológus 

 

Eurovállalkozó 

2005. január 5.-én a Karon dolgozók részére meghirdettünk egy nyelvtanulási 

lehet séget, melynek finanszírozására a HEFOP program ad lehet séget. A 100 órás angol 

vagy német nyelvtanfolyamra alap és haladó szinten 30 kollégánk vállalkozott (23 angol, 7 

német), 5 felkészít tanár segítségével.  

2005. január 19. és 27. között bonyolítottuk le azokat a workshopokat, amelyek a 

fels fokú szakképzési és feln ttképzési program tartalmi és formai kidolgozásához, a 
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képzés lebonyolításához nyújt segítséget a kanadai típusú DACUM-SCID tantervfejlesztési 

módszer segítségével.  

1. 2005. január 19. TSF GFK: CIVIL MEDIÁTOR: Szakért k száma: 7 f .  

2. 2005. január 20. TSF GFK: EUROVÁLLALKOZÓ: Szakért k száma: 9 f  

3. 2005. január 24. TSF MVK: VÍZKÉSZLETGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZ : Szakért k 

száma: 9 f  

4. 2005. január 25. TSF MVK: TÁJGAZDÁLKODÓ KERTÉSZ: Szakért k száma: 8 f  

5. 2005. január 26. TSF MVK: HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TECHNOLÓGUS: 

Szakért k száma: 8 f  

6. 2005. január 27. TSF MVK: AGRÁRKERESKEDELMI MENEDZSER 

ASSZISSZTENS: Szakért k száma: 8 f  

Összesen: 37 szakért +2 facilitátor+2 jegyz vett részt a munkálatokban.  

Ugyanakkor meghirdettük a tandíjmentes Eurovállalkozó I képzést, az alábbi tantárgyakkal:  

 

Angol nyelv  

 

Német nyelv 

 

Európai Uniós alapismeretek 

 

Európai Uniós pályázatkészítési alapismeretek 

 

Vállalkozói alapismeretek 

 

Számítástechnikai alapismeretek 

A 2005. február 14.-én megtartott tájékoztatón és beiratkozáson 82 f  jelent meg.   

A 2005. február 15.-én induló csoportok (összesen 8 csoport) létszáma a következ képpen 

alakult:    

Ezen kívül a kar hallgatóiból is alakult egy csoport (26 f ), akik nyelvvizsga 

el készít n vettek részt, ugyancsak a HEFOP projekt támogatásával. A felkészítésben részt 

vev tanárok száma: 8 f

 

Csoport Beiratkozottak száma 
Angol kezd : 1 csoport 23 f

 

Angol haladó: 2 csoport 33 f

 

Német kezd : 1 csoport 11 f

 

Német haladó: 1 csoport 15 f

 

Számítástechnikai alapismeretek 66 f

 

Vállalkozói alapismeretek 66 f

 

Európai Uniós alapismeretek 66 f
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Összeállítottuk és akkreditációra benyújtottuk az alábbi fels fokú szakképzési 

programok akkreditációs dokumentációját:  

a) Civil mediátor képzés -TSF-GFK- valószín leg a héten postázzuk az OM Szakképzési 

Osztályára (akkreditációs díj befizetve, támogató nyilatkozatok megérkezve, anyag 

összeállítva); 

b) Tájgazdálkodó kertész -TSF-MVKFK- kb. 90%-ban kész; 

c) valamint megújítottuk a régebbi (és már akkreditált) FSZ szakjainkat. 

2005. október 1.-ével beindítottuk a békéscsabai, valamint a szarvasi karon a két 

kísérleti fels fokú szakképzési programunkat (Intézményi kommunikátor-Békéscsaba, 

Hulladékgazdálkodási technológus -Szarvas) a munkaer -piac és célcsoportjaink igényeinek 

megfelel en, hétvégi  bonyolításban és hangsúlyozottan gyakorlati megközelítésben.  

Ezen kívül beindítottuk az Eurovállalkozó képzés II moduljait óriási érdekl dés 

közepette (kb. 200 hallgatóval). 

Reméljük, hogy mindezzel egy lépést tettünk el re és hozzájárultunk a térség 

fejl déséhez, a régió munkaer potenciáljának érték és önértékelés növekedéséhez, az 

intézményünk hosszú távú stratégiájának megvalósításához.   

Abstract  

The study aims at presenting the content, the objectives and results of the HEFOP 

3.3.1. Life Chances in a Common Europe human resource development project financed by 

the European Social Funds and the Hungarian Government. It focuses on the first year 

achievements of the project related to post secondary/further education and adult education 

courses. We can sum up that the courses developed and renewed, as well as the ones started 

and delivered during the project have aroused great interest among the labour force 

throughout Békés County, mainly because their most important target is to develop key 

competences and know-how that would enable them to successfully perform in this 

disadvantaged area.      
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CRISTIAN HAIDUC - ANDREI ANGHELINA  

THE S.M.E. S AND THE EVOLUTION OF THE NATIONAL ECONOMY (I.M.M. 

 
URILE I EVOLU IA ECONOMIEI NA IONALE)   

În lucrarea pe care am elaborat-o am încercat s eviden iem leg tura dintre evolu ia 

întreprinderilor mici i mijlocii (I.M.M.) i indicatorii de progres economico 

 

social. Cei mai 

importan i indicatori care m soar evolu ia economiei, respective dezvoltarea social sunt 

Produsul Intern Brut (P.I.B.) i rata s r ciei. In figura urm toare v vom prezenta evolu ia 

Produsului Intern Brut (P.I.B.), din anul 1990 pân în 2004 

 

Evolu ie cronologic

  

anul 1989 este considerat ca fiind 100 %   

Fig. 1  

Evolu ia PIB din 1990 pân în 2004 (Sursa: Raport preliminar asupra realiz rii Programului 

de Guvernare pe perioada 2001  2004)           
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Fig. 2  

Rata s r ciei pe perioada 1995  2004 (Sursa: Raport preliminar asupra realiz rii 

Programului de Guvernare pe perioada 2001  2004)     

S r cie              S r cie sever
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                                                                                                                         7,9  
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Întreprinderea, în România,  ca s fie considerat în cadrul sectorului de I.M.M. 

 

uri 

trebuie s aib un num r de angaja i sub 250, o cifr de afaceri care s nu dep easc 8 

milioane de Euro anual i s îndeplineasc criteriul de independen . Aceste condi ii sunt 

impuse prin Legea 346  / 2004 publicat în M.O. 681 / 29.07.2004. 

Din punctul de vedere al importan ei pe care o au întreprinderile mici i mijlocii în 

cadrul economiei na ionale aceasta este eviden iat în graficul urm tor, grafic care ia în calcul 

ponderea cifrei de afaceri realizate de c tre I.M.M. 

 

urile active în cifra de afaceri a 

întreprinderilor din comer . (Datele sunt pân la nivelul anului 2002 deoarece sursa acestor 

date a fost Anuarul statistic al României edi ia 2003).      
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Fig. 3.  

Ponderea cifrei de afaceri realizat de IMM  urile care presteaz activit i  comer

    

Inca din 1997, ponderea personalului angajat in IMM din industrie si servicii, fata de 

totalul angajatilor din aceste sectoare, a crescut de la 32% in 1997 la 51% in 2003. Numarul 

persoanelor angajate in IMM cu activitate in comertul cu ridicata, cu amanuntul, servicii si 

afacerile imobiliare atinsese un nivel ridicat inca din 1997, dar tendintele actuale de crestere 

se inregistreaza in domeniul productiei industriale si constructii. Personalul angajat de IMM 

din domeniul productiei  industriale a crescut de la 20% la 41%, iar in constructii de la 41% la 

63%, in ultimii 5 ani. Aceste date furnizate de INS completeaza  informatia referitoare la 

contributia IMM la formarea PIB si subliniaza importanta crescanda, a IMM din sectoarele 

de productie si constructii, cu evolutii ascendente si cresteri de doua ori mai mari decat 

ritmul mediu al tuturor celorlalte sectoare economice (1997-2003). 

IMM cu capital privat au inregistrat o evolutie buna la toti indicatorii, ceea ce arata ca 

sectorul, in intregul sau, este rentabil si contribuie pozitiv la formarea venitului national. Aceasta 

tendinta a continuat in toata perioada 2001-2003, rezultatele cele mai  bune inregistrandu-se 

in categoria intreprinderilor mijlocii. Desi la acestea, raportul dintre valoarea  adaugata  si  

cifra  de  afaceri  este  mai  mic  decat  la  firmele  mai  mari, intreprinderile  mici  realizeaza  

o  marja  de  profit  mai  buna  decat  cele  mari.  Micro- intreprinderile, insa, realizeaza si 
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valoare adaugata si profit mai reduse comparativ cu firmele mici, ceea ce arata ca micro-

intreprinderile se confrunta cu o situatie economica deloc favorabila. 

La finele anului 2004, numarul persoanelor ocupate in economia romaneasca era de 

peste 8.500.000 de persoane. La finele anului 2004, lucrau in IMM-urile private 1.942.956 de 

persoane. Circa 37% din acestia erau cuprinsi in industrie, 11% in constructii, numai 4% in 

agricultura, iar restul de 48% in sectorul serviciilor. 

In sectoarele productive ale economiei, proportia  personalului angajat i n IMM-uri fata de 

numarul total de salariati, evidentiaza tendinta de crestere in industrie si constructii, in timp ce 

numarul celor care lucreaza in servicii si comert a scazut simtitor. Numarul persoanelor angajate 

in IMM-uri a crescut atat in 2003 cat si in 2004 (+1,3% si +4,6% pe an), in timp ce numarul 

celor angajati in intreprinderi mari a scazut (-6% in 2003 si 2% in 2004). 

In  sectoarele  industriale,  cifrele  arata  o  consolidare  a  IMM -urilor care desfasoara 

activitati de productie industriala si de constructii, dar si declinul micro-intreprinderilor din 

domeniul serviciilor (comertului). Aceasta situatie indica o distributie mai stabila a IMM pe 

categorii de marime, avand in vedere faptul ca numarul mare de persoane angajate in micro-

intreprinderile din comert trada o forma mascata de somaj. 

Analiza regionala, releva faptul ca forta de munca ocupata in IMM-uri se concentreaza 

in regiunea Bucuresti 

 

Ilfov, precum si in regiunea Nord-Vest si regiunea Vest. Astfel, 

regiunea Bucuresti  

 

Ilfov are cu 69% mai multa forta de munca ocupata in IMM-uri decat 

media pe tara, fiind urmata de regiunea Centru si regiunea Vest. Regiunea Nord- Est, respectiv 

Sud Muntenia precum si Sud Vest Oltenia nu se pot lauda cu cifre la fel de mari. 

Corelatia dintre numarul  IMM-urilor la 1000 de locuitori, in cele 8 regiuni de dezvoltare 

si ritmul de crestere al gradului de ocupare a fortei de munca in aceleasi regiuni, este foarte 

stransa si evidenta; aceasta corelatie este si mai puternica la categoria firmelor mijlocii, care in 

2002, a asigurat cel mai mare numar de locuri de munca. 

Analizand, in continuare, costul mainii de lucru, se constata adancirea diferentelor dintre 

regiuni si dintre sectoare de activitate, dar si micsorarea, pe de alta parte, a diferentelor dintre 

diversele categorii de marime, cu tendinta micro-intreprinderilor de a le ajunge din urma pe 

celelalte, din acest punct de vedere. 

La  sfarsitul  anului  2004,  erau  inregistrate  la  REGIS  peste  800.000  de  societati 

comerciale, respectiv cu 7% mai multe decat la sfarsitul anului anterior si cu circa 100.000 

mai multe decat la finele anului 2000. Din numarul total al unitatilor inregistrate, 30% sunt 
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persoane fizice autorizate , iar 20% sunt asociatii familiale. La finele anului 2004, numarul 

societatilor active era de 345.000, numarul acestora crescand relativ putin in 2000. 

Din acest total, 343.000 de intreprinderi sunt IMM, al caror numar a crescut cu 3% in 

anul 2000, 99% din acestea fiind private. Intreprinderile cu capital de stat sau cu capital mixt sunt 

sub doua mii, mai exact 758 de micro-intreprinderi, 555 de intreprinderi mici si 565 intreprinderi 

mijlocii. Dintre toate IMM, micro-intreprinderile raman categoria cea mai numeroasa, 

reprezentand 88.2% din total, in 2004. 

În graficul urm tor vom prezenta distribu ia I.M.M. 

 

urilor pe clase de m rime.  

Fig. 4.  

Distribu ia I.M.M. 

 

urilor pe clase de m rime          

Conform unor date prezentate de c tre Ministerul Finan elor Publice se observ

 

c

 

ponderea 

IMM private in perioada 2000  

 

2004 s-a mentinut constanta. Principala  schimbare  a  constat  

in  numarul  crescand  de  IMM  cu  capital  privat  din domeniul industriei, a caror pondere a 

sporit de la 12,1% la 12,7% in 2002, pentru a atinge 19,1% in 2004, in timp ce numarul 

firmelor de comert a continuat sa scada. Ponderea acestora s-a diminuat de la 63,0 % in 2000 la 

60,2% in 2001, pentru a atinge nivelul cel mai scazut, de 53,2%, in 2004. Cu toate acestea, 

numarul cel mai mare de IMM active   functioneaza in activitatea de comert, urmate de cele 

din industrie, si din alte servicii . 

Implicarea unui numar din ce in ce mai mare de IMM in activitatea productiva arata ca 

sectorul IMM, pe ansamblu, a ajuns intr-o noua faza de dezvoltare, dat fiind faptul ca IMM 

din industrie sunt mai mari si concepute sa functioneze o perioada mai indelungata decat IMM 

din sectorul serviciilor. O parte din micro-intreprinderile din comertul cu amanuntul  si  

diverse  servicii  ofera  locuri  de  munca  unui  mare  numar  de  someri. Proportia IMM 

implicate in activitati de servicii a crescut de la 15,9% in 2000, la 16,7% in anul 2004.  Si in 

Micro 
89 % 

Mici 
9 % 

Mijlocii 
2 % 
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sectorul transporturilor opereaza intreprinzatorii mici si mijlocii, numarul acestora sporind in 

perioada de referinta de la 3,3% la 4,7%.  

Tabel 1. 

  

Numarul  IMM,  pe  ramuri  de  activitate,  demonstreaza  modificarile  de  substanta  in 

dinamica  diverselor  sectoare, principala crestere înregistrându 

 

se  în industrie (61,9% in 2004, 

fata de 2000), si constructii(61,6%). Cresterea cea mai mica s-a inregistrat in sectorul 

serviciilor, adica sub 10% fata de 2000. Numarul firmelor cu activitate de comert a scazut, 

indiferent de marimea acestora, in timp ce in alte sectoare ale economiei, numarul firmelor 

mici si mijlocii active inregistrate a crescut mai repede decat cel al micro-intreprinderilor. 

Cea mai mare crestere a numarului de IMM la 1000 de locuitori a fost de 13,7%, 

inregistrata in regiunea Vest, valoare aproape dubla fata de media pe tara, de 6,5%. De asemenea, 

regiunea Nord-Est are un ritm de crestere mai mare decat media pe tara, in timp ce la polul opus, 

regiunea Sud-Vest Oltenia este singura regiune care, in 2002 a avut acelasi numar de IMM la 

1000 de locuitori ca in 2000. Regiunea Bucuresti 

 

Ilfov detine numarul cel mai mare de IMM 

la 1000 de locuitori. Cu toate acestea, datele de care dispunem arata ca aceasta zona are o 

dinamica mai slaba fata de alte regiuni ale tarii. In 2004, regiunea Bucuresti 

 

Ilfov inregistrase o 

crestere de numai 5% a numarului de firme fata de anul 2000. In 2004, numarul cel mai mic de 

firme la 1000 de locuitori a fost inregistrat in regiunea Nord-Est. Per total, se apreciaza ca 

dinamica sectorului IMM, sub aspectul numarului de firme, evolueaza catre o repartitie mai 

echilibrata in teritoriu, reparti ie eviden iat în figura urm toare.       
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Fig. 5.  

Num rul de I.M.M.  uri la 1000 de locuitori în 2004 (Sursa site-ul ANIMMC, 2005) 

  

Tot din punct de vedere teritorial indicele calculat prin raportarea profiturilor brute la 

1000 de lei cifra de afaceri, pe fiecare regiune de dezvoltare in parte, arata ca, pe intreaga 

perioada de analiza, nivelul cel  mai  mare  de rentabilitate  s-a obtinut in regiunea Bucuresti   

  

Ilfov,  in  timp ce pierderile au fost mai pronuntate in regiunea Sud -Est. Cele mai slabe 

rezultate s-au obtinut in regiunea Sud, iar cele mai bune in regiunea Bucuresti  

 

Ilfov, 

urmata de regiunea Nord-Vest si respectiv regiunea Vest.  

Analiza productivitatii pe regiuni arat

 

c

 

firmele din regiunea Bucuresti   - Ilfov se 

plaseaza foarte bine, ele contribuind cu cel mai mare nivel de productivitate in toti anii analizati. 

In schimb, in termeni de dinamica, aceasta regiune a inregistrat, o evolutie usor negativa, in 

comparatie cu celelalte sapte regiuni. In ceea ce priveste celelalte sapte regiuni, nu se observa 

diferente majore. 

Diferen a medie intre regiuni  s-a micsorat in ultimii trei ani, dovedind o convergenta 

teritoriala, din punctul de vedere al indicatorilor de productivitate.  

Procesul de modernizare în IMM-urile romane ti este înca slab. In 2000-2003, numai 

9,2% din firmele mici si 20,3% din cele mijlocii au avut preocupari pentru inovare, fata de 

48,3% din categoria firmelor mari.    
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Fig.6.  

Ponderea întreprinderilor cu activit i inovatoare (Sursa www.insse.ro )  

   

Cheltuielile cu activitatea de modernizare s-au ridicat in perioada 2000 - 2003 la circa 

4 miliarde de lei in productia industriala si la circa 3 miliarde lei in sectorul serviciilor. 

Celelalte sectoare au inregistrat cifre modeste. 

Cea mai mare parte din cheltuielile de modernizare (conform ANIMMC) sunt alocate 

achizitionarii de echipamente (73,5% in IMM-uri, 73,5% in productia industriala, si 86,1% in 

sectorul energetic), in timp ce pentru alte categorii de activitati inovatoare, cum ar fi 

cercetarea si inovatia, in cadrul intreprinderii sau in afara ei, se aloca doar 9,5% in unitatile de 

productie industriala si 5,7% in sectorul energetic, si mai putin (sub 3%) pentru achizitia 

tehnologiilor de ultima ora. 

Valoarea achizitiilor de echipamente se ridica la 3.801 miliarde lei si se refera la 

introducerea tehnologiei informatiei si comunicatiilor; aceasta va fi in masura sa contribuie la 

sporirea productivitatii in IMM-urile romanesti.  

Din punct de vedere al evolu iei în timp, conform Asocia iei Na ionale a 

Întreprinderilor Mici i Mijlocii i Coopera ie, avem o evolu ie ascendent la to i indicatorii 

importan i cu privire la I.M.M. 

 

uri. Cele mai importante evolu ii eviden iate prin grafice le 

vom prezenta la finalul lucr rii noastre. (Datele se refer la evolu ii din 2000 

 

2002, sursa 

fiind materialul prezentat de domnul prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu cu ocazia TOP-ului 

National al Firmelor Private in Noiembrie 2003).     

http://www.insse.ro
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Fig. 7.  

Evolutia numarului de intreprinderi private care si-au depus bilantul la administratiile 

financiare (1999-2002) pe categorii de marime si pe total  

  

Fig. 8.  

Cresterea profitabilitatii firmelor private  

  

A a dup cum se observ i din compararea graficelor, evolu ia I.M.M.-urilor a 

influen at decisive evolu ia indicatorilor lega i de cre terea economic (P.I.B.) i a celor lega i 

de bun stare (rata s r ciei).   
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Abstract  

In this work we attempt to compare the evolution of the S.M.E. s and the evolution of 

the Romanian economy. Nowadays, the S.M.E. s are very important for every economy, but 

especially for the Romanian economy. We presume that the evolution of the S.M.E. s, in 

number and in value of transactions or profits achieved, will influence the indicators which 

measure the economic growth. The most important indicator that measures the economic 

growth is the G.D.P. (Gross Domestic Product), and we try to see if there are some 

similarities between the evolution of the G.D.P. rate and the number of the S.M.E. s which 

activate in the national economy.               



ubo Elexa 

 

94

 
UBO ELEXA  

AUTOMOTIVE INDUSTRY BENEFITS FOR SLOVAK ECONOMY  

Introduction 

Mechanical engineering was for many years an integral part of industry in countries of 

eastern bloc. Although year 1989 meant that these countries started independent existence, 

recent and current development in countries of CEFTA is telling us almost the same story.  

Automotive industry after tentative first steps is becoming the most significant part of 

national economy and gradually is turning into an investment paradise. It is visible in national 

statistics. The share of automotive companies on GDP, total investments, employment is 

rising. Therefore is very desirable to emphasize certain features of this branch and to specify 

its possitive influence.   

Central Europe automotive industry 

The development of automotive industry resulted into a competition battle between 

countries. Government officials vie to offer investors the most alluring conditions. The East´s 

first new auto plants, like Volkswagen Bratislava or General Motors Opel factory in Gliwice 

(Poland), were built or retooled in the 1990s. Now a second wave of car factories is coming 

on line, adding almost one million vehicles in new capacitiy in the next 12 months. On May 

30, Toyota Motor Corp. and PSA Peugeot Citroen inaugurated a $ 1,8 billion joint factory to 

produce 300 000 cars a year in Kolin (Czech republic). 

There exist several reasons for removing production from western countries to Central 

Europe. Skilled labour is cheap and flexible. Factories are allowed to  run 24 hours a day, 

seven day a week without expensive overtime. The low-cost corridor from Warshaw to 

Bucharest is one of the world´s fastest-growing centers of auto manufacturing, second only to 

China. Since 1995 auto makers and suppliers have pumped more than $ 24 bilion into plants 

in East and Central Europe, mainly in Slovakia, Czech republic, Hungary, Poland and 

Romania. These are all growth markets where auto purchases are rising. The real goal of the 

buildup is to provide low-cost plants that can ship cars to Western Europe, where consumers 

buy 14,5 million cars a year, compared with one million in Central and Eastern Europe. Yet 

West European labour costs in the industry, at an average $ 29 per hour (Germany $ 50), are 

among the highest in the world. In Central and Eastern Europe, they are $3 to $6 an hour. The 

competition in the world is very strong. The U.S. automotive industry is taking the advantage 
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from the technical development and investments into new technologies, China and India keep 

the cost at the minimum level because of the cheap labour. Western factories have minimum 

time to become competitive. If they does not get flexible, companies will go where there are 

competitive conditions.  

Slovakia alias Detroit East 

The Czech republic and Slovakia are the hub of Detroit East .  In former 

Czechoslovakia there were produced up to 170 000 vehicles 15 years ago. Last year it was 

670 000 vehicles and till 2010 the total production could count up to 1,7 million cars. It is ten 

times more than in 1990. And this number does not cover the probable Hyundai factory in 

Morava with almost 300 000 cars.  

The first company in Slovakia was german car producer Volkswagen. With the 

creation of the new production subject in 1992 began the new history of the automotive 

industry in the Slovak Republic. The assembling of Volkswagen Slovakia cars increased 

gradually (Chart No. 1) and the higher participation of the component subcontractors meant 

that the car industry made for the most dynamic developing industrial branch in Slovakia.   

Chart No. 1 

Production of Volkswagen Slovakia 
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http://www.etrend.sk
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Because total market in Slovakia is not big, the automotive industry is oriented 

towards exportations with inconsiderable influence on the country´s foreign trade balance. 

With continuous growth of production volumes in Volkswagen and of component deliveries 

is growing even the exportation share of the Slovak car industry.   

VW´s plant in Bratislava recently won the bid to produce Audi´s new Q 7, beating out 

Volkswagen´s west European plants for the job. The Bratislava factory, which now churns out 

250 000 cars a year, is the most profitable of all 42 Volkswagen plats worldwide, thanks to 

low labour costs, flexible manufacturing and motivated workforce. But automotive industry in 

Slovakia doesn´t cover  only the VW. The boom of production was started by the production 

capacities enlargement in Bratislava, but in 2002 the consortium of Peugeot and Citroen 

announced to open another $1,3 billion small-car plant in Trnava in 2006 with annual output 

of 300 000 to 500 000 cars and thus creating 3 000 jobs. Hyundai Motor Corporation only 

a year later proclaimed to invest till 2006 another $1,3 billion in a similar-size plant in ilina 

for its KIA brand end emloy 2 400 workers. Suppliers investing near KIA are expected to 

employ 4000 more.  

Automotive industry as a part of Slovak economy 

Development of automotive industry and its integration within national economy got 

into the second phase. Till the end of year 2000, during the first phase, automotive industry 

was characteristic by assembling and manual operations. Now, the priority is in strengthening 

of supply chain and proximity of key suppliers. Total investments in industry didn´t fall under 

SKK 20 billion a year during last five years. Up to 80 % of all investments are put into new 

technologies. It caused that the labour productivity exceeded the average level of automotive 

industry all around the world. 

The Programme of automotive industry development worked out in 1999 estimated 

the value of total production for the year 2010 at the level of SKK 200 billion and total 

employment of 15 000 jobs. The production of automotive industry in Slovakia already in 

2003 was SKK 279 billion.      
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Chart No. 2 

Comparison of total industry production and production of automotive industry in Slovakia 
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Source: http://www.mac.doc.gov/ceebic/countryr/Slovakr/MARKET/AutoindustSloRep.htm  

The importance of automotive industry within the national economy of Slovakia is 

rising. This is proved by still rising number of companies participating in this branch and also 

by statistical indicators. According to the Top TREND 200 chart of companies in Slovakia we 

can rank to Top 20 eight companies from automotive industry.  Also the share of automotive 

industry is rising. In 1998 was its share about 14,3 % of total production, in 2002 it was 

already 19,7 %. For details see Chart No. 2.  The situation in automotive industry of Slovakia 

will be changed very dramatically in the years to come. Arrival of other producers, PSA 

Peugeot Citroen and KIA Motors, will extend the amount of investments within the industry 

by SKK 64 billion. And this amount covers only the investments of direct producers and not 

their direct or indirect suppliers. Investments will create 5000 new jobs directly and 10000 

jobs in connected branches. Since 2006 all three car companies will produce more than 800 

000 cars a year, which will rank Slovak republic on the first place in the world according to 

the production of cars per capita. Companies already settled in Slovakia are ready to invest 

more money and to extend their production and activities. National agency for investments 

development has in progress more then 15 projects in automotive industry. It is just the 

development of suppliers sector, which make the country to be among the best car producers. 

Not only the primary actions and car assembling, but also the support of these activities by 

presence of key suppliers. More domestic suppliers are connected to final producer, more 

effectively the automotive industry influence national economy. 

http://www.mac.doc.gov/ceebic/countryr/Slovakr/MARKET/AutoindustSloRep.htm
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Therefore is very important to support not only the investments of foreign companies, but 

also to support domestic subcontractors, because just these positively influence balance of 

trade, contribute to the growth of value added and employment as well. There are more than 

150 supplier companies in Slovakia now. From those almost 70 are direct suppliers. 

Automotive industry still attract attention of new investors, including those from Germany, 

which are dominating in new technologies implementation. At the same time there are coming 

into existence many industrial parks enabling to concentrate investors in the places not far 

from final producer and offering lucrative conditions including possibility to decrease costs.   

Benefits of Automotive Industry for Slovak economy 

Automotive industry  revenues in 2004 exceeded SKK 278 billion. It was more than 

25 % of total industry production in Slovakia. In year-to-year comparison the production of 

components was double as a year before and exceeded SKK 104 billion. The production of 

components is rising year by year. In the case of Volkswagen Touareg domestic components 

represent 59 % and in Volkswagen Polo 51 % of all components.  Basic indicators of 

automotive industry in Slovakia are in Table No 1.  

Table No. 1 

Basic automotive indicators development in Slovakia 

Indicator 1999 2000 2001 2002 2003 
Revenues (SKK billion) 105,2 130,2 150,6 185 278,8

 

Export (SKK billion) 92,4 93,4 146 175 250,8

 

Employment (person thousend) 35,6 35,9 44,4 50,2 54,7 
       Source: páni, I. 2004. Vzniká silná dodávate ská základ a. In: Hospodárske noviny, 25. 2. 2004, s. 9  

Export of cars is rising  along with rising production. While in 1998 the export of 

production was 21,6 % of total export, in 2002 it was already 26,9 %. Next chart describes 

this development more precisely.        
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Chart No. 3 

Total export and automotive industry export comparison in Slovakia 
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Source: www.zapsr.sk  

Total export in 2005 is still growing very fast, exceeding 20 % monthly growth. The 

share of automotive industry export is really very big. It is because of small domestic market 

in comparison to huge production. Therefore the production is exported in order to satisfy 

needs of western markets. Also the share of automotive industry import is relatively big, in 

spite of the fact that still more suppliers are located in Slovakia. It is because not every 

components supplier is close to final producers. While in 2002 on each car was a need to 

import 48% of componets, in 2003 only 42  %. Full production and supply chain development 

probably in two or three years will bring the balance of trade to the positive numbers. 

But the changed situation in supplier sector influence very positively the balance of 

trade and it is highly probable, that after the beginning of production in other car producer 

factories this fact will influence it much more. On one hand increased  production means that 

more cars will be exported. On the other hand the production is shifted towards the cars at 

higher price level. Also the statistic of employment is not negligible. Till the end of 2003 the 

automotive industry employed in Slovakia about 54 700 people, only Volkswagen Slovakia 

more than 8 200 employees. Probable production development will mean that the number of 

people working for car producers or their suppliers will rise and automotive industry will need 

additional 30 000 employees. Total automotive industry benefits are summarizes in statistic of 

investments. For several years the automotive industry has been the most attractive branch in 

Slovakia. And this doesn´t look to be changed. Last three years total investments did´t fall 

under SKK 20 billion. In 2002 in was SKK 24,037 billion, in period of 1998-2002 SKK 76,83 

billion. Those investments created 30 200 workplaces.  

http://www.zapsr.sk
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Conclusion 

Results of automotive industry are undoubtfully beneficial for the national economy. 

There are also other particular benefits, which are maybe not so visible but influence 

economic or noneconomic results. Especially the development of regions, infrastructure, 

cross-border cooperation or technology improvements are some of the examples. In spite of 

these benefits there still exist some negative consequences. Amount of subjects make country 

more vulnerable against the development in worldwide industry, luring investors attention 

makes public expenditures rising. But despite this we can proclaim, that automotive industry 

enabled to transform Slovak economy, to improve technological background or, simply, to 

improve macroeconomic indicators. This article was made within project VEGA 1/2612/05.  
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Abstract 

Automotive industry is symbolizing current trends of globalisation. It covers many 

companies from different branches. It doesn´t matter on size or geography. All companies 

have almost equal opportunities to participate in this industry. It is because of strong 

competition which forces final producenrs of cars to think about production costs and 

consequently remove their production facilities to low-cost areas. They often through 

outsourcing put some activities outside a company and so enable to small and medium sized 

enterprises perform these activities more quickly and moreover more effectively. 

This article focuses on the development of automotive industry in Slovakia in recent 

years and probable further development in the future. It emphasizes benefits for slovak 

economy and also some non-economic acquisitions. 

http://www.mac.doc.gov/ceebic/countryr/Slovakr/MARKET/AutoindustSloRep.htm
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GÖDÖR ZSUZSANNA  

HASONLÓSÁGOK ÉS ELTÉRÉSEK A VISEGRÁDI NÉGYEK MUNKAER -PIACI 

FOLYAMATAIBAN  

A visegrádi országok 

A Central Eastern Europe and the Baltics States (CEB) elnevezéssel illetett országok 

két közös jellemz vel köthet ek egymáshoz. Közülük az egyik a földrajzi elhelyezkedésük, 

míg a másik hogy egy id pontban, 2004. május 1-én csatlakoztak az Európai Unióhoz. Az 

átalakuló országoknak egy sokoldalú modernizációs feladattal kellett megbirkózniuk, 

amelynek legfontosabb dimenziói többek között a gazdasági szerkezet modernizálása, egy 

modern polgári politikai berendezkedés megteremtése, a jogállamiság, a technológiai m szaki 

megújulás voltak. Az átalakulásról fontos ismérvként elmondhatjuk, hogy rendkívül 

er teljesen megjelentek a történelmi és kulturális hagyományok eltéréséb l fakadó speciális 

vonások, másrészt különböz ideig er sek maradtak az el z berendezkedés örökségei.1 

Ezeknek az országoknak a jelent s gazdasági átalakulás mellett azzal egy id ben kellett egy 

új, a megváltozott feltételeknek megfelel államot is kiépíteniük. Létre kellett hozniuk a 

demokratikus jogállami kereteket, az intézményi és strukturális feltételrendszereket. 

Mindezekhez az állami tulajdon dominanciája mellett láttak hozzá, és hiányzott a gazdaságból 

a piaci koordináció is. Ezzel kapcsolatosan Kornai János bizonyította, hogy a szovjet modell 

leváltásával összefügg visszaesés más tartalommal bírt, mint a válságok általában. Ez a 

transzformációs visszaesés vagy válság (Kornai 1993:571.) a rendszerváltozás, a tartós 

növekedési útra lépés ára, az átalakulás megfizetend költsége. Ezen államok közül külön 

csoportot alkotnak a Visegrádi Négyek. A visegrádi országok együttm ködése 1991-ben 

kezd dött, Lengyelország, Csehszlovákia és Magyarország részvételével. Csehszlovákia 

szétválása után a csoport négytagúvá vált. Az együttm ködés célja egyrészt az volt, hogy 

szorosabbra f zze a tagországok közötti politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatokat. Az 

összefogás gondolatának alapja az országok hasonló geopolitikai és gazdasági 

helyzete,valamint a kés bbiekben az Európai Uniós csatlakozás érdekében történ közös 

fellépés. Annak ellenére, hogy az átalakulók számára nem voltak kész receptek , történelmi 

példák, az egyes országok 

 

még egymáshoz képest is eltér úton bár 

 

de eljutottak odáig, 

hogy 2004-ben rendelkeztek mindazokkal a jellemz kkel, amelyek alapján tagjai lehettek az 

                                                

 

1 A problémát részletesen elemzi: Szanyi Miklós (1994): A gazdasági átmenet mérlege cím cikke INFO-
Társadalomtudomány 29. sz. 7-20. 1n: Az átmenet mérlege a visegrádi országokban
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Európai Uniónak. A felvétel azonban még nem jelenti azt, hogy különböz makrogazdasági 

mutatóik hasonló teljesítményt jeleznének, mint Európa fejlett országaiban, vagyis a 

konvergencia még nem teljes. Ebben a helyzetben, amikor 15 év alatt soha nem látott 

változások történtek az országok életében különösen érdekes lehet, hogy az országok lakói, 

mint a folyamat végrehajtói miként tudnak helytállni, megújulni, tudásukat, munkaerejüket 

konvertálni. Ennek részeként azt kívánom bemutatni a rendelkezésre álló adatok alapján, hogy 

milyen hasonlóságok, illetve eltérések figyelhet ek meg négy ország, - a Visegrádi Négyek 

 

munkapiaci folyamataiban az átmenet idején, miként felelhetnek meg ez alapján az egységes 

új európai munkaer piac kihívásainak. Az alábbi táblázat ezen országok néhány fontos 

jellemz jét mutatja 2001-ben.  

1. sz. táblázat 

Visegrádi Négyek néhány fontosabb statisztikai jellemz je 2001-ben 

GDP vásárlóer poritáson Mez gazdaság 

Ország 
Terület 

1000 
km2 

Népes-
ség 

millió 
f

 

Néps -
r ség 
f /km2 

Mrd 

 

GDP/f

  

GDP/f 
az EU átl. 
%-ában 

GDP 
növe-
kedési 

ütem % 

GDP 
hozzájá

rulás 
%-

ában 

Által 
foglal-
kozta-
tottak 
résza-
ránya 

Csehország 79 10,2 130 136,0 13300 57 3,3 4,2 4,6 
Magyarország 93 10,2 110 121,3 11900 51 3,8 4,3 6,1 
Lengyelország 313 38,6 124 355,5 9200 40 1,1 3,4 19,2 
Szlovákia 49 5,4 110 59,7 11100 48 3,3 4,6 6,3 
Forrás: Uniós tagság - versenyképesség ECOSTAT Id szaki Közlemények XX. szám 2003. április, 104. oldal  

A foglalkoztatás intézményi változásai az átmenetben 

A rendszerváltás drasztikus és drámai átalakulást eredményezett a volt szocialista 

országok foglalkoztatásában. Az ipari társadalmak merev foglalkoztatási modellje er s 

strukturális és ideológiai támasztékot kapott a kontinens keleti felén uralkodó központosított 

piacgazdaságokban (Szabó K. 2004:18). Ennek oka a hiánygazdaság m ködésével is szorosan 

összefüggött. Nem volt szükség a munkapiaci résztvev k rugalmas alkalmazkodására, hiszen 

a vev k bármit megvettek így hosszabb id re rögzültek a termelési struktúrák. A 

foglalkoztatás teljessége és a szociális biztonság az állam által deklarált alkotmányos alapelv, 

amelyért 

 

úgymond 

 

nem kellett megdolgozni, harcolni. Ennek eredménye a 

szocializmusban megjelen túlfoglalkoztatás és kapun belüli munkanélküliség. 

A rendszerváltást követ átmenet id szakának elején rendkívül gyorsan néhány év 

alatt terjedtek át mindazok a változások, amelyek a fejlett országokban több évtizeden át 

következtek be. Els jelenségként bekövetkezett a foglalkoztatás nagymérv visszaesése, és 
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vele együtt az eddig ismeretlen munkanélküliség, és szociális bizonytalanság. A megmaradó 

és az újonnan megjelen vállalatoknál jelent sen növekedett a megszokotthoz képest a 

munkaid és a munkaintenzitás. A munkavállalóknak le kellett számolniuk a teljes és feltétel 

nélküli, élethosszig tartó foglalkoztatás illúziójával, és el kellett fogadniuk a megváltozott 

munkaer -piaci követelményeket, és az ezzel járó instabilitást, a feltételes foglalkoztatást. 2 

További új kihívást jelentettek a munka jellegében és a szakmastruktúrákban 

bekövetkez változások, amelyekhez alkalmazkodni tudó, ún. verzatil munkaer re 3van 

szükség (Szabó 2004). Ezt az igényt kielégíteni pedig csak folyamatos tanulással lehet (life-

long learning koncepció). A helyzetet tovább nehezítette, hogy a feltörekv országokban 

mindezek a folyamatok összekapcsolódtak és feler södtek a rendszerváltás egyéb 

hozadékaival, például a nagyarányú technológiai váltással, amely inkább kényszer, semmint a 

szerves fejl dés egyenes következménye.  

A Visegrádi Négyek munkapiacának jellemz i4 

A dolgozat egészében jelent s hangsúlyt kapott a foglalkoztatás növelésének 

problémája. Az EU 15 országainak foglalkoztatási mélypontja 1994., amikor a ráta 60% alá 

zuhant (59,8) 2004-ig értékét közel 5%-kal tudták emelni, 64,7%-ra. 2004-ben a visegrádi 

országok közül a foglalkoztatási ráta tekintetében Csehországnak legkisebb a hátránya, 

csupán 0,5%, a többiek nem érik el a 60%-os szintet sem, vagyis az 1994-es EU 15 

mélypont alatti a foglalkoztatási szint. Jelent s Lengyelország hátránya, ahol 1998. óta 

folyamatos a foglalkoztatási ráta csökkenése. Az EU 25 országához viszonyítva, azt 0,9%-kal 

meghaladja Csehország foglalkoztatási rátája. Magyarországon a foglalkoztatás szintje az 

utóbbi 5 évben 56,2 és 57% közötti, vagyis szinte stagnáló. Ezzel csupán a lengyel értéket 

haladjuk meg. Ha a 2005-re, illetve 2010-re elvárt szintekhez viszonyítunk az eltérés igen 

jelent s. Az alábbi ábra a foglalkoztatás szintjét, elterjedten jellemz foglalkoztatási arányt 

tartalmazza.    

                                                

 

2 Feltételes munka: (contingent work) az a munkavégzés, amelyben az egyénnek sem explicit sem implicit 
szerz dése nincs a hosszú távú foglalkoztatásra. Bureau of Labor Statistics1989-es megfogalmazása. 
3 Verzatil munkavállaló: saját tudást kéjét egyfajta befektetési portfolióként értelmezi és folyamatosan 
változtatja. (Szabó K. 2004. alapján) 
4 A fejezetben az Eurostat egységes adatbázisát alkalmaztam a hiányzó adatok az adatbázisban ismeretlenek. 
Bizonyos esetekben az elemzés céljainak függvényében eltér hosszúságú id sorokat alkalmaztam. A 2005. évre 
vonatkozó adatok el rejelzések. 
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1. sz. ábra 

Foglalkoztatási arány a 15-64 éves népesség körében
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Forrás: http://epp.eurostat.cec.eu.int, letöltés id pontja: 2005. december 6. Saját szerkesztés   

Árnyaltabb képet kapunk a foglalkoztatásról, ha a rátát nemek szerint elemezzük. Az 

EU 15 országaiban a férfiak foglalkoztatási aránya 2004-ben 72,7%, az EU 25-ök esetén ez az 

érték közel 2%-kal alacsonyabb. A n i foglalkoztatottak aránya ugyanezen ország 

csoportokban 2004-ben 56,8 és 55,7% (1-3 sz. mellékletek). A visegrádi országok helyzetét 

elemezve mindkét nem viszonylatában Csehország adatai a legkedvez bbek, majd Szlovákia, 

Magyarország és Lengyelország a sorrend. Az adatok alapján úgy t nik, hogy a 

foglalkoztatási ráta tekintetében eltér ütem a változás, ezt mutatja az alábbi ábra.  

2. sz. ábra 

A n k foglalkoztatási aránya a 15-64 éves korú népesség 
körében
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Forrás: http://epp.eurostat.cec.eu.int, letöltés id pontja: 2005. december 6. Saját szerkesztés 

http://epp.eurostat.cec.eu.int
http://epp.eurostat.cec.eu.int
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3. sz. ábra 

A férfiak foglalkoztatási aránya a 15-64 éves korú népesség 
körében
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Forrás: http://epp.eurostat.cec.eu.int, letöltés id pontja: 2005. december 6. Saját szerkesztés   

A foglalkoztatás éves százalékos változásai 

Az utóbbi néhány évben szinte minden viszonylatban 1% alatti növekedés vagy éppen 

csökkenés tapasztalható a foglalkoztatásban, az adatok tehát jól tükrözik a korábbi 

fejezetekben vázolt foglalkoztatási gondokat, illetve a lisszaboni folyamat megtorpanását, a 

stagnáló vagy éppen visszaes foglalkoztatást.   

4. sz. ábra 
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Forrás: http://epp.eurostat.cec.eu.int, letöltés id pontja: 2005. december 6. Saját szerkesztés  

http://epp.eurostat.cec.eu.int
http://epp.eurostat.cec.eu.int
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Pozitívum viszont a n k foglalkoztatási rátájának évr l évre tartó emelkedése, ami 

semmiképpen sem jelenti azt, hogy e téren az esélyegyenl ség tovább ne javulhatna. A 

csatlakozás utáni id szaktól ez egyértelm követelmény. Érdemes megjegyezni, hogy a 

lisszaboni stratégia elvárásaihoz legközelebb Csehország áll, 2002-ben egyszer már elérte a 

2005-re elvárt 57%-os szintet a n k foglalkoztatásában. Lengyelország a 46,2%-os rátájával 

ett l messze elmarad. Szlovákia és Magyarország értéke 50% körüli (4-5. sz. melléklet).  

Az aktivitási arány alakulása 

Az aktivitási arány a 15-64 éves korúak körében visegrádi országok viszonylatában 

Csehországban és Szlovákiában a legkedvez bb, szinte megegyez az európai 15-ével. 

Rendkívül alacsony viszont Magyarországon. Ez az alacsony aktivitás a magyar gazdaság 

elhúzódó problémája, másrészt egyre súlyosbodó terheket jelent az eltartandó inaktív 

népesség tekintetében.   

5. sz. ábra 

Aktivitási arány a 15-64 éves korú népesség 
körében
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Forrás: http://epp.eurostat.cec.eu.int, Saját szerkesztés  

Ha nemek szerint vizsgáljuk az aktivitási arányokat jelent s eltérés tapasztalható a 

férfiak javára. A vizsgált években az EU 15-ök körében a férfiak aktivitási rátája stagnál, a 

n ké kismértékben emelkedett. A visegrádi országok közül mind a férfiaknál, mind a n knél 

jelent s a magyarországi elmaradás. Figyelmet érdemel Csehország, amely a vizsgált 

id szakban három évben is az EU 15-ökét meghaladó aktivitási rátával rendelkezett a férfiak 

esetén, míg ugyanez a n knél 4 évre vonatkoztatva igaz. 

http://epp.eurostat.cec.eu.int
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2. sz. táblázat 

A nemek szerinti aktivitás rátája a 15-64 éves korú népesség arányában  

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 

 
Férfiak

 
N k Férfiak

 
N k Férfiak

 
N k Férfiak

 
N k Férfiak

 
N k 

EU 15 78,3 60,0 78,3 60,2 78,4 61,0 78,6 61,6 78,6 62,6 
Csehország 79,1 63,6 78,6 63,2 78,6 62,7 78,0 62,5 77,9 62,2 
Magyarország 67,9 52,7 67,2 52,4 67,1 52,7 67,6 53,9 67,2 54,0 
Lengyelország 71,7 59,9 71,5 59,7 70,6 58,7 70,0 58,0 70,1 57,9 
Szlovákia 76,8 63,2 77,4 63,7 76,7 63,2 76,7 63,5 76,5 63,0 

Forrás: http://epp.eurostat.cec.eu.int, Saját szerkesztés  

A munkanélküliségi ráta alakulása 

A kilencvenes évek közepére sikerült az európai 15-ök munkanélküliségét a lélektani 

határ , a 10%-os ráta alá szorítani, 1997-2001. között a ráta tovább csökkent, majd 2004-ig 

újra növekedett. Ezzel párhuzamosan a visegrádi országok közül Csehország 

munkanélkülisége 2000-ig, Lengyelországé 2002-ig, Szlovákiában pedig 2001-ig 

folyamatosan n tt a munkanélküliségi ráta. Sajátos, és figyelemreméltó, hogy ebben az 

id szakban Magyarország rátája viszont már folyamatosan csökken, egészen 2002-ig, amikor 

is 5,6%-os értéket mutat, majd innen sajnálatosan újra növekedésnek indul.   

6. sz. ábra 

A munkanélküliségi ráta
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Forrás: http://epp.eurostat.cec.eu.int, letöltés id pontja: 2005. december 6.  

A ráta abszolút nagyságát tekintve Magyarország helyzete t nik legkedvez bbnek, a 

vizsgált években tartósan az uniós munkanélküliségi ráta alatti értékekkel. Ennek oka, hogy a 

munkanélküliség drasztikus emelkedésének id szaka a kilencvenes évek eleje-közepe, és 

néhány év alatt lezajlott ez a fajta átalakulás a foglalkoztatásban. A másik ok már korántsem 

http://epp.eurostat.cec.eu.int
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ilyen pozitív, ugyanis a munkaképes korú lakosság körében magas az inaktivitás mértéke 

(Laky 2004). A n k munkanélküliségi rátája tendenciájába minden országban, illetve az EU 

15 szintjén is meghaladja az egyes országok átlagos munkanélküliségi rátáit 2000-t l 

napjainkig kivéve Magyarországot és Szlovákiát, ahol 2000-2002. között ez alatti (6-7. 

melléklet). Az okok sokfélék lehetnek. Egyrészt az egyébként is alacsony n i foglalkoztatás 

ezid re es emelkedése, másrészt közrejátszhat a gazdaságok munkaer piacának új belép k 

iránti igénye.  

A munkanélküliségi ráta a 25 évnél fiatalabb népesség körében 

A fiatalok foglalkoztatási gondjai megmutatkoznak már abban a tényben is, hogy a 

kiinduló ráta értékek közel kétszeresek ebben a népességcsoportban, mint a 15-64 éveseknél. 

Kiugróan magas a lengyel és a szlovák érték és figyelmeztet jel, hogy 2001. óta minden 

egyéb ország tekintetében n a fiatalok munkanélkülisége.  

7. sz. ábra 

A munkanélküliségi ráta a 25 évnél fiatalabbak körében
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Forrás: http://epp.eurostat.cec.eu.int, letöltés id pontja: 2005. december 6.  

A szociális rendszerek reformja és a munkaer -piaci rugalmasság 

Az utóbbi id k központi problémája az Európai Unióban a fenntarthatatlanná vált 

szociális rendszerek kérdése. Ez a bizonyos európai szociális modell rögzíti a hagyományos 

szolidaritás elveit és az ennek keretében kivívott jogosultságok gátolják a munkaer piac 

rugalmasságát. Ezzel kapcsolatosan André Sapir négy alapmodellt különböztet meg és 

http://epp.eurostat.cec.eu.int
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kimutatta, hogy az EU összesített GDP-jének kétharmadát, illetve az euróövete GDP-jének 90 

százalékát olyan országok adják, amelyek szociális rendszere nem hatékony, és így hosszú 

távon nem is tartható fenn (Sapir 2005)5.   

4. sz. táblázat 

A szociális rendszerek alapmodelljei 

Az alapmodell típusa

 

Munkapiac Hatékonyság Szolidaritás 
Kontinentális Rugalmatlan Kevéssé hatékony Nagyfokú 

Északi Rugalmas Hatékony Nagyfokú 
Mediterrán Rugalmatlan Kevéssé hatékony Nem igazságos 
Angolszász Rugalmas Hatékony Individuális 

Forrás: Vida László (2005): Rugalmasabbá kell tenniük munkaer piacukat Interjú André Sapir professzorral. 

HVG, 27. évfolyam 43. sz. 50-51., Saját szerkesztés a cikk alapján  

A visegrádi országok közül Lengyelország és Szlovákia a mediterrán modellhez áll 

legközelebb, míg Csehország az északi, Magyarország pedig a kontinentális modell 

kereteinek megfelel rugalmasságú munkapiaccal bír. Vagyis a négy ország közül három 

munkapiaca egyértelm en a kevésbé hatékony bár szolidáris és összességében rugalmatlan 

munkapiaci modell keretei között jellemezhet . Kulcskérdés tehát a jöv szempontjából mivel 

ez a modell hosszú távon bizonyíthatóan korábbi formájában nem fenntartható, hogy milyen 

módon és ütemben változtathatóak meg rugalmasság fokozásának érdekében keretei.  

Összefoglalás  

A gazdasági növekedést befolyásoló tényez k Samuelson alapján az emberi 

er források, a t keállomány változása, a technológia és a természeti tényez k (Samuelson-

Nordhaus 2003). A növekedés más megközelítésében Erd s Tibor kifejti6 több m vében, 

hogy a tartós növekedés a természetes növekedési ütemhez igazodik, az pedig a technikai 

fejl dés és a létszámb vülés együttes növekedési üteme. Hosszabb távon e két tényez 

növekedési ütemét a gazdasági növekedés üteme nem tudja túllépni. 

A dolgozatomban vizsgált korántsem teljes kör munkapiaci folyamatok ily módon mind a 

múltban, mind pedig a jöv szempontjából dönt jelent séggel bírnak. A posztindusztriális 

foglalkoztatási modell térnyerése a munkaer mennyiségi és min ségi jellemz i 

                                                

 

5 Vida László (2005): Rugalmasabbá kell tenniük munkaer piacukat Interjú André Sapir professzorral. HVG, 
27. évfolyam 43. sz. 50-51. 
6 B vebben Erd s Tibor: Fenntartható gazdasági növekedés cím m vében olvashatunk a témáról Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 2003.  
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szempontjából egyaránt új kihívást jelent. Megváltozik a munkavégzés szempontjából 

releváns tér-id fogalom, ami el térbe helyezi a munkaer rugalmassága iránti igényt. A 

rugalmasság elérése viszont áldozatokkal jár. Le kell bontani, meg kell reformálni egyrészt a 

fenntarthatatlan terheket jelent szociális rendszereket, másrészt az így hátrányos helyzetbe 

kerül k számára új esélyt kell adni, vagyis munkahelyeket kell teremteni. A lisszaboni 

folyamat egyik f gondolata, hogy a kit zött célok érdekében minden piacon egyszerre van 

szükség reformokra. Természetesen ez rövid távon áldozatokkal és politikai kockázattal jár, 

csak hosszú távon mutatkoznak az el nyök. A dolgozatomban vizsgált visegrádi országok 

számára jóval rövidebb id állt rendelkezésre a munkapiacok megreformálására, mint az 

Európai Unióban általában. A stabil munkaviszonyok néhány év alatti felbomlása, a 

modernizáció és vele párhuzamosan az addig megszerzett tudás jórészének elértéktelenedése 

együttes jelentkezett, és hozott felszínre társadalmi-gazdasági feszültségeket, 

ellentmondásokat. A gazdasági szerepl k ellenállása véleményem szerint megtörik, mert a 

technológiai fejl dés kikényszeríti a neki megfelel foglalkoztatást, az ebb l származó 

hatékonyság növekedés pedig egy igazságosabb elosztási rendszer keretei között létrehozhatja 

a modern értelemben vett szociális biztonságot.  
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1. sz. melléklet 

Foglalkoztatási arány a 15-64 éves népesség körében 

  
1993

 
1994

 
1995

 
1996

 
1997

 
1998

 
1999

 
2000

 
2001

 
2002

 
2003

 
2004

 
EU (25 ország) 

        
60,6

 
61,2

 
62,0

 
62,4

 
62,8

 
62,8

 
62,9

 
63,3

 
EU (15 ország) 60,1

 
59,8

 
60,1

 
60,3

 
60,7

 
61,4

 
62,6

 
63,4

 
64,0

 
64,2

 
64,3

 
64,7

 
Csehország 

          
67,3

 
65,6

 
65,0

 
65,0

 
65,4

 
64,7

 
64,2

 

Magyarország 

      

52,1

 

52,4

 

53,7

 

55,6

 

56,3

 

56,2

 

56,2

 

57,0

 

56,8

 

Lengyelország 

        

58,9

 

59,0

 

57,6

 

55,0

 

53,4

 

51,5

 

51,2

 

51,7

 

Szlovákia 

          

60,6

 

58,1

 

56,8

 

56,8

 

56,8

 

57,7

 

57,0

 

         Forrás: http://epp.eurostat.cec.eu.int, letöltés id pontja: 2005. december 6.   

2. sz. melléklet 

N k foglalkoztatási aránya a 15-64 éves korú népesség körében 

  

1993

 

1994

 

1995

 

1996

 

1997

 

1998

 

1999

 

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

EU (25 
ország) 

        

51,1

 

51,8

 

52,9

 

53,6

 

54,3

 

54,7

 

55,0

 

55,7

 

EU (15 
ország) 49,2

 

49,3

 

49,7

 

50,2

 

50,8

 

51,6

 

53,0

 

54,1

 

55,0

 

55,6

 

56,0

 

56,8

 

Csehország 

          

58,7

 

57,4

 

56,9

 

56,9

 

57,0

 

56,3

 

56,0

 

Magyarország

       

45,2

 

45,4

 

47,2

 

49,0

 

49,7

 

49,8

 

49,8

 

50,9

 

50,7

 

Lengyelország

         

51,3

 

51,7

 

51,2

 

48,9

 

47,7

 

46,2

 

46,0

 

46,2

 

Szlovákia 

          

53,5

 

52,1

 

51,5

 

51,8

 

51,4

 

52,2

 

50,9

 

            Forrás: http://epp.eurostat.cec.eu.int, letöltés id pontja: 2005. december 6.   

3. sz. melléklet 

A férfiak foglalkoztatási aránya a 15-64 éves korú népesség körében 

  

1993

 

1994

 

1995

 

1996

 

1997

 

1998

 

1999

 

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

EU (25 ország) 

        

70,2

 

70,6

 

71

 

71,2

 

71,3

 

71

 

70,8

 

70,9

 

EU (15 ország) 71

 

70,4

 

70,5

 

70,4

 

70,6

 

71,2

 

72,1

 

72,8

 

73,1

 

72,8

 

72,7

 

72,7

 

Csehország 

          

76

 

74

 

73,2

 

73,2

 

73,9

 

73,1

 

72,3

 

Magyarország 

      

59,5

 

59,7

 

60,5

 

62,4

 

63,1

 

62,9

 

62,9

 

63,5

 

63,1

 

Lengyelország 

        

66,8

 

66,5

 

64,2

 

61,2

 

59,2

 

56,9

 

56,5

 

57,2

 

Szlovákia 

          

67,8

 

64,3

 

62,2

 

62

 

62,4

 

63,3

 

63,2

 

        Forrás: http://epp.eurostat.cec.eu.int, letöltés id pontja: 2005. december 6.     
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4. sz. melléklet 

A férfi foglalkoztatás változásai éves százalékban
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       Forrás: http://epp.eurostat.cec.eu.int, letöltés id pontja: 2005. december 6. Saját szerkesztés   

5. sz. melléklet 

A n i foglalkoztatás változásai éves százalékban
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  Forrás: http://epp.eurostat.cec.eu.int, letöltés id pontja: 2005. december 6. Saját szerkesztés   
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6. sz. melléklet 

A n i munkanélküliségi ráta alakulása
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       Forrás: http://epp.eurostat.cec.eu.int, letöltés id pontja: 2005. december 6.   

7. sz. melléklet 

A férfi munkanélküliségi ráta alakulása
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Abstract  

In the former socialist countries the transformation crisis of the early 90s required the 

conversion of the whole institutional system together with the transition to market economy. 

In the process a democratic constitutional state has been formed, and parallelly the 

economy had to create the conditions that facilitated considerable economic growth. The 

economies also had to find the answers to the dilemma of short term, lond term and 

sustainable development. A dominant factor of this development is human resources. So the 

determining factor of the development and competitiveness of an economy is its human 

resources and its utilization.  

Following the change of the regime there have been significant changes in the 

employment of post socialist countries. Thse changes took place parallelly to the ones taking 

place in the labour market and employment strategy of the European Union. Joining the EU is 

a chance and also a challenge for the labour market of the transformation countries, because 

they have to achieve considerable results in a social-economic environment having utterly 

rigid labour market conditions in a relatively short period of time. The present study examines 

this process from a theoretical point of view on the one hand, and following up on the changes 

in employment in the Visegrád 4 countries on the other.                 
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DAVID DELIA - PAIUSAN LUMINITA   

ASPECTE PRIVIND REFORMA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC ÎN 

CONTEXTUL INTEGR RII ÎN UNIUNEA EUROPEAN   

Drumul parcurs de sistemul bancar românesc pân în prezent este unul  dominat de 

reforme profunde  f cute cu fa a la Uniunea European . Reforma în sistemul bancar românesc 

a început  la finele anului 1990 cand a avut loc trecerea de sistemul de tip monobanc alc tuit 

din Banca Na ional a României i patru b nci specializate (Banca Român de Comer 

Exterior, Banca pentru Agricultur i Industrie Alimentar , Banca de Investi ii i Casa de 

Economii i Consemna iuni, la cel structurat pe dou niveluri. 

Un palier a fost ocupat de banca central , care a devenit unicul organ de emisiune. 

Prin lege, BNR a devenit responsabil cu stabilirea i conducerea politicii monetare i de 

credit, cu autorizarea, reglementarea i supravegherea activit ii societ ilor bancare. Al doilea 

palier a revenit b ncilor comerciale, constituite ca societ i pe ac iuni, cu dreptul de a 

desf ura o gam larg de opera iuni, în condi iile respect rii cerin elor stabilite de BNR în 

domeniile reglement rii i supravegherii.  

Referitor la  reforma bancar distingem doua mari etape: Prima etap  a avut loc în perioada 

1990 -1997 i a a cum am prezentat mai devreme s-au pus bazele sistemului bancar pe dou 

niveluri, specific economiei de pia Au fost emise trei  acte legislative importante : Legea 

bancar , Legea privind Statutul BNR i, c tre sfâr itul perioadei, Legea privind privatizarea 

societ ilor bancare la care statul este ac ionar. 

În cea de-a doua etap , ulterioar anului 1997, banca central a ac ionat pentru 

îmbun t irea legisla iei bancare prin alinierea acesteia la standardele europene. Totodat , a 

ini iat un proces de asanare i consolidare a sistemului bancar. Un proces absolut necesar 

dup problemele grave din anii 1998-1999, când recesiunea economic a lovit puternic 

verigile slabe ale sistemului bancar.  

Din punct de vedere al evolu iei cantitative a sistemului bancar, prima etap s-a 

caracterizat printr-o extindere rapid , num rul b ncilor comerciale crescând de aproape trei 

ori. Concomitent cu m rirea re elei teritoriale i cu diversificarea opera iunilor societ ilor 

bancare cu capital de stat, capitalul privat, capitalul cooperatist i cel mixt i-au f cut tot mai 

mult sim it prezen a, în paralel cu continuarea procesului de integrare a sucursalelor b ncilor 

str ine în activitatea bancar autohton .  
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De i reformele au înaintat repede, pân în anul 1997 pozi ia de inut de proprietatea 

de stat în ansamblul sectorului bancar a r mas dominant , cu toate c BNR a autorizat, 

aproape în exclusivitate, numai înfiin area de noi b nci private, cu capital românesc sau str in. 

În privin a structurii activelor, de exemplu, sistemul bancar se caracteriza printr-o concentrare 

pronun at , la nivelul principalelor patru b nci de stat - Banca Agricol , Banca Comercial 

Român (BCR), Banca Român de Comer Exterior (Bancorex) i Banca Român pentru 

Dezvoltare (BRD). Acest fenomen a înregistrat îns o tendin de estompare datorit apari iei 

noilor b nci private. Astfel, ca pondere în totalul activelor la nivel de sistem, bilan ul celor 

patru b nci a sc zut de la 83 la sut în anul 1991 la 62 la sut în anul 1998.  

O alt caracteristic a sistemului bancar în perioada 1990-1997 a fost men inerea unui 

grad ridicat de segmentare - reflectat prin orientarea prioritar a b ncilor de stat c tre 

finan area sectorului public, a celor cu capital privat românesc c tre creditarea agen ilor 

economici priva i autohtoni, în timp ce b ncile str ine au colaborat îndeosebi cu marile 

companii str ine prezente în ara noastr . Cu toate c , în acest cadru, s-a putut remarca 

orientarea tot mai accentuat a institu iilor bancare c tre opera iuni cu parteneri priva i, tema 

pe care o dezbatem ast zi, retail banking, ar fi fost atunci lipsit de relevan .  

Dar reforma înainta i transform rile erau consistente. În vederea asigur rii unei baze 

economice s n toase a sistemului bancar i a func ion rii sale pe criterii competitive, BNR a 

adoptat o politic de autorizare prudent , favorabil înfiin rii unui num r relativ mic de 

b nci, dar puternice, cu capital solid. Aprecierea corect a acestei pozi ii a BNR trebuie s 

aib în vedere, pe de o parte, entuziasmul general fa de înfiin area de noi b nci (fenomen 

înregistrat i în alte ri postcomuniste), iar pe de alt parte, cuno tin ele insuficiente la nivelul 

societ ii române ti privind riscurile industriei bancare.  

Pentru a face fa avalan ei de solicit ri, BNR a hot rât, înc din anul 1992, ca nivelul 

minim al capitalului social necesar autoriz rii unei b nci comerciale s fie cel pu in egal cu 

cel prev zut de standardele europene - 5 milioane ECU/euro. Acelea i standarde au fost avute 

în vedere i la stabilirea cerin elor de autorizare referitoare la calitatea managerilor i a 

ac ionarilor principali ai unei b nci. În acela i scop, de a evita apari ia de noi b nci neviabile, 

BNR a introdus, în special începând cu anul 1995, restric ii referitoare la posibilitatea 

particip rii companiilor cu capital de stat în calitate de ac ionar la constituirea unor societ i 

bancare.  

O preocupare permanent a BNR, în acest interval, a constat în cre terea eficien ei 

activit ii de supraveghere a institu iilor de credit, orientat în primul rând c tre evaluarea 

performan elor i analiza în dinamic a situa iei fiec rei b nci. În acela i timp, am avut ca 
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scop verificarea gradului de respectare a indicatorilor pruden iali prev zu i de reglement rile 

în materie i, totodat , adoptarea, pe aceast baz , a m surilor de prevenire a deterior rii 

situa iei financiare a b ncilor în cauz i stabilirea sanc iunilor legale aplicabile în cazul 

nerespect rii acestor norme.  

Experien a anilor '90 a relevat c , în afar de existen a unui cadru adecvat de 

reglementare i supraveghere pruden ial , starea de s n tate a unui sistem bancar depinde în 

mod decisiv de buna func ionare a economiei în general. Disfunc ionalit ile de ordin 

structural, consemnate la nivelul sectorului real al economiei - cu deosebire gradul înalt de 

îndatorare a unui num r mare de întreprinderi fa de stat i de furnizori i declinul produc iei 

în intervalul 1997-1999 - s-au reflectat în deteriorarea calit ii portofoliului de credite al 

b ncilor. Mai cu seam al acelor b nci cu expuneri sectoriale mari. Sunt de notorietate 

cazurile B ncii Agricole, Bancorex i B ncii Columna.  

Aceast evolu ie a fost accentuat de cadrul legislativ, favorabil debitorului. Desigur, 

în sensul nesanc ion rii eficiente a r u-platnicilor i al procedurilor greoaie de ob inere a 

dreptului de executare silit a garan iilor. Un alt aspect negativ l-a constituit absen a unei pie e 

lichide pentru valorificarea garan iilor aferente creditelor acordate.  

Rezultatele modeste în privin a restructur rii sectorului real, la care s-a ad ugat instabilitatea 

pre urilor de consum, a dobânzilor i a cursului de schimb, au afectat comportamentul 

b ncilor comerciale. Apetitul acestora pentru creditarea economiei reale s-a redus, crescând 

ponderea veniturilor ob inute din plasamente în titluri de stat i din diferen e de curs valutar. 

Mai erau înc pa i mari de f cut pân când s vedem, în România, dezvoltându-se retail 

banking-ul.  

O caracteristic marcant a modului de func ionare a b ncilor comerciale în perioada 

1990-1997 a fost imixtiunea factorului politic, prin intermediul unor legi speciale sau hot râri 

ale Guvernului, în baza c rora s-au acordat credite preferen iale pentru sus inerea sectoarelor 

energetic i agricol. Pe aceast cale, a fost distorsionat alocarea ra ional a resurselor de 

finan are în economie, fenomen care a culminat în anii 1995 i 1996.  

Solu ia pentru protejarea b ncilor fa de astfel de influen e i asigurarea unei 

guvernan e corporatiste s n toase era oferit de privatizare. De i prin acordul stand-by pentru 

perioada 1994-1995, autorit ile române se angajau deja fa de FMI s privatizeze dou 

societ i bancare cu capital majoritar de stat în termen de un an, rezultatele concrete au ap rut 

abia peste câ iva ani, trenarea procesului de privatizare a b ncilor de stat fiind motivat de 

interesele anterior men ionate. Renun area începând din 1997 la aceast orientare de politic 

economic a condus la schimb ri de fond în sistemul bancar.  
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Creditul preferen ial, acumulat cu deosebire la Bancorex i Banca Agricol , a fost 

socotit credit neperformant. Venise timpul ca b ncile s nu mai fie privite doar ca surs de 

bani, ci s devin instrumente de eficientizare a economiei. Echipele manageriale i ac ionarii 

(fie priva i, fie publici), care au manifestat un comportament neadecvat, practicând politici de 

creditare riscante i manifestând neglijen în conducerea b ncilor, s-au trezit în fa a unei 

rigori noi, cu care nu erau obi nui i. Mai ales dup ce o astfel de conduit a avut serioase 

repercusiuni asupra mai multor b nci comerciale, începând cu 1996 i culminând cu criza 

bancar din 1998-1999.  

Pozi ia b ncii centrale a fost nuan at . Ca regul general , Banca Na ional a c utat s 

evite criza de sistem i a utilizat, în acest sens, întregul arsenal de mijloace prev zut de legea 

bancar , inclusiv exercitarea rolului de împrumut tor de ultim instan . Fire te, cu riscurile 

care decurgeau în planul hazardului moral i al dificult ii control rii deficitului bugetar.  

Totodat , finan area unor b nci cu probleme în scopul evit rii crizei sistemice a fost 

astfel conceput încât s afecteze cât mai pu in politica monetar , focalizat pe asigurarea 

stabilit ii macroeconomice. Pre ul acestei politici de echilibru între dou obiective contrare a 

constat în dispari ia unor b nci. Evitând, îns , pericolul producerii fenomenului de contagiune 

la nivel de sistem.   

In cea de a doua etap , ulterioar anului 1997, banca central a ac ionat în vederea   

îmbun t irii legisla iei bancare cu scopul alinierii la standardele europene. In aceasta etap 

direc iile de ac iune au fost influen ate de dou momente majore:  criza bancar din anii 1998-

1999 i invita ia adresat României la Helsinki (decembrie 1999) de a începe negocierile de 

aderare la Uniunea European .    

S-a ini iat un proces de consolidare i asanare a sistemului bancar. Acest proces  a fost 

absolut necesar ca urmare a problemelor grave  din  anii 1998-1999, când recesiunea 

economic a lovit grav verigile slabe ale sistemului bancar. Principala amenin are la adresa 

viabilit ii sistemului bancar o reprezenta, la momentul 1998, func ionarea defectuoas a unor 

b nci de mari dimensiuni, cu capital de stat (Bancorex i Banca Agricol ).  

In anul 1999 s-a înfiin at  Agen ia Na ionala de Valorificare a Activelor Bancare 

(AVAB)  care a preluat  de la aceste b nci creditele neperformante i activele extrabilan iere 

din aceea i categorie cu scopul de  a se derula cu succes procesul de restructurare. In final, 

opera iunea de asanare a sistemului bancar a condus la eliminarea entit ilor  neviabile, 

ajungându-se în timp la o asumare adegvat a func iei de intermediere.Deoarece 

restructurarea sistemului bancar a devansat ritmul de restructurare a economiei reale, într-o 

prim etap b ncile ( anii 2000 

 

2002) au adoptat o atitudine rezervat fa de creditarea 
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economiei fapt care a atras nemul umiri din partea autorit ilor i a publicului. BNR a 

intervenit în aceast situa ie încercând s explice c atitudinea pruden ial manifestat de b ci 

se datoreaz volumului mare de credite neperformante acumulate pân în 1998.Ulterior îns 

activitatea de creditare a evoluat atât în plan calitativ cât i cantitativ. 

Activitatea  de restructurare în sensul cur rii sistemului bancar a avut la baz func ia 

de supraveghere bancar  i s-a desf urat din mai multe puncte de vedere: legislativ 

normativ, organizatoric  i din cel al exigen ei i al eficien ei în verificarea i sanc ionarea 

b ncilor. Func ia de supraveghere bancar a r mas una din procup rile de baz ale BNR 

pentru asigurarea unui mediu bancar competitiv . Astfel modific rile legislative în domeniul 

bancar au creat premisele îmbun t irii cadrului normativ al unei supravegheri eficiente. S-a 

asigurat cre terea exigen ei în autorizarea conduc torilor, administratorilor i ac ionarilor 

b ncilor comerciale.Imbunata irile din domeniul legislativ bancar vizau problema 

supravegherii bancare, procedura în cazul falimentului bancar i protec ia deponen ilor. În 

plus, deschiderea negocierilor cu Uniunea European a presupus intensificarea procesului de 

armonizare legislativ cu directivele comunitare i cu principiile Comitetului de la Basel, 

astfel c în prezent legisla ia bancar intern este aliniat la standardele europene.  

Dup ce BRD, Bancpost i Banca Agricol au fost privatizate cu succes prin preluarea 

pachetului majoritar de ac iuni de c tre institu ii financiare str ine cu reputa ie consolidat , 

capitalul str in a ajuns s de in pozi ia dominant pe pia a bancar româneasc , ponderea 

acestuia urmând s dep easc 90 la sut o dat cu încheierea proceselor de privatizare pe 

care le parcurg în prezent BCR i CEC. Romania se încadreaz astfel în tendin a  de 

globalizare cu toate c  mai corect ar fi termenul de regionalizare deoarece capitalul str in 

aflat în prezent pe pia a bancar româneasc provine din rile din Uniunea European .Din 

aceast perspectiv putem afirma ca suntem mai integra i decât alte ri cum ar fi Suedia, 

Irlanda unde mai mult de 50% din sistemul bancar se afl în proprietate na ional . Nu 

excludem îns posibilitatea ca în viitor s apar b nci române ti puternice care vor juca rolul 

de actori importan i în sistem. 

Tendin ele de pe pia a  financiar european  încep s - i fac sim it prezen a  i pe 

pia a bancar na ional . Astfel, tendin a b ncilor pe plan european de a deveni i  mai mari se 

resimte i în Romania unde se afl în plin desf urare un proces de concentrare prin achizi ii 

i fuziuni cea mai recent fiind  cea dintre HVB Bank Romania i Banca "Ion iriac". 

Concomitent, se înregistreaz o tendin de specializare, ilustrat foarte bine în domeniul 

finan rii IMM-urilor de ProCredit Bank, în domeniul locativ de b ncile pentru locuin e 
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create de Raiffeisen Bank i HVB Bank, iar în domeniul creditului pentru autoturisme de 

Porsche Bank.  

De asemenea, conexiunea cu practicile bancare moderne, asigurat de b ncile cu 

capital str in, la care se adaug cre terea exigen ei clien ilor au condus la asimilarea rapid i 

la dezvoltarea unor servicii care implic tehnologie avansat . Datorit progreselor tehnice, 

România a reu it s

 

dep easc relativ rapid etapa cecurilor i a instrumentelor pe suport 

hârtie i s se înscrie în etapa instrumentelor procesate electronic, proces care în alte ri a 

durat câteva decenii. Astfel, dincolo de cre terea accelerat a num rului de utilizatori i a 

volumului de opera iuni derulate prin mijloace electronice de plat , care, în numai câ iva ani, 

au devenit din excep ie, regul , în România câ tig din ce în ce mai mult teren serviciile de 

internet banking, în linie cu tendin ele de dezvoltare la nivel european i chiar global a 

serviciilor de e-banking i e-finance.  

Totodat , apelul pe scar larg la tehnologia informa iilor a permis introducerea în 

România a unui nou concept - selfbanking - care, pe de o parte, satisface cerin ele clien ilor 

privind flexibilizarea programului de lucru al b ncilor, iar pe de alt parte, le permite acestora 

reducerea costurilor opera ionale, element deosebit de important în contextul unei competi ii 

acerbe. O expresie a rolului tot mai important jucat de tehnologia informa ional în 

dezvoltarea serviciilor bancare o constituie i modernizarea Sistemului Electronic de Pl i 

(SEP) - de i cu o oarecare întârziere -, care va permite, începând cu acest an, reducerea 

timpilor de decontare, diminuarea costurilor cu comisioanele, interconectivitatea cu sistemul 

european TARGET, precum i cre terea siguran ei sistemului.  

Influen a procesului de regionalizare se reflect i prin tendin a de inovare a b ncilor 

autohtone, concretizat în diversificarea continu a gamei de produse oferite clien ilor, fie 

prin deschiderea de filiale cu un profil distinct (societ i de asigurare, de brokeraj, de leasing), 

fie prin oferirea de produse noi (credit imobiliar, credit pentru vacan e etc.). În unele domenii 

(de exemplu, leasing-ul), b ncile comerciale au profitat de relativ mai slaba reglementare i 

supraveghere, pentru a- i maximiza profiturile într-o pia insuficient de matur . Pe m sur ce 

autorit ile iau m suri de reglementare i supraveghere, vor r mâne tot mai pu ine "porti e" 

pentru extragerea de rente (rent-seeking).  

În privin a produselor noi, dup ce ani de zile b ncile s-au orientat numai spre clien ii 

institu ionali (corporate), începând cu 2002-2003 a avut loc un boom al creditului de consum, 

urmat la scurt timp de creditul imobiliar i ipotecar, segmentul de retail începând s se apropie 

de pozi ia pe care o ocup în ri cu sisteme bancare dezvoltate. Urm toarea etap ( i cea mai 

dificil ) o constituie accesul b ncilor comerciale în mediul rural, acolo unde locuie te aproape 
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jum tate din popula ia României i unde exist dou resurse abundente slab utilizate: 

transferurile muncitorilor sezonieri români i fondurile nerambursabile din partea UE.  

Privind în viitor, dezvoltarea sistemului bancar românesc are câteva direc ii previzibile 

i altele în care evolu iile pot fi mai pu in certe. Între cele previzibile se înscriu reducerea 

semnificativ i, a spune, substan ial (cel pu in pentru câ iva ani) a costurilor cu 

intermedierea bancar . Am în vedere, în acest sens, în primul rând, reducerea costurilor legate 

de transferurile de pl i, odat cu introducerea Sistemului Electronic de Pl i (SEP), pentru ca 

acestea s se apropie în timp de nivelul costurilor din Uniunea European . În ceea ce prive te 

costul pl ilor de mare valoare, acesta se va reduce de câteva ori pe unitate de plat .  

Un alt domeniu unde reducerea costurilor de intermediere va fi eviden iat în perioada 

urm toare este cel al depozitelor popula iei. Contribu ia b ncilor comerciale pentru înfiin area 

i apoi func ionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar a fost substan ial . 

Fondul i-a creat o resurs considerabil , ceea ce va permite ridicarea plafoanelor de garantare 

pân la nivelul celui european. i cred c ar fi momentul s ne gândim la reducerea 

contribu iei b ncilor comerciale.  

În sfâr it, a men iona m surile legate de rezervele minime obligatorii în lei. Lupta 

contra infla iei a trebuit dus cu diverse instrumente, pe care BNR le-a utilizat din plin, dar cu 

costuri mari, inevitabile, pentru intermedierea financiar , în general, i pentru creditarea în 

moned na ional , în special. Reducerea rezervelor minime obligatorii este un proces care a 

fost deja declan at, va continua în perioada urm toare i va avea ca efect atât reducerea 

costurilor b ncilor comerciale cât i evitarea unui mismatch periculos între economisirea 

majoritar în lei i creditul majoritar, înc , în valut .  

O alt tendin , care este evident i care va continua o bun perioad de timp, pe 

m sura dezvolt rii economiei române ti, a cre terii concuren ei în domeniul bancar, a apari iei 

de noi produse bancare i a remonetiz rii în continuare a economiei, pe m sura sc derii 

infla iei, este cre terea ponderii creditului neguvernamental în PIB .Situa ia creditului 

neguverna,ental este prezentat în graficul nr.1. Dac la sfâr itul anului 2004, intermedierea 

bancar a fost de 17,5 la sut (fa de 9,3 la sut în 2000), în 2005, ea se situeaz la 

aproximativ 21 la sut (tabel nr.1)      
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Tabel nr.1 

Intermedierea financiar

  
% în PIB 

2000 9,3 
2001 10,1 
2002 11,8 
2003 15,9 
2004 17,5 

2005* 21,0 
       Sursa BNR 
       * prognoz

   

Dac accept m c timp de 4-5 ani, România va avea un ritm anual sus inut de cre tere 

economic ( i avem anse) de 5,5 la sut , iar ritmul mediu anual de cre tere a creditului 

neguvernamental va fi de 25 la sut , gradul de intermediere bancar va ajunge la circa 41 la 

sut . Men ion m c media gradului de intermediere a celor 10 ri care au aderat la UE în 

2004 a fost de 39 la sut i, probabil, c vor ajunge în momentul trecerii la euro la un nivel de 

intermediere de circa 50 la sut . La acest nivel ar putea ajunge i România la momentul 

adopt rii euro.   

Grafic nr 1 
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Sursa BNR  

Tot o chestiune cert o reprezint îngustarea marjelor de dobând sub presiunea 

accentu rii concuren e în sistemul bancar. Este logic s fie a a, deoarece pe pie ele eficiente 

func ionale profitul se ob ine din volum i nu din marje. Este evident c nici România nu 

poate evita acest proces. Înving tori vor fi cei care vor în elege mai devreme aceast logic a 

pie elor concuren iale, care se aplic peste tot în lume.  

În categoria evolu iilor mai pu in certe se înscrie num rul de b nci care vor func iona 

în România în perioada 2010-2012. Exist opinii contradictorii legate de acest aspect.  Pe de o 

parte, se spune c num rul b ncilor se va reduce i se argumenteaz în acest sens c jum tate 

din b ncile existente acum în România, de in mai pu in de 10 la sut din active. Este evident 

c aici trebuie s se întâmple ceva. Ori î i vor cre te cota de pia , ori vor fuziona, ori vor fi 

achizi ionate.  

Este mai pu in sigur c astfel se va reduce num rul de b nci pentru c , a a cum s-a 

întâmplat anul 2004, pot ap rea noi categorii de b nci (b nci specializate pentru locuin e, 

achizi ion ri de automobile). Pe de alt parte, cei care consider c num rul b ncilor nu va 

sc dea, vin cu argumentul c gradul de bancarizare (num r de locuitori ce revin la o unitate 

bancar ) este înc mic. Nici acest argument nu este suficient, deoarece num rul de b nci 

poate s scad dar re eaua lor teritorial (sucursale, agen ii) s se dezvolte puternic.  

În privin a num rului de b nci din România anilor 2012-2014 (când se va adopta 

euro), acesta va fi rezultanta unor procese complexe în care, nu în ultimul rând, un rol 
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important îl vor juca atât concuren a pe pia a bancar , cât i politica marilor actori de pe pia 

privind dezvoltarea re elelor lor teritoriale i a profilului de creditare. În viitor, calitatea 

serviciilor oferite de sistemul bancar românesc va fi mai important decât num rul de b nci.   

In finalul lucr rii putem concluziona ca sistemul bancar rom nesc a înregistrat 

progrese însemnate de-a lungul tranzi iei la economia de pia , b ncile române ti îmbr i ând  

strategii bancare menite s le îmbun t easc performan ele. Cu toate acestea , sistemul 

bancar românesc mai are mult de parcurs pentru a ajunge din urm b ncile din Uniunea 

Europeana din punct de vedere al gradului de dezvoltare i al performan ei.  
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Abstract  

The paper Aspects Concerning the Reform of the Romanian Banking System in the 

Context of the Integration in the European Union aims at both a short reviewing of the main 

changes in the Romanian banking system, after 1989 and also to emphasize the directions of 

evolution when taking into consideration Romania s joining the European Union. 

Two major stages can be distinguished in the reform of the Romanian banking system: 

The first one took place during 1990  1997 when the basis of the banking system were 

established on two levels according to the market economy. Three important legislative 

documents were issued: The Banking Law, The Law Regarding the RNB (BNR) Statute and, 

towards the end of the period, the Law Regarding the Privatization of the banking companies 

in which the state was shareholder. During the second stage, subsequent to 1997, the central 

bank proceeded to improuve the banking law system in order to range according to the 

European standards. During this stage, the campaigns were influenced by two major 

moments: the banking crisis in 1998  1999 and the invitation, at Helsinki, in December 1999 

that Romania should proceed negotiations to join the European Union. 

The outlook of Romania s integration in the EU will have a great impact upon the 

structure of the Romanian banking system, impact which will be visible in the following 

aspects:  
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increasing the share of the private assets, particularly the foreign; 

 
intensifying the activity of banking retail; 

 
diversifying services of banking corporate; 

 
strenghtening the structure of financial supermarket type ( financial group ); 

 
increasing the assets level and the banking credits. 

The conclusion that can be drawn out of this paper is that although the Romanian 

banking system has accomplished important progress along transition to the market economy, 

there is a long way ahead to be covered in order to catch up with banks in EU. A proof would 

be the indicators of the development of the Romanian banking system compared to those of 

European economies.                        



Petra Kuzmová 

 

126

 
PETRA KUZMOVÁ 

EFEKTÍVNOS NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ  

K ú ové slová: organiza ná efektívnos , neziskové organizácie, modely efektívnosti  

Úvod 

V oblasti túdií o neziskových organizáciách je a zará ajúce, ako málo majú spolo né 

práce, ktoré ponúkajú rady ako by sa mohla organizácia sta efektívnej ou a práce zamerané 

na empirický výskum, s tým, ako sa neziskové organizácie naozaj správajú. Nikde nie je taký 

zjavný rozdiel medzi ako a o , ako na poli hodnotenia a evaluácie organiza ného 

správania. 

V posledných 10 rokoch sa v tejto oblasti prejavili nasledujúce tri fenomény: 

 

Za al sa klás dôraz na vä iu zodpovednos organizácií, i u ziskových, vládnych alebo 

ne tátnych neziskových organizácií, vo i ich okoliu, od klientov a po investorov.  

 

Zvý il sa po et literatúry zameranej na to, ako by sa mala zlep ova evaluácia 

organiza ného správania. 

 

Nieko ko málo vedcov si polo ilo za úlohu zisti , aké rôzne druhy evaluácií sa pou ívajú, 

o sa deje v ich priebehu a ako sa vyu ívajú zistené informácie.  

Konsenzus v koncepcii efektívnosti 

Výskum organiza nej efektívnosti v neziskovom sektore naberá v posledných rokoch 

na význame. Napriek ve kému záujmu o túto problematiku, podarilo sa dospie iba 

k ur itému konsenzu, a to ako v oblasti teoretickej ( o tvorí organiza nú efektívnos ), tak i 

v oblasti empirickej (ako ju mera ).   

a) Napriek zna nej nejednozna nosti je organiza ná efektívnos dôle itou sú as ou 

organiza nej vedy a nemô e by ignorovaná ako v teórii, tak ani vo výskume.  

V etky teórie organizácií sa spoliehajú na ur itú koncepciu rozdielov medzi vysoko 

kvalitným výkonom (efektívny výkon) a nízko kvalitným výkonom (neefektívny výkon). 

Z toho vyplýva, e efektívnos je neodmyslite ne spojená s organiza nou teóriou. Empiricky 

je efektívnos základnou závislou premennou pri výskume organizácií. Napríklad vz ahy 

medzi truktúrou a prostredím, plánmi a inováciami alebo adaptáciou a neistotou sú dôle ité, 

preto e ich dôsledky smerujú k organiza nej efektívnosti.   
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b) Ked e neexistuje iadna jednozna ná definícia organizácie, nie je ani mo né definova 

efektívnu organizáciu. Organiza né zmeny sa vyjadrujú pomocou vhodného modelu 

organiza nej efektívnosti. 

Organiza ná teória pokro ila ako výsledok vypo i ania metafory otvorených 

systémov z biológie, metafory sociálnych zmlúv z politológie, metafory transak ných 

nákladov z ekonomiky a metafory silového po a z in inierstva. U ito nos týchto metafor 

závisí od ur itého stup a ich pravdivosti. Podobne je to aj s konceptualizáciou organizácií. 

Napríklad zmena poh adu na organizáciu zo sociálnej zmluvy na otvorený systém, priniesla i 

zmeny v konceptualizácii efektívnej organizácie a tým i vhodných kritérií indikujúcich 

úspe né správanie organizácie. 

c) Je mo né dosiahnu konsenzus, pokia ide o súbor najlep ích alebo vhodných indikátorov 

efektívnosti. Kritériá efektívnosti závisia od hodnôt a preferencií jednotlivcov a neexistujú 

iadne upresnite né hranice pre ich kon trukciu. 

Pojmy nemajú objektívnu vypovedaciu schopnos , sú abstrakciami, ktoré vyjadrujú 

vlastnú realitu jednotlivcov. Preto sú aj definície efektívnosti zalo ené na hodnotách a 

preferenciách jednotlivcov platných pre ur itú organizáciu. Problém je v tom, e tieto hodnoty 

a preferencie sa menia a astokrát sú protikladné, v závislosti od toho, kto efektívnos 

hodnotí. Na druhej strane je pre jednotlivcov ve mi zlo ité vyjadri svoje preferencie o 

najpresnej ie. Nieko ko vedcov dospelo k záveru, e to, o udia hovoria, aj preferú, a to, e 

ich správanie nazna uje zárove ich preferencie, nie je v dy to isté. Preferencie jednotlivcov 

sa zna ne menia aj v ase. Zistilo sa, e kritériá efektívnosti definujú jednotlivé záujmové 

skupiny rôzne, a to aj v priebehu vývoja organizácie. To o bolo preferované v ur itom 

asovom bode, v nasledujúcom období prestalo by zaujímavé. Protikladné preferencie sú 

jednotlivcami vyjadrované a organizáciami realizované sú asne. Je to mo né v organizáciách, 

v ktorých je sú asne preferovaný rast a stabilita, efektívnos a flexibilita, vysoké kapitálové 

investície a vysoké výnosy, autonómia a kontrola. Organizácie sa sna ia prekona tieto 

protiklady uplat ovaním rôznych stratégií.  

d) Rôzne modely efektívnosti sú vhodné pre výskum za rôznych okolností. Vhodnos 

jednotlivých modelov závisí od ú elov a obmedzení skúmania organiza nej efektívnosti. 

Pri hlb om poh ade na prípadové túdie uskuto nené v posledných rokoch je mo né 

rozdeli ich pribli ne do nasledujúich troch skupín: 

 

prípadové túdie pokú ajúce sa o kompletnú evaluáciu organiza ných procesov od ich 

koncepcie a po ich implementáciu (sociálno kon truktivistický model - Herman a Renz 

1999, Cutt a Murray 2000), 
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prípadové túdie zamerané na fázu plánovania a interpretácie výsledkov (Campbell 2002, 

Lindenberg 2002, Ebrahim 2002, Ospina a kol. 2002, Paton 2003), 

 
prípadové túdie zamerané na fázu aplikácie výsledkov (Gebelman a kol. 1997, Lohman 

1999, Cutt a Murray 2000, Holland 2002, Miller 2002, Hall a kol. 2003).  

Celková evaluácia organiza ných procesov 

Ke sa vedci pokúsili sledova správanie evaluátorov, evaluovaných a al ích osôb 

zú ast ujúcich sa evaluácie v ase, dospeli k záveru, e najlep ím modelom v tejto skupine sa 

javí by sociálno kon truktivistický model vytvorený Hermanom a Renzom. Tento model 

vychádza z prepokladu, e evaluácia je subjektívnym procesom, ktorý vy aduje, aby sa 

v etky zú astnené strany dohodli o v etkých aspektoch hodnotenia.  

Herman a Renz7 na základe ich dlhoro ného výskumu organiza nej efektívnosti 

neziskových organizácií sformulovali nasledujúcich dev téz:  

1. Efektívnos neziskových organizácií je v dy zále itos ou porovnávania. 

Otázkou je, oproti omu danú efektívnos porovnávame. Mô eme porovnáva 

efektívnos jednej organizácie za ur ité asové obdobie, mô eme ju porovnáva s 

efektívnos ou inej organizácie v jednom asovom bode alebo s ur itou ideálnou modelovou 

situáciou. V ka dom prípade ide o ur itý druh porovnávania. K ú ovým momentom 

k definícii efektívnosti je práve základ a, ktorú si pre porovnávanie zvolíme. 

2. Efektívnos neziskových organizácií je multidimenzionálna. 

Vä ina teórií a empirických výskumov v oblasti neziskových organizácií potvrdila 

predpoklad, e hodnoti ich efektívnos je mo né iba pod a rôznych kritérií, ktoré sú na sebe 

astokrát nezávislé. Efektívnos neziskových organizácií nie je mo né mera iba na základe 

jedného indikátora.  

3. Správne rady jednotlivých neziskových organizácií svojou innos ou ovplyv ujú ich 

efektívnos , ale nie je jasné ako to robia. 

Niektoré výskumy preukázali, e medzi efektívnos ou innosti správnej rady a 

organiza nou efektívnos ou existuje ur itý vz ah. Zistilo sa, e efektívnos innosti správnej 

rady je dôvodom k efektívnosti organizácie ako celku. 

4. Efektívnos neziskových organizácií je sociálnou kon trukciou. 

                                                

 

7 Herman, R.D., Renz, O.R.: Nonprofit Organizational Effectiveness. Practical Implications of Research on an Elusive Concept, 2002 
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V etky záujmové skupiny pôsobiace v oblasti neziskových organizácií (zakladatelia 

neziskových organizácií, ich správne rady, zamestnaci, klienti, darci, a po vedcov) majú 

svoje vlastné predstavy o chápaní a meraní ich efetívnosti, neexistuje ur itá objektívna realita.   

5. Neziskové organizácie s vy ou efektívnos ou pou ívajú s v ou pravdepodobnos ou 

korektné mana érske praktiky. 

Táto téza v ak neplatí opa ne, teda e uplat ovanie korektných praktík vedie k vy ej 

efektívnosti. Niektoré túdie potvrdili, e dôkladné uplat ovanie vybraných mana érskych 

taktík vedie k rastu organizácie, v zmysle rastu po tu zamestnancov. Takýto rast organizácie 

nie je nevyhnutné pova ova za indikátor efektívnosti. Niektoré záujmové skupiny v ak rast 

organizácie spájajú s jej efektívnos ou.     

6. Po iadavka najlep ích praktík pre mana ment a správne rady neziskových organizácií 

musí by hodnotená kriticky. 

Koncept najlep ích praktík sa stal pre neziskové organizácie v posledných rokoch 

ve mi dôle itým pri zlep ovaní ich efektívnosti. K najlep ím praktikám patria v podstate 

v etky innosti, ktoré vedú k zvy ovaniu efektívnosti organizácie. Celú innos správnych rád 

a mana mentu neziskových organizácii nie je mo né automaticky pova ova za najlep iu, 

prípadne dobrú.   

7. Efektívnos neziskových organizácií, ktorá zdôraz uje ich vnímanie jednotlivými 

záujmovými skupinami, mô e ponúknu rie enie problému rôznych odhadov efektívnosti 

rôznymi záujmovými skupinami. 

Herman a Renz v prvej etape svojho výskumu zistili, e jednotlivé záujmové skupiny 

sa v hodnotení organiza nej efektívnosti rozchádzajú. Preto pristupovali k hodnoteniu 

efektívnosti konkrétnej neziskovej organizácie z poh adu záujmových skupín v okolí tejto 

organizácie a ka dú záujmovú skupinu analyzovali osobitne. V druhej etape výskumu pou ili 

nástroj vnímania organizácie , pomocou ktorého od respondentov zis ovali ako vnímajú 

innos organizácie, do akej miery nap a ich predstavy. Pomocou tohto nástroja sa im 

podarilo odhali silnú závislos medzi vnímaním organizácie a posudzovaním jej efektívnosti. 

Dospeli teda k záveru, e sledovanie vnímania organizácie jednotlivými záujmovými 

skupinami je jedným z indikátorov organiza nej efektívnosti, prípadne druhom efektívnosti a 

doporu ujú, aby bol tento nástroj vo výskumoch efektívnosti neziskových organizácií 

vyu ívaný.  

8. Mô e by dôle ité rozli ova medzi jednotlivými typmi neziskových organizácií pre 

lep ie pochopenie praktík, taktík a stratégií, ktoré mô u vies k ich efektívnosti. 
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Spolo ným znakom neziskových organizácií je nemo nos prerozde ovania zisku a 

nárok na verejnú podporu. Pokia ide o ich aktivity, ve kos , pole pôsobnosti a mno stvo 

al ích charakteristík, zna ne sa lí ia. Neziskové organizácie sú ve mi rozmanité a 

mnohotvárne, o je dôle ité zoh ad ova aj pri hodnotení ich efektívnosti. 

9. Neziskové organizácie stále viac operujú ako sú as re azca dodávky slu ieb. Z toho 

dôvodu je dôle ité tudova ich efektívnos ako organiza nú efektívnos . 

Vnímanie efektívnosti neziskových organizácií ako samostatného celku mô e ve mi 

ahko vies k záveru, e organizácia si tvorí efektívnos sama. Efektívnos organizácie je 

v ak závislá na efektívnosti ostatných organizácií a na udoch, ktorí sú s ou vzájomne 

prepojení.   

túdie zamerané na fázu plánovania a interpretácie výsledkov 

Nieko ko túdií sa detailnej ie zameralo na otázky o bude hodnotené, ako sa bude 

hodnoti a ako budú interpretované výsledky hodnotenia. Závery zo v etkých týchto túdií 

dobre vystihuje nasledujúca citácia Patona8: Obmedzenia, a kosti a úskalia spojené 

s hodnotením organiza ného správania sú úplne jasné, a ko prekvapia. Preto je 

pravdepodobné, e meranie výsledkov bude pre vä inu sociálnych podnikov nepraktické. 

V eobecnej ie vyjadrené, charakteristiky, ktoré mana éri veria, e ich v hodnotiacich 

systémoch odhalia 

 

ako napr. jednozna nú platnos , nevtieravú jednoduchos 

 

sú 

nezlú ite né a nemô u by realizované sú asne. Pre rôzne interné a externé prí iny sa 

hodnotenie organiza ného správania javí stále viac ako fakt ivota sociálnych podnikov. 

Tak e stabilita, na ktorej je logika hodnotenia závislá, je pravdepodobne nerealizovate ná.

  

túdie zamerané na fázu aplikácie výsledkov   

Ke evaluátori získajú informácie o organiza nom správaní nastáva otázka, o s nimi 

urobia 

 

do akej miery budú o nich uva ova pri rozhodovaní sa v budúcnosti. Výskum tejto 

otázky je pomerne skromný. Ur itý význam má v prípade skúmania krízových situácií. 

V etky túdie zamerané na krízové situácie priná ajú rovnaké závery, pod a ktorých správne 

rady neziskových organizácií nie sú ochotné h ada nové a lep ie evalua né systémy a 

v prípade negatívnych výsledkov evaluácie ich bu úplne ignorujú, prípadne ich zámerne 

nesprávne interpretujú, a kým nedôjde ku kríze.  

                                                

 

8 Citované pod a Murray, V.: The Evaluation of Organizational Performance: Normative Prescriptions vs. 
Empirical Results, 2004 
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e) Organiza ná efektívnos je skôr nejasným (sporným) pojmom ako teoretickým pojmom. 

Ked e neexistuje jednotný model alebo jednotné kritériá organiza nej efektívnosti, 

nemô eme hovori ani o jednotnej teórii efektívnosti. To neznamená, e by nemohli by 

rozvíjané rozmanité teórie v rámci jednotlivých modelov efektívnosti. Iba to potvrdzuje 

argument, e vz ahy a premenné vz ahujúce sa k ur itému modelu nie je mo né aplikova 

v al ích modeloch. Základnými problémami v oblasti organiza nej efektívnosti nie sú 

teoretické problémy, ale problémy s vo bou kritérií efektívnosti. Základnou úlohou ka dého, 

kto sa efektívnos ou zaoberá, je ur enie vhodných indikátorov a tandardov. Je to problém 

hodnotenia, nie teoretický problém. Ve a udí má ur itú predstavu o tom o by malo by 

efektívne, ale tieto predstavy sú ve mi a ko operacionalizovate né. 

Cameron a Whetten9 stanovili nasledujúcich sedem kriteriálnych otázok, ktoré by mali 

slú i ako ur itý návod pre hodnotenie efektívnosti: 

1. Z perspektívy koho je efektívnos hodnotená? 

2. Na akú oblas alebo innos je hodnotenie zamerané? 

3. Aký stupe analýzy sa pou íva? 

4. o je ú elom hodnotenia efektívnosti? 

5. Za aké asové obdobie sa efektívnos hodnotí? 

6. Aký typ údajov sa pre hodnotenie vyu íva? 

7. Vo vz ahu k omu sa efektívnos posudzuje? 

Odpovede na tieto otázky umo ujú aplikova rôzne kritériá efektívnosti. Ne ahkým 

problémom je determinácia najviac vhodných odpovedí pre jednotlivé výskumné zadania.  

Vy ie uvedených pä bodov zhody vedie k záveru, e najdôle itej ím cie om v oblasti 

organiza nej efektívnosti je nájdenie vhodného modelu efektívnosti, zahr ujúceho ur itý 

súbor kritérií, s vhodnými podmienkami.   

Oblasti konfliktu pri hodnotení efektívnosti 

a) Tí, ktorí efektívnos hodnotia, asto selektujú modely a kritériá svojvo ne, spoliehajú sa 

na ich vhodnos . 

Cameron dospel na základe túdia literatúry zaoberajúcej sa efektívnos ou k záveru, 

e 80% kritérií pou ívaných na hodnotenie efektívnosti sa nezhoduje s kritériami v iných 

túdiách. Vä ina pou ívaných kritérií je jednoduchá, súhrnne hodnotiaca efektívnos 

respondentmi vo vnútri organizácie. Hodnotitelia sa iba zriedka pokúsili nájs jednozna né 

                                                

 

9 Citované pod a Cameron, K.S.: Effectiveness as Paradox: Consensus and Conflict in Conception of 
Organizational Effectiveness, s. 542 
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odpovede na vy ie uvedené kritické otázky, ne pecifikovali hranice, ktoré by im pomohli 

obmedzi výber kritérií. Vä ina literatúry o efektívnosti vyús uje otáznym hodnotením a 

následná generalizácia by mohla by klamná a chybná. Kritika literatúry zaoberajúcej sa 

efektívnos ou je fragmentovaná a ur itý zmätok v nej je spôsobený nedbalým hodnotením. 

b) Vedci definujú indikátory efektívnosti bu príli úzko alebo iroko, prípadne sa vôbec 

nevz ahujú k správaniu organizácie. 

V eobecným problémom vo výskume efektívnosti je uvies do rovnosti kon trukciu 

organiza nej efektívnosti s mno stvom atribútov alebo záverov, ktoré by mali nie o spolo né 

bu s organizáciou alebo s jej správaním. Individuálna alebo skupinová efektívnos nie je 

nutne to isté ako organiza ná efektívnos , ani spolo enská harmónia. Napriek tomu sú 

indikátory osobného uspokojenia a súdr nosti malých skupín a po indikátory ekonomického 

blahobytu a sociálnej spravodlivosti v literatúre zara ované medzi indikátory efektívnosti 

jednotlivých organizácií. Podobným problémom je i rozsah zahr ovaných indikátorov. Ako 

synonymá efektívnosti sa v rôznej literatúre uvádzajú truktúra, rozhodovacie procesy, 

kultúra, zhoda, inovácia, zamestnanos , spokojnos zákazníkov, enviromentálna citlivos . 

Problémom je, e astokrát sa nerozli uje medzi determinantmi a indikátormi efektívnosti. 

Ve a vedeckých lánkov zaoberajúcich sa efektívnos ou sa opiera iba o indikátory ako sú 

napr. obrat, ve kos výstupu, mravné uvedomenie, uspokojenie. Pritom fakt, e organiza ná 

efektívnos je multidimenziálnou kon trukciou a vz ahuje sa k rozmanitým innostiam 

organizácií, je v eobecne akceptovaný. Preto e je vä ina vhodných kritérií efektívnosti 

a ko identifikovate ná, sú tieto kritériá nahradzované ahko dostupnými kritériami, ktoré 

majú niekedy iba málo spolo né so skuto ným správaním organizácie.    

c) Vedci pou ívajú k hodnoteniu efektívnosti výsledky, politici a verejnos efekty. 

Z h adiska spolo enského kontextu sú pre hodnotenie efektívnosti ove a dôle itej ími 

kritériami efekty, nie výsledky. Bohu ia efekty organiza ných inností sú asto tak zlo ité a 

rozmanité, e ich zhodnotenie je vlastne nemo né. Preto musia vedci bra do úvahy výsledky 

a nie efekty inností a polemika oh adom záverov z výskumov efektívnosti na alej  

pokra uje.   

Záver 

Pokia ide o hodnotenie organiza ného správania neziskových organizácií, vä ina 

výskumov v tejto oblasti je zameraných iba na jednu, prípadne na nieko ko málo organizácií, 

pri om asto vyu ívajú metodológiu prípadových túdií. Potom je ve mi zlo ité vyvodzova 
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z nich závery platné pre celý neziskový sektor zahr ujúci rôzne typy neziskových organizácii 

s rozmanitými poslaniami.  

Hodnotenia sú zamerané preva ne na meranie výsledkov, nie celého organiza ného 

správania ako takého. Neziskové organizácie by rad ej videli evaluácie hodnotiace výsledky 

nimi realizovaných programov, preto e informácie z uskuto nených evaluácií sú pre ne 

v podstate nepou ite né, nepomáhajú im zlep i správanie. A tie si uvedomujú, e nemajú 

ani dostatok asu, ani personálu na to, aby mohli takéto evaluácie sami úspe ne realizova . 

Akéko vek hodnotenie organizácie je zmysluplné iba vtedy, ke je koncept 

efektívnosti jasne pecifikovaný. Problémy súvisiace s hodnotením organiza nej efektívnosti 

sa vyskytujú v preva nej miere na strane bádate ov, nie mana érov a praktikov. Pre nich nie 

je a tak problematické stanovi kritériá efektívnosti svojich organizácií. Vedci sa stále 

pokú ajú zostavi taký model organiza nej efektívnosti, ktorý by bol v eobecne akceptovaný. 

V posledných rokoch sa za ína poukazova na multidimenziálnos a hierarchickos 

jednotlivých organizácií. Práve tu sa ponúka cesta, ktorou by sme sa mali ubera pri 

kon truovaní modelov efektívnosti vhodných na meranie efektívnosti vo v etkých typoch 

organizácií, teda i v neziskových organizáciách.  
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Abstract  

In an era of heightened concern for nonprofit performance, results and accountability, 

we hear more and more about organizational effectiveness and our need to ensure it. The 

reality is that most nonprofit leaders and researches lacking the simple criterion of bottom-

line profit or loss, struggle with the concept of nonprofit organization effectiveness and how 

to make it meaningfull in their own organizations.      



Szabóné Bohus Márta 

  

134

 
SZABÓNÉ BOHUS MÁRTA  

A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK, A SZÁMVITELI IRÁNYELVEK 

ÉS HATÁSUK A MAGYAR NEMZETI SZABÁLYOZÁSRA  

A téma aktualitása, jelent sége 

A globalizációs folyamat az élet minden területén megfigyelhet , beleértve a 

számvitelt is. A nemzeti szabályozásnak alkalmazkodnia kell a nemzetközileg alkalmazott 

számviteli standardokhoz (IAS) és az Európai Unió által kidolgozott irányelvekhez.  

Az IAS-ek (2001-t l IFRS - Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) a beszámoló 

részeir l, azok egyes témaköreir l, bizonyos tevékenységek sajátos bemutatásáról, az 

összevont (konszolidált) beszámoló készítésének feltételeir l és szabályairól tartalmaznak 

el írásokat.  

Az Európai Unióban a vállalkozások számviteli beszámoltatásának harmonizációjáról 

számviteli irányelvek rendelkeznek. A tagállamoknak az irányelvek el írásait figyelembe 

véve kell kialakítaniuk saját nemzeti szabályozásukat. Az Európai Parlament és a Tanács 

1606/2002-es rendelete intézkedik a nemzetközi standardok bevezetésér l, így a t zsdén 

jegyzett vállalkozások számára 2005. január 1-t l kötelez en el írja, hogy összevont 

(konszolidált) éves beszámolóikat az EU által átvett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 

Standardokkal (IFRS-ek, 2001 el tt IAS-ek) összhangban készítsék. Ennek megfelel en azok 

a társaságok, amelyek korábban kizárólag a magyar számviteli törvénynek megfelel en 

készítették összevont (konszolidált) beszámolóikat, vagy a magyar számviteli törvénynek 

megfelel összevont (konszolidált) beszámolóik mellett más, a nemzetközi pénzügyi 

beszámolási standardoktól eltér beszámolókészítési elvek (például US GAAP-Általánosan 

Elfogadott Számviteli Alapok az USA-ban) szerint készítettek konszolidált pénzügyi 

kimutatásokat, 2005-t l el ször kerülnek szembe az IFRS-ek szerinti beszámolás 

követelményeivel.  

A jelenleg hatályos számviteli törvény módosításaiban megfigyelhet a harmonizáció. 

A változtatás jöv beni irányait akkor tudjuk meghatározni, ha ismerjük a Nemzetközi 

Számviteli Standard Testület által folyamatosan fejlesztett Standardokat és a hozzájuk 

kapcsolódó értelmezéseket.    
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Célkit zések 

Dolgozatomban a magyar számviteli szabályozásra hatást gyakorló nemzetközi 

számviteli standardok és számviteli irányelvek fejl dési tendenciáinak bemutatásával az 

egységes számviteli nyelv megteremtésének lépéseit szeretném ismertetni. A nemzeti 

számviteli törvény változásainak nyomon követésével megfigyelem a harmonizációs 

folyamatot, és el rejelzést készítek a módosítások várható irányaira.  

Módszerek 

A téma vizsgálata az irodalmi háttér, illetve a hazai és nemzetközi jogszabályi háttér 

feltárását igényli. A kutatás során, az el bb vázolt irodalom áttekintésén túlmen en 

információ gy jthet személyes interjúk során is.  

Várható eredmények 

A kutatás eredményeképpen összefoglaló áttekintés adható a nemzetközi számviteli 

standardokról és az Európai Unió által kidolgozott számviteli irányelvekr l, illetve ezek 

hatásáról a magyar számviteli gyakorlatra. Az irányelvek, standardok és a nemzeti 

szabályozás összevetéséb l megállapítható, hogy milyen további teend k hárulnak a 

törvényalkotókra.   

Abstract  

The globalization is noticeable in every part of life including accounting. In order to 

compare enterprises of different nationality, it is necessary to harmonize different national 

regulations. So it was needed to introduce world wide uniform International Accounting 

Standards (IAS, since 2001 IFRS). 

In the globalization of accounting the decision of the European Parliament and EU 

Committee was a very notable step. They had been chosen to use the international standards 

(1606/2002 regulation). In the international harmonization process our national accounting 

law met the guidelines of the European Union and the practice of the member countries.    
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VICHENTIE MANIOV  -  HORA IU OIM  

ECONOMICS IN PUBLIC COMPANIES.  ESTABLISHING THE OPTIMUM 

ALTERNATIVE FOR A URBAN TRANSPORTATION NETWORK  

The premisses for urban transportation developement 

The general urbanistic plans are periodically updated, usually from 5 to 5 years and is 

based on several speciality studies among witch circulation studies have an important role, 

including those for public transportation developement. In the general urbanistic plans are 

establish the main developement directions in what regards the residential areas, industrial 

areas, social endowment 

 

cultural and others, as well as the structure of the future 

transportation network. In this way, for many cities were elaborated general circulation 

studies and public transportation studies, that are periodically updated.  

The neccesity of periodicaly update the public transportation studies derives from the 

fact that the social-economic developement of the cities to changes in what regards the 

persons transportation needs for the home-work displacement as well as for other purposes.  

The public transportation studies have the task of solving the transportation requests in 

a way that the proposed solutions for organizing public transportation to fit in the urban 

circulation solutions. The solutions proposed for public transportation obtain the atractivity 

enlargement by assuring a good accessibility of the passengers to public transportation, 

reduce the displacement duration and of the trasship number.  

Another problem that is considered in the public transportation studies elaboration is 

that refering to the put the public transportation between the actions witch take place for 

environment protection and preserving traditions. 

The elaborated studies promote the public transportation systems that are energeticaly 

economic. Hereby, taking into account that the public transportation may assure the 

transportation of a large number of persons comparing with the car in the conditions of the 

same energy consume, trough the elaborated studies it is proposed public transportation 

developement on the entire city area.  

Public transportation studies are usualy elaborated at the same time with the general 

urban circulation studies, because we observed that the public transportation may influnce the 

general solution of the circulation organization, affecting the streets dimensioning.  

Because the transport activity from a city depends on its socio-economic 

developement, the traffic studies ended with transport organisation and developement 
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proposals so that the transportation demand is determined in correlation with the socio-

economic developement, in the present as well as for the forecast stages. Usually when we 

talk about scheduling the steps we consider a long run forecast, and the short run are 

considered intermediary stages, so that eventually to arrive to a unitary solution, similary to 

the general systematization plan of the cityes.   

The content of the public transportation studies 

Generally, in the public transportation studies we distinguish the following two 

phases: the present situation analisys and the transport demands forecast. In the actual 

transport demand analysis are collected informations and dates regarding the present 

transportation demands in different meaningful circulation moments, for different categories 

of passengers, expressed by an array of current displacements and by circulation flows. As 

well, a critical  analysis of the public transportation sistem is made, actual, under the 

infrastructure aspect, of the transport means, their frequency, their energy consume, etc.  

Knowing the transportation demand and the possibilities offered by the public 

transportation network and the existent means, comparisons are made between demands and 

possibilities and the satisfaction level of the clients by the actual public transportation is 

emphasized. Usually, in the actual circulation analysis phase are made studies that have the 

purpose of improvement and optimization of the public actual transportation situation and that 

are look at a short period in advance, of 5 years maximum. This studies doesn t encourage 

that much the developement of the transportation system by making new investments, but 

they specially want to optimize the route graphics for the existing public transportation.  

In the forecast phase are determined the public transportation demands in different 

future stages. Usually this stages are those regarded at the general urbanism plan elaboration 

too.  

The first prognose stage is the one called the intermediary stage that sometimes is 

mistaken with the actual optimisation situation stage, when the existent systems of public 

transportation are readapting at the concrete city developement situation.  In other cases this 

stage takes into account the next 5 years to predict the different demands of immediate 

developement of public transportation.   

The seccond prognose stage is that of medium term refering to a future period of 

15 years. For this stage, public transportation developement is correlated with streets network 

developement. In the medium term stage we are looking to orient the developement of the 

public transportation in correlation with the urbanistic developement. This way is assured the 
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necessary space for the circulation of the public transportation vehicles, is predicted the 

endowment and the necessary energetic base so that the predicted transportation systems to be 

possible to realise in the future. Usually at the medium term stage developement of the 

existent transportation system is considered. The studies regarding medium term stage are 

finalised with advises of the investment work that needs to be done.  

The third stage is called of long run . The studies made in this stage are related with 

those from the systematization studies of the long run stage. They have as purpose to 

establish the orientation and developement path of the global public transportation system, 

pointing to the promotion of new transport systems, sometimes, being situated at wider 

territorially levels (such as the preurban zones) depending on the developement prevision of 

these territories. The studies regarding the public transportation for the long-range stage 

along with those regarding the general circulation are at the bottom of the developement 

control  proposals of the major streets net and under this aspect of the town himself.  This 

studies may bring the limitation of the developement of a city and may create satelite locality 

that takes over the general developement predicted for that territory.  

The bound between the social-economic developement and the transportation neccesity are 

accentuated by adequate mathematical models. With the models help we determine the 

global neccesities of transportation that split on different transportation tipes in function of the 

service level ensured by the public transportation, energetic aspect, motorization index and his 

evolution in the future, the existent tradition in that town regarding the use of diferent means 

of public transportation (most of the times bicycle use).  

A similar way of approaching the studies regarding the developement of public transportation 

was allready use in many cityes in Romania and even more city administrations are heading 

towards it.      

Establishing the optimum  alternative for a public transportation network using multi-

criteria decision methods 

The studies witch are elaborated for urban public transportation, often have as a 

purpose establishing the optimum alternative for the transportation net and for the disposal 

way of the public transportation lines. Generally, these studies lend to more alternatives, from 

these being chosen the optimum alternative.   

Choosing the optimum alternative from a large number of alternatives must be done 

according to a large number of criteria, witch it makes it difficult, because the decision 

process is made according a complex structure.  
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The options in the study can be different between themselves, mainly because: 

 
The public transportation net made by the streets on witch is predicted that the public 

transportation circulates;  

 
The disposal of different public transportation lines publicly in the net;  

 
The type of public transportation means that are predicted to circulate on each way 

(the transportation means may be: subway, tram, bus, trolleybus); 

 

The investment predicted for the public transportation modernisation. 

The multi-criteria decisions problem concerned the specialists for a long time and 

made the object of a large serie of publications. Among these is mentioned the publication 

Multi-criteria decision methods , elaborated by M. Andra iu and collective, appeared in 

Editura Tehnic in 1986, this synthesis is the main source of documents who are refearing to 

the methods presented as it follows.  

As it follows a few theoretical aspects are presented regarding the multi-criteria 

decision methods and a utilisation example for establishing the optimum organisation 

alternative of public transportation in the municipality of Oradea.  

Criteria for choosing the optimum alternative of public transportation net  

The performances of each alternative may be evaluated according to different 

quantitative and qualitative criteria. These may be grouped in two big categories:  

 

traffic and circulation net criteria;  

 

Investment and exploitation costs criteria. 

Among the most important criteria from the first category we mention:  

 

the length of the public transportation net:  

N

x
xre LL

1
'       (1) 

in witch Lx, x = 1, 2, , N represents the road sectors length witch compose the public 

transportation net, N being the road sectors number;  

 

the total time of displacement of all the passengers, of a certain time period:  

N

x x

x
x v

L
FT

1       

(2) 

in witch:  

Fx  represents the x road sector flow;  

Vx  medium speed of the x road sector traffic. 
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Total trip of passengers:  
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Medium displacement speed:  
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Medium flow on the road sector:  
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Medium length of a trip:  
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in witch:  

Tij 

 

represents the value of the displacement neccesity between i and  j ( the 

displacement matrix); 

Dij 

 

the distance between i

 

and j ;  

z  the number of areas in witch the studied territory was split.  

 

The medium length of a trip:  
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in witch:  

tij 

 

represents the length of a trip between i and j , witch is calculated in function 

of the road sectors lenght dy witch compose the route between i and j , and 

the speeds vy  on that road sectors;  

Y 

 

the road sectors number on the route between i and j areas.  

The problem of multicriterial decisions 

It is given the array of options mVVVV ,...,, 21

 

and the criteria array nCCCC ,...,, 21 . 

For each criterion Cj, j = 1, 2, , n, it is associated to each option Vi, i= 1, 2, , m, a vector 
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representing the evaluation result of that option related to Cj criterion. These vectors are the 

lines of an array A, the consequences array:  
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There are situations in witch not all criteria are equally important. The importance is 

evaluated in this case trough the imortance coefficients pj, j = 1, 2, , n witch are numbers 

that express the importance that the decident attach to every criteria. Usually we assume that:  

n

j
jp

1

1      (9) 

Is obvious that the methods that propose the election of the optimum alternative with 

the importance, have a certain subjectivety degree. For the situation in witch all the criteria 

has the same importance p1 = p2 =  = pn. In the decision process of the optimum alternative 

we search, either a arrangement of the alternatives from the best to the weakest, in relation to 

the criteria, arrangement that gives even the optimum alternative, or the directly finding the 

optimum alternative.  

In relation to the purpose, the criteria may be at their maximum when its values are 

that better if they are small. The criteria, generally, are evaluated in different measurement 

unities and for comparing them with each other a homogenization is neccesary. A kind of 

homogenization is normalisation, witch represents the repercussion of matrix transformation 

A in a matrix R with elements from the (0,1) interval.  

There are many types of normalisation, amoung witch:  
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for the maximum criteria and:  
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for the minimum criteria.   

When the decident cannot establish the imortance coefficient vector P = (p1, p2, , pn) 

with 
n

i
ip

1

1, the coefficients may be evaluated with the help of the matrix that expressez 

the relative importance of the criteria:  
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For establishing the relative importance pi/pj, in literature (1) a importance scale is 

given according to the table 1. The importance coefficient values p1, p2, , pn are obtained by 

knowing the relation of all paires of importance coefficients and having the condition that the 

sum of sqares of the distances between the theoretical importance coefficients and the ones 

expressed by the relative importance bij to be minimum, that means solving the optimisation 

problem:  
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with:  
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Writing the Lagrange function:  
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where 

 

is the Lagrange multiplier , and derives in relation with pi and the function is 

obtained:  
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                   l = 1, 2,  , n. 
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It results the system of n + 1 ecuation and n + 1 unknownes:  

n

i

pL
1

1
' 1,0       (18) 

The solutions of this system are importance coefficients p1, , pn and Lagrange multiplier.   

Table 1. 

Importance 
intensity Definition Explanation 

1 Equal importance The two criteria equally contribuate to the 
objectiv 

2 Low importance The experience reveal the importance of one 
criteria in relation to the other one 

5 Big importance The experience reveal a bigger importance of 
one criteria in relation to the other one 

7 Demonstrate importance The routine revealed the importance of one 
criteria in relation to the other one 

9 Absolute importance Evidently one criteria is more important that the 
other one 

2,4,6,8 The importance of 
intermediary values 

Is used when a compromise is neccesary 

 

In order to make the decision for the optimum alternative a serie of methods were 

elaborated. Choosing the adeqate one depends of the problem that followes to be solved. Two 

of those are:  

 

the MAXIMAX method, is used for multi-criteria decisions, withouth informations on 

the preferences and it selects the highest value in its best criteria. Starting from the R 

matrix that containes the nominated values rij, we select the alternative for witch it is 

realized:  

)(maxmax ij
ji

r       (19) 

 

the aditive ponderosity, is a method that may be used when we know the importance 

coefficients. The essence of the method consists in defining the function: RVf : 

of witch analythical expression is:  
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The f function attach a value to every alternative with the help of witch a hierarchy is made. 

The optimum alternative will be that for witch f(Vi) is maximum.  



Vichentie Maniov  -  Hora iu oim 

  

144

 
The choice of the optimum alternative for Oradea s public transportation net 

For Oradea in the study three alternatives were retained for witch were calculated the 

indexes, corresponding to the criteria witch referes to the traffic and circulation net, index that 

were presented at the point 2.  For showing the way of work only 3 criteria were considered, 

those presented in table 2.   

Table 2. 

Criteria 
C1 C2  C3 

Alternative 

The medium length 
of a trip (min) 

Total time of 
displacement 
(thousand hours) 

The medium flow on 
crest hour (trips/hour) 

V1 14,01 15,041 1485 
V2 13,02 13,595 1258 
V3 13,48 13,882 1307 

 

Of the three considered alternatives, V1 coresponds to the actual situation, and V2 i V3 

represents alternatives witch search the improvement of the curent situation without making 

investments.  

The data from table 2 are the consequences matrix. With those datas and using the 

relation (13) for the minimum criteria C1 i C2 and the relation (12) for the maximum criterion 

C3 were calculated the values rij of the elements corresponding to the normalised matrix R.  

880.0937.0965.0

847.0957.01

1865.0928.0

2

2

1

V

V

V       

(21) 

Starting from this matrix and applying the MAXIMAX method, searching for each alternative 

the values )(maxmax ij
ji

r the following criteria are obtained witch have the biggest values for 

rij:   

C3: 1 for alternative V1;  

C1: 1 for alternative V2;  

C1: 0,965 for alternative V3,  

From where results that the alternatives V1 i V2 are the best.    
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To apply the simple additive ponderation method, importance coefficients p1, p2 i p3 

corresponding to the C1, C2 i C3 criteria were evaluated. For this purpose was used table 1 for 

establishing the relative importance pi/pj. It resulted the following matrix of importance 

coefficients bij:  

13/11

315/1

151

B        (22)  

By solving the optimisation problem (15) we came to the next four ecuation and four 

unknowned system:  
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(23)  

In this ecuation szstem the values bij from the importance coefficients matrix (22). 

Solving the szstem we obtain the following values for the importance coefficients: p1 = 0,35,  

p2 = 0,40 and  p3  = 0,25.   

Calculating with the relation (20) the values of the function f(V1), for the three 

alternatives we obtain are: f(V1) = 0,9208, f(V2) = 0,9455 and f(V3) = 0,9326.  

It results that V2 is the optimum alternative because f(V2) = 0,9455 has the maximum 

value. Because applying the MAXIMAX method resulted that the variant 2 is the best, we 

may consider that this is the optimum one.    

Conclusions 

Choosing the best situation for a urban public transportation net, in the most of the 

cases it is a multi-criteria decision problem, in witch the considered alternatives are possible 

ways of accomplishment, and the view points from witch are analysed the alternatives are the 

decision criteria.   

For making easy the lay out and the example calculs presented in the paper, three 

alternatives and three criteria were taked into consideration, using the MAXIMAX methods 

and the simple additive ponderation.  
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For choosing the best sollution for a public transportation net a large number of 

alternatives and criteria are recommended as well as using many deccision methods. This is a 

neccesary thing for declairing with a high probability that the selected alternative is the 

optimum solution. In the situation in witch the number of alternatives and criteria grow, it 

becomes neccesary the use of computer for the calculus. Multi-criteria decision methods may 

be used not only to establish the optimum alternative for the public transportation net but also 

for other kinds of transportations networks.   
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Abstract  

The general urbanistic plans are periodically updated, usually from 5 to 5 years and is 

based on several speciality studies among witch circulation studies have an important role, 

including those for public transportation developement. In the public transportation studies we 

distinguish the following two phases: the present situation analisys and the transport demands 

forecast. In the actual transport demand analysis are collected informations and dates 

regarding the present transportation demands in different meaningful circulation moments, for 

different categories of passengers, expressed by an array of current displacements and by 

circulation flows. In the forecast phase are determined the public transportation demands in 

different future stages. The performances of alternatives may be evaluated according to 

different quantitative and qualitative criteria. These may be grouped in two big categories:     

traffic and circulation net criteria and investment and exploitation costs criteria. This paper 

deal with the analysis of these criteria from different points of view.  Choosing the best 

situation for a urban public transportation net, in the most of the cases it is a multi-criteria 

decision problem For making easy the lay out and the example calculs presented in the paper, 

three alternatives and three criteria were taked into consideration, using the MAXIMAX 

methods and the simple additive ponderation. 
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LADISLAV KLEMENT - UBO ELEXA - VLADIMÍRA URAVOVÁ  

CENTRE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT  

Introduction 

Centre for Research and Development (CRD) was established in June 2004 at the 

Faculty of Economics at Matej Bel University. It serves as a centre for development of 

cooperation among PhD students at this faculty and enables the students to exchange their 

experience and knowledge they earned during the doctoral study. It also supports and 

develops a connection between results of scientific research made by PhD students and 

entrepreneurial sphere. 

The main goal of CRD is to help to improve the quality of scientific, research and 

pedagogical processes at the faculty through the creative activities of PhD students and to 

contribute to economic development and growth of regions in Slovak Republic. The activities 

of CRD can be basically divided into those orientated towards PhD students and doctoral 

study and those orientated towards business practice. Except of these types of activities, there 

is also a third group of activities that are closely connected and intersected with already 

mentioned groups. It is solving of scientific research projects at the national but international 

level as well. 

It is necessary to emphasize that CRD is a unique workplace of young PhD students 

and is the only of its kind not only at University in Banská Bystrica but in Slovak Republic 

generally. The centre also became a model for the other universities and faculties in the 

country that follow its example in order to improve conditions for scientific exploration of 

doctoral students and to create better connection with economic practice.  

The establishment and history of CRD  

The idea to establish the centre for PhD students came from the dean of Faculty of 

Economics in March 2004. The dean asked the PhD students to submit the projects with 

possible suggestions and solutions how to utilize available offices on behalf of doctoral 

students. After all, the management of faculty has chosen the project with the best concept of 

mission, goals and activities. This project was submitted by four PhD students in their first 

year of study. First steps towards establishment of the centre were taken in May 2005. The 

faculty provided the centre by workrooms, seminar room and all the necessary office 

equipment. One of the first tasks for the founders of the CRD was to find an appropriate 
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name, logo and mission of the centre and consequently to process organizational rules that are 

a part of administration norms of the faculty.  

The founders of CRD created also a web page of the centre that contains information 

regarding basic facts about principals of doctoral study, actual events and activities of the 

centre, conferences that PhD students can join, database of PhD students at the faculty, 

contacts and topics of their doctoral thesis or services provided for external subjects. In 

cooperation with other PhD students were made also promotion materials and business cards.  

Currently, the CRD consists of four constant members (PhD students) who also 

established this centre. One of them functions as a director who formally represents and leads 

the centre. He is in charge of achieving the goals and fulfilling of planned activities. Another 

member of the stuff is a head of department of business practice, i.e. he is responsible for 

making and keeping contacts with commercial sphere and solving of particular tasks that are 

set by entrepreneurs. The third member is a head of department of doctoral studies and 

manages activities provided by centre especially for PhD students at the faculty. Both 

departments simultaneously cooperate and are in connection with the rest of internal and 

external PhD students at the faculty. The last member is responsible for administration 

processes of the centre in relation to the faculty but external subjects as well, coordinates all 

the activities within the centre but mainly between both departments. Whole centre is 

subordinated to the vice-dean for science, research and international relations of the faculty 

and functions as an independent department. The vice-dean is also responsible for the 

property and appliance in the centre and regularly controls its activities.  

The Centre for research and development was officially opened on 1st June 2004 by 

the attendance of dean, vice-deans, PhD students, teachers, representatives of business sphere 

and media. Since that time the centre has joined several research projects, established many 

contacts with entrepreneurs and representatives of regional authorities and organised activities 

in order to help PhD students during their studies.  

Scientific and research projects of CRD 

Scientific and research work is indisputably very important in the human activity. It 

does not matter if these activities are performed in a business sector or in an academic field. 

Therefore scientific and research projects represent in CRD the core of our function or one of 

the most important tasks. In the fact, CRD was established just within one of these projects. 

The main objective of the project named Improvement of conditions for using scientific and 

technical potential of young people in the research is to improve the appreciation of young 
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people through connection between them and small and medium sized enterprises. Such a 

connection should ensure the transfer of knowledge to the practice. This objective was exactly 

transformed to the objectives of CRD, actually through activities of PhD students to improve 

quality of research activities and education process at the Faculty of Economics.  

PhD students from CRD also participate in the project of International Visegrad Fund 

(IVF), named Common and different features of using young people potential at the labour 

market . It is a comparative study comparing different development of regions in Slovakia, 

Hungary, Czech republic and Poland. The founders of CRD are in their field of study 

primarily oriented on small and medium sized enterprises, but at the faculty are also other 

study programmes. Therefore during the year 2005 a new project was worked out and 

submitted to Ministry of education. It has enabled to develop the centre and to gain more 

finance for activities in public sector.   

Year 2005 was successful also because of another project, which will be solved only 

within the faculty, but we certainly want to share its results and to expand them to the other 

PhD students. The name of this project is Possibilities of PhD study successfulness 

improvement . We consider this project very valuable, because its results will evaluate the 

PhD study at the faculty. The main objective is to zest the process of study and process of 

PhD thesis elaboration, identify key stages of study, find problems and to propose possible 

solutions. Output of this project will have the form of CD-rom and we hope it will bring 

useful information for current and future PhD students not only at the Faculty of Economics. 

At the moment we are preparing for several completely new projects. They will be focused on 

further education of PhD students and they should involve new PhD students to the centre in 

order to ensure the future of Centre for research and development.  

Cooperation in business field 

Cooperation among universities and enterprises (or other subjects from a business 

field) is still offering lucrative opportunities for exchange of knowledge. Moreover it enables 

to confirm, apply and widen information gained during the PhD study or during solving of 

projects. 

Implementation and circulation of science and research results through commercial 

activities of CRD make crucial assumptions for acquirement of financial funds that are 

necessary for covering of fixed costs. Because of this, one of the first activities in the centre 

was to sign contracts about common cooperation with several enterprises or non-profit 

organisations. Cooperation was focused mainly on preparation of projects for requesting 
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money from funds of European Union. Since the June 2004 we have participated at 15 

commercial projects and most of them were successful. Except of small and medium sized 

enterprises we are concentrating on tourism or public sector, therefore commercial projects 

have been elaborated not only for manufacturing enterprises but also for hotels, industrial 

park, schools or several villages. Besides this we have cooperated with several subjects in the 

field of conference preparation, organisation of workshops and seminars, which have been 

intended not only for PhD students but for employees of Faculty of Economics as well. 

Cooperation with business subjects is necessary and very significant. Therefore we suppose 

that because of ensuring vital functions of CRD in the future it will be inevitable to emphasize 

contacts and relations within business field.  

Activities for PhD students at the faculty 

CRD is also actively connected to process of education of PhD students that study at 

the Faculty of Economics. Some activities are taking place regularly others in irregular time 

periods. One regular activity, which takes place annually in November, is European week of 

science. CRD is participating in programme preparation. In the year 2004 during this 

European week there were several activities dedicated not only to PhD students at the faculty 

but also to master degree students and teachers. In the year 2004 there were held some 

seminars about financial topics like financial derivates, capital market and money market. 

These lessons were accompanied by seminar about experience from French education system 

of PhD students. 

Since the European week of science 2004 CRD has been continuing in organisation of 

various scientific seminars. There were carried out some seminars especially for young 

scientists in order to help them to improve the quality of their dissertation thesis. First seminar 

was orientated on sociological research and methods how to make such kind of research in 

practice. This one was later appended by seminar about questionnaires and techniques of their 

compilation. In the year 2005 we were proceeding with seminar about statistical evaluation of 

data collected by questionnaires.  

In October 2005 CRD organized seminar with visiting professor from University of 

Waterloo, Canada. Seminar was orientated on use of English language in academic work of 

teachers and PhD students and problematic of publishing in abroad and submitting articles in 

foreign publishing houses. Other two seminars were held by visiting teachers from Bulgaria 

and Latvia. They presented their home university and institutes.  
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Since the year 2004 CRD has been participating on organisation of Student Scientific 

Forum in section of PhD students and foreign students section. CRD members help with 

administrative and technical support of this activity and are also participating with their 

articles. The possibility for students and young scientists to apply for international 

scholarships and to join home and international mobility surely belongs among advantages of 

university study. Therefore CRD cooperates with Slovak Academic Information Agency in 

organisation of seminars for students and teachers about possibilities of applying for 

international scholarships and foreign mobilities. CRD is cooperates also with Deutscher 

Akademischer Austausch Dienst (DAAD) in the field of mobilities for PhD students in 

German speaking countries.  

Activities planned by CRD in the future 

Basic objective that we want to reach in the future is to keep CRD running at least at 

the same qualitative level as up to now. Of course there are some activities we can make more 

effective and some activities in which we are not so active as we could be. Especially in the 

field of cooperation with enterprises and other external institutions CRD can improve its 

efficiency. We would like to promote a potential of PhD students among enterprises and to 

break the barrier in cooperation with universities. At the university there is done a lot of 

research work that can be used in enterprises and other institutions but among external subject 

there is still low level of knowledge about this scientific potential in academic sphere. 

Managers and entrepreneurs do not know or are afraid of cooperation with universities, 

because they usually think that theory taught at the universities is far away from practice they 

have to live in.    

Conclusion 

Cooperation with external subjects in the field of application of theories and ideas 

created at the faculty is very important duty we need to continue in the future. Another one is 

research work in cooperation with other universities throughout Slovakia but also from 

abroad. Nowadays CRD members are participating in several research projects also with 

foreign partners. Experience gained from this cooperation is invaluable and contributes to 

development of PhD students` research work. Therefore we would like to continue in our 

activities and develop our cooperation not only within faculty and university but with external 

subjects as well.      
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Abstract  

Centre for Research and Development (CRD) has been established at the Faculty of 

Economics Matej Bel University on 1 June 2004. Since this moment it has become an integral 

part of our faculty. Its activities are oriented primarily on three main areas.  The scientific 

activities of CRD are focused on several international as well as national projects. 

Commercial activities of CRD are done in accordance with our mission: to bring university to  

practice and to bring practice to university. But the main goal of CRD is to serve to PhD. 

students at the faculty and help them to succeed in their study.                          
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HRABOVSZKI KATALIN  

A FELVÁSÁRLÁSOKTÓL A HÁLÓZATOKIG  

A profitorientált vállalkozások stratégiájában kiemelt szerepet kap a növekedés célja. 

A vállalati növekedés lassú, de kockázatmentes formája az un. bels (szerves) növekedés, 

amikor a vállalat a nyereség visszaforgatásával növekszik. A növekedés küls formái a 

felvásárlás, összeolvadás a szerves növekedésnél jóval magasabb kockázatot jelentenek, 

ugyanakkor ez a vállalat jóval gyorsabb növekedését teszik lehet vé. A magas kockázatot 

igazolják a felvásárlásokról készült különböz nemzetközi tanulmányok, amelyek a sikertelen 

ügyletek arányát több mint 60 százalékra becsülik. Különösen magas, az átlagot jóval 

meghaladó a sikertelen ügyletek aránya, ha a felvásárlás nem kapcsolódó iparágba történik. A 

felvásárlások (és összeolvadások) sikertelenségének egyik oka, hogy a felvásárlás során 

különböz zavaró tényez k lépnek fel (kommunikációs problémák a két különböz vállalati 

kultúra összekapcsolása miatt, a stratégiai irányvonalban bekövetkez zavarok, a 

munkavállalónak az új vállalattal kapcsolatos identifikációs zavarai).  

A 90-es évek közepén megjelent, új irányzat a vállalati stratégiaalkotás során a 

hangsúlyt vállalat alapvet képességeire, ill., az alapvet képességek mögött álló stratégiai 

er forrásokra helyezi a hangsúlyt. Az er forrás alapú stratégia megjelenése a vállalati 

felvásárlásoknak is új irányt adott, a felvásárlások célja valamilyen, a vállalat alapvet 

képességeinek kiépítéséhez szükséges képesség(ek) megszerzése. Az er forrás alapú stratégia 

az alapja a hálózatok megjelenésének és elterjedésének.   

A vállalati hálók jellemz i 

 

Vállalatok olyan összekapcsolódó rendszere, amelyben stratégiai szövetségre lépés, 

outsourcing (kiszervezés) és felvásárlások révén egyfajta vállalatok közti gépezet alakul 

ki, leggyakrabban valamilyen domináns vállalat köré szervez dve (pl. autóipar) 

  

A verseny ma már egyre inkább áttev dik vállalati szintr l a vállalati hálók szintjére 

(iparági példa: légiközlekedés) 

 

A hálózatosodás az alapvet képességek mentén történik 

 

Az elemzésnek nem a vállalatokra kell irányulniuk, hanem a hálózatokra, ezek a gazdaság 

valóságos egységei 

 

A hálózatok révén megvalósuló együttm ködés ösztönzése válhat a gazdaságfejlesztés új 

irányvonalává 
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A vállalati hálók kialakulásának - mint a gazdaságfejlesztés lehetséges módszereinek - 

különös jelent sége van a határ menti együttm ködésnél. A magyar-román határ mentén a 

vállalkozások együttm ködése meglév formáinak és lehetséges fejlesztési irányainak 

kutatása hozzájárulhat a térség gazdasági fejl déséhez, annál is inkább, mivel egyre inkább 

nyilvánvalóvá válik, hogy a nyugati t ke az infrastruktúra hiánya miatt Békés Megyét nem 

tekinti beruházásai célpontjának. 

A vállalati hálókkal kapcsolatos fogalmak közül három kutatásának van különös 

jelent sége, ezek: örökségek, kapcsolódások, körzetek  

Örökségek  

 

Életképesség (milyen módon kellene a gazdaságok intézményi és szervezeti rendszerét 

átalakítani ahhoz, hogy kifejl djék az a képességük, hogy választ tudnak találni a 

jöv beli el re nem látható környezeti változásokra)  

Kapcsolódások 

 

Hogyan lehet a hálózatok révén újrakombinálni a szerepl k er forrásait (a földrajzi 

körzeteken és a gazdasági szférákon belül)  

Körzetek 

 

A körzetek a gazdasági tevékenység helyszínei (olyan helyek, ahol az egyidej leg 

érvényesül eltér logikák a felfogások komplex ökológiai rendszerévé szervez dnek)  

 

A helyi tudás, a helyi kultúra és a helyi hálózatok talaján a rugalmas specializáció új 

szervezeti formái alakulnak ki (pl. az észak-olasz ipari övezetek, amelyek regionális 

termelési rendszerek, sikerük titka: a különféle intézmények és a szervezeti formák 

rendkívüli változatossága, pl. textilipari és ruházati övezetek: világhíres divattervez 

stúdiók, technológiailag magasan fejlett középüzemek, kis kézm ves cégek és feketén 

foglalkoztatott otthoni bedolgozók) 

 

Vállalkozói körzetek: miképpen csökkentik a helyi hálózati kapcsolatok az induló 

vállalkozások el tt álló bizonytalanságokat és kockázatokat? (bizalomra épül 

kapcsolatok   kapcsolatokon alapuló szerz déskötés)    
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Abstract  

Following the aim to grow acquisitions are often popular, however mostly 

unsuccessful tools of the enterprises. The resource based view of the firm developed in the 

nineties set out a new direction for the companies that is to acquire in line with the core 

competencies of the firm. The strategy based on the core competencies has led to the 

formation of networks, with strategic alliances, acquisitions, outsourcing. Networks are not 

only economic cooperations between firms but their existence is a possibility to use them as 

incentives of economic growth. The existing/possible networks along the Romanian-

Hungarian border between companies of the two nations can led to a mutually successful co-

operation fuelling economic growth.                        
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MONIKA MAKANOVÁ - MÁRIO HO ALA  

MUNICIPAL REFORM IN SLOVAKIA  

Introduction 

Organisation of the state in lower levels and optimal dimension of administrative unit 

is one of the most discussed problems not only in Slovakia. Already in works of classical 

philosophers we can find the discussions and proposals for solution of this topic (for example 

Platon considered 5 040 persons for ideal amount of inhabitants in town).   

Either in the present the common opinion of dimension of local administrative units 

does not exist, what is existnent also by historical reasons, as by persistence of spatial 

organisation of resident structure. In some countries any radical change meets with resistance 

(France), on the other hand, in many countries the radical changes passed only lately 

(northern countries, Poland, some federal countries in Germany, etc.). 

The aim of this work is to reason the necessity of municipal reform in Slovakia and to 

mention possibilities for solution of problem with optimal dimension of local self-

governments in conditions of SR, hereby we go out international experiences with solution of 

this topic. We go out from the Proposal of municipal reform, which was elaborated by 

attorney of government for decentralization of Public Service in Slovakia.   

In the first part of our work we concentrate on course of Public Service`s reform in SR, 

we mention its aims and open the question about further development of local self-

government.  

The second part is aimed at characteristic of resident structure in countries of Central 

and Eastern Europe as a result of structural changes in the second half of the 20th century and 

at review of the most often arguments in continuity with optimal dimension of local self-

government.  

In the third part we mention two alternatives for solution of problem with dimension of 

local self-governments, which come into consideration in conditions of SR. We start 

expecially from experiences of other countries, in which the municipal reform was realized in 

the past.     
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Reasons for municipal reform in Slovakia 

Effective and good-quality Public Service is an important part of the functioning state. 

Reform of the Public Service in Slovakia is aimed at the achievement of this state in the 

present. Its main objective is decentralization of the competences and responsibility from the 

central to municipal and regional level in economic, juridical (legal) and social sphere and in 

the sphere of public finance, too. Decentraliztion of competences has two levels: real and 

financial, which were realized at the same time in many european countries, i.e. with transfer 

of commissions to municipalities, financial sources for their provision were vicarious, too.  

The reform of the Public Service, based on the principles of democracy, 

decentralization, subsidiarity, etc., comes true not only in countries of the Eastern Europe, but 

in the well-developed EU-countries, too. Its aim is to increase the importance of municipality 

in the management of social and economic changes so, that the municipalities will be able to 

secure the effective execution of their autonomous functions from the standpoint of 

exploitation of their financial sources and municipal property. 

The first important step in this way in Slovakia was the revitalization of territorial self-

government, which was realized in 1990 by the accepting of act about municipal institution 

(establishment) and by the realizing of the first free election into authorities (bodies) of 

municipal self-government. The second reform step was the accepting of act about transition 

of some references from the authorities of Civil Service into municipalities and regions, with 

virtue since the 1st January 2002, which was aimed at so-called real side of decentralization. 

Since the 1st January 2005 the third step of the reform of local self-government has started to 

realize and it has been aimed at fiscal decentralization.  

In the present the question about further development of local self-government in 

Slovakia is becoming more discussed. Continuation of decentralization, transfer of 

competences in spheres like health service, social services, regional development, tourism, 

etc. from the Civil Service into municipalities, transfer of property in milliard values, transfer 

of financial means, but the entrance of Slovakia into EU, too and the effort to secure the 

competitiveness of municipalities and regions, creates the new situation. It is the time to 

consider if it is possible to secure the autonomous references (so-called original competences) 

and the transferred performance of Civil Service into municipalities further by the way of 

voluntariness or if to accede to change so, as it was done in many european and oversea 

countries.  
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Conclusions from analysis of local self-governmet, but the comparisons and 

conclusions from solution of topic about local self-government in other countries of Central 

and Eastern Europe, refer to necessity of change. 

In this continuity two solutions (possibilities) come true in Slovakia: 

1. to preserve the big amount of administrative units (in the present 2 891 municipalities are 

in Slovakia) and look for effective form of voluntary cooperation of municipalities by the 

provision of original competences, 

2. to realize the cardinal change of structure of local administrative units and to decrease 

their amount by realization of so-called municipalization (according to example of 

northern countries, Poland, etc.) or by asssociation of small municipalities and by creation 

of other level of self-government (according to example of some federal countries in 

Germany).  

Proposal of municipal reform in Slovakia recomends to realize the second possibility, 

i.e. radical change of structure.   

Optimal dimension of local self-government 

Slovak Republic, as other transforming countries of Central and Eastern Europe, is 

characterized by the high fragmentation (disintegration) of resident structure and by the high 

portion of small municipalities (municipalities till 1 000 inhabitants create cca 70 % of all 

municipalities in Slovakia).1 

In many countries the question about optimal size of local self-government has 

become the topic of serious discussion. Opinions of experts of this problem are not common 

and they are usually connected with looking for arguments for small, resp. big (large) local 

self-governments or against them. 

For appraisal of bigger local governments 4 criteria have been profiled: 

1. economic effectiveness  the most services for the lowest costs, 

2. exercitation of democracy 

 

the question of the best provision of public control of self-

government and of appropriate responsibility, 

3. distribution  the qestion of the equablest spacing of services and tax burden, 
                                                

 

1 In Central and Eastern Europe the resident structure is the most fragmented in Czech Republic  nearly 80 % of 
municipalities till 1 000 inhabitants. From the countries of Western Europe France has the most fragmented 
resident structure 

 

more than 70 % of municipalities till 1 000 inhabitants. For comparison, Belgien, Holand, 
Portugal, Denmark and Sweden have less than 1 % of municipalities till 1 000 inhabitants, but cca 80 % of 
municipalities over 10 000 inhabitants (Denmark more than 90 %). Mentioned resident structure is the result of 
two big processes, which passed in these countries during the second half of the 20th century. It deals about the 
process of municipalization, i. e. reduction of administrative units in 70s and of following fragmentation, i. e. 
increasing of administrative units after 1990 as a reaction at violent municipalization in previous period. 
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4. social-economic development 

 
the question of the best equipment for support of 

economic growth. 

In followig table the most often arguments for and against small municipalities are mentioned.  

Table 1 

Arguments for and against small municipalities 

For municipalization For preservation of fragmentation 
The theory of scale economy - costs for 
delivering of services are lower and 
amount of services is higher. 

Narrow contacts between local politicians and 
inhabitants.   

 

Inhabitants in small municipalities utilize 
the services in one municipality, herby they 
live and pay taxes in others.    

In small municipalities the inhabitants vote by 
their feet , i.e. they migrate there, where the 
rate between taxes and delivered services is 
more lucrative. 

 

Large municipalities can offer more 
functions, what can lead to higher 
participation of inhabitants in local policy.   

Easier implementation of local policy.  

More space for lobbies. Lower amount of inhabitants per one politician. 

Possibility of strong civil society. Small municipalities are less bureaucratic.   

Large municipalities allow the support for 
local economic development. 

Argument for scale economy is irelevant, 
because the responsibility for service can be 
divided from its real delivering.  

 

More people are interested in good-quality 
and cheap services.  

Fragmentation supports the exeriments and 
inovation. 

Source: Wreaked according to NI ANSKÝ, V. Komunálna reforma  materiál na verejnú diskusiu, 2004  

Arguments for municipalization relate to absence of personal, expert and financial 

sources, limiting of decentralization, negative externalities in relation to larger resident units, 

dependence on transfers from state budget, etc. As a main argument against preservation of 

fragmentation is mentioned, that inhabitants in local self-goverment are more interested in 

good-quality and cheap services and less in participation in decision making and in local 

policy.  

______________________ 
2  In this period the amount of municipalities for example in Hungary increased almost about 100 %, in Czech 
Republic about 50 %, in Slovakia nearly about 20 %. On the other hand, the amount of municipalities in Poland 
increased only about cca 5 % and in Bulgaria and Roumania at all. 
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Arguments for preservation of fragmentation mention closer contact of local 

politicians with inhabitants, easier implementation of local policy, lower bureaucracy and 

better satisfaction of needs of inhabitants. Argument about scale economy is considered 

irelevant, because the responsibility for services is possible to divide from their real 

delivering.   

Possibilities for solution of problem with dimension of local self-governments in Slovakia  

In european countries the problem with dimension of municipalities (administrative 

units) was solved especially by two ways and the Proposal of municipal reform in Slovakia 

inclines to them, too: 

1. municipalization (conurbation), 

2. creation of association, resp. union of municipalities.  

Municipalization  

It deals about application so-called Scandinavian model of municipal reform, which is 

based on area conurbation, but in conditions of SR, without extinction of municipal identity. 

Its aim is to create the bigger administrative units through the conurbation, which enables 

effective delivering of services for inhabitants and hereby they play an important role by the 

fiscal decentralization, too. 

,,By municipalization it is possible to use one of three fundamental models: 

1. centralised 

 

the government presents a concrete model, which is consequently realized 

during one electoral period usually (so-called fast model), 

2. voluntary 

 

parliament specifys the main (principal) criteria for conurbation, but it leaves 

that to make by local self-government (so-called slow model), 

3. combined 

 

parliament accepts and tables the fundamental criteria for integration, states 

temporal limits for voluntary integration and then it makes decision about integration only 

there, where the local self-government is not able to realize the voluntary integration (so-

called medium fast model).  (Ni anský, 2004, s. 32) 

For the realization of municipalization in conditions of Slovakia it is necessary: 

 

,,to secure the protection of identity by united municipalities, 

 

in united municipalities to decentralize the responsibility for some functions and they  

leave to single municipalities, 

 

to choose the electoral system, which is able to prevent from dominance of one 

municipality and to secure the even-tempered reprezentation of geographic interests, 
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to secure the availability of local self-government (preservation of branches of municipal 

offices and utilization of e-government).

 
(Ni anský, 2004, s. 28) 

In table 2 we mention the supposed impact of municipalization in Slovakia and in table 3, for 

comparison, the real impact of municipalization in Denmark.3  

Table 2 

Supposed impact of municipalization in SR 

Indicator Before reform After reform 

amount of municipalities 2 891 239 - 300 

O amount of inhabitants in 
municipality 

1 873 22 500 

O extent of municipality 17 km2 182 km2 

amount of local politicians 25 000 6 000 

Source: Wreaked according to Ni anský, V. Komunálna reforma 

 

materiál na verejnú diskusiu, 2004.  

Following this table we can state, that the realization of municipalization in SR will 

have the impact on decreasing of amount of municipalities from current 2 891 to 239 

 

300 

municipalities, average amount of inhabitants in municipality will increase at cca 22 500 

(from current 1 873) and average extent of municipality will be cca 182 km2. At the same 

time, the amount of local politicians will decrease about 19 000, what is considered as a main 

argument for supporters of municipalization in Slovakia.  

Table 3 

Real impact of municipalization in Denmark 

Indicator Before reform After reform 
amount of municipalities 1 388 275 
O amount of inhabitants in 
municipality 

1 996 14 305 

O extent of municipality 31 km2 157 km2 

amount of local politicians 11 529 4 733 
Source: Wreaked according to Ni anský, V. Komunálna reforma  materiál na verejnú diskusiu, 2004. 

                                                

 

3 Municipalization in Denmark, its preparation and realization was realized in 1958 

 

1970 at which so-called 
combined model of municipalization was used. This model is recomended in conditions of Slovak Republic, too. 
By municipalization, the amount of municipalities in Denmark declined from original    1 388 to 275 
municipalities, average amount of inhabitants increased about 700% and average extent of municipality 
increased at 157 km2. The amount of local politicians declined for 6 796 people. 
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In november 2004, the Slovak Broadcast realized a research to prepared municipal 

reform in Slovakia. From this research resulted, that 38,2% of respondents were for 

conurbation into larger units and 68,4% of respondents for intermunicipal cooperation. The 

Union of cities and municipalities of Slovakia (ZMOS) is for association of municipalities, 

too. 

Fears of inhabitants from municipalization are conected with historical reasons 

(violent municipalization in 70s) and with strong identification of inhabitants with 

municipality. Several city mayors and local politicians are against the municipalization, too, 

herby they suggest possible increasing of conflicts between inhabitants, decreasing of support 

of local democracy and more complicated relation with inhabitants in municipality after 

realization of municipalization.     

Creation of association, resp. union of municipalities 

In this case, the Proposal of municipal reform in Slovakia considers about integration 

of small municipalities till 250 inhabitants into bigger (larger) territorial units without 

subduction of their political independence. It deals about application of so-called German 

model of municipal reform, at which it is necessery to define, which competences the original 

municipality will have and which the association, resp. union of municipalities.   

The advantage of this model is, that it does not threaten the fundamental principles of 

Public Service; preserves tendency of decentralization and democratization, local 

partizipation and decision without abuse of autonomous character and municipal identity; 

helps to create the new culture of Public Service and to change the working-style of local self-

government.   

Municipalities unit themselves especially because of common performance of 

competences in the sphere of technical infrastructure, environment, economic development of 

self-government, administrative agenda, applying for grants from EU-funds for developing 

projects, etc., the most often.   

It deals about so-called intermunicipal cooperation, which can have many 

forms. The most wide-spread form are common municipal offices. Nowadays more than 197 

common municipal offices are established in Slovakia and their importance resides in 

decreasing of costs for administration, as in rationalization of conjunction realized 

competences.    
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Conclusion  

In result of continuing decentralization of Public Service, the Slovak Republic should 

busy with relation between effective dimension of administrative unit and influence of 

inhabitants at extent and structure of delivered local public services. This relation is a long 

lasting and open problem by forming of Public Services´s development not only in Slovakia, 

which is connected with resident structure and accepted dimension of the lowest territorial 

unit.   

The optimal organization of territorial units is one of the main factors of successful 

completion of Public Service´s reform. Opinions of experts of this problem are different. Ones 

of them are for conurbation into bigger units, others for small municipalities.  

In our work Municipal reform in Slovakia we started from the contemporary state of 

public Service´s reform in SR and remitted at the necessity to solve problem with optimal 

dimension of local self-goverments, which is one of assumptions for competion of this 

reform.  

Two solutions come into consideration: to preserve the big amount of administrative 

units and to look for effective form of voluntary cooperation of municipalities or to realize the 

radical change of structure of local administrative units and to decrease their amount by using 

of co-called Scandinavian or German model of municipal reform. The proposal of municipal 

reform in Slovakia inclines to the radical change.   

In the second part of this work we characterized the reasons of high fragmentation of 

resident structure in countries of Central and Eastern Europe and we dealed with question 

about optimal dimension of administrative units more in detail. In the same time we 

mentioned the review of the most often used arguments for and against existence of small 

self-governments. Main arguments for connecting of small municipalities into larger units 

relate to absence of personal, expert and financial sources, creation of negative externalities in 

relation to bigger administrative units, etc.  

Arguments for preservation of fragmentation are: narrow contact of local politicians 

with inhabitants, less bureaucracy, easier implementation of municipal policy and better 

satisfaction of needs of inhabitants in municipality.  

The third chapter was aimed at possibilities for solution of problem with dimension of 

local self-governments in conditions of SR. In this continuity two solutions come into 

consideration. The first of them is the realization of municipalization without extinction of 

municipal identity and the second proposed solution is the creation of association, resp. union 
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of municipalities. From research, which Slovak Broadcast realized in 2004 and which found 

the opinions of inhabitants on prepared municipal reform in Slovakia, resulted, that majority 

of inhabitants was for intermunicipal cooperation. Many city mayors, local politics and 

representatives of ZMOS are for this solution, too. As the aim reserves toward 

municipalization in conditions of SR were mentioned: strong identification of inhabitants with 

municipality, violent municipalization in 70s, risk of incereasing of conflicts between 

inhabitants in connected municipalities, decreasing of local democracy and more complicated 

relation of local politics with inhabitants in municipality. By proposing of these alternatives it 

was started from experiences of other countries, in which the municipal reform was realized 

in the past.  
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Abstract  

Organisation of the state in lower levels and optimal dimension of administrative unit 

is one of the most discussed problems not only in Slovakia. Opinions of experts of this 

problem are not common and they are usually connected with looking for arguments for 

small, resp. big (large) local self-governments or against them. 

In european countries the problem with dimension of municipalities (administrative 

units) was solved especially by two ways, which are municipalization and creation of 

association, resp. union of municipalities.      
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NYÁRI CSABA  

M SZAKI FEJLESZTÉS T KESZÜKSÉGLETÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉS 

HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A ZÖLDSÉG- GYÜMÖLCSTERMEL 

VÁLLALATOKBAN  

A témaválasztás indoklása 

A téma választását indokolja, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásunkat 

követ en mez gazdaságunk nemzetközi versenyképességének növeléséhez jelent s m szaki 

fejlesztésre van szükség. Különösen így van ez a zöldség és gyümölcstermesztés területén, 

ahol kedvez természeti adottságaink ellenére, még a bels piacainkon is egyre nagyobb 

versenyhátrányba kerülünk más tagországok termel ivel szemben. Az ország hátrányos 

helyzet térségeiben 

 

pl. Békés megyében- ez a helyzet nagy társadalmi feszültségekhez 

vezethet, mivel a lakosság jelent s hányada veszítheti el egyetlen megélhetési forrását.  

Célkit zés 

Felmérni a versenyképes zöldség- és gyümölcstermelés t keszükségletét, feltárni a 

finanszírozási forrásokat, Európai Uniós támogatási lehet ségeket.  

Annak logisztikai vizsgálata, hogyan jut el a termés a termel t l a fogyasztóig. 

Vállalatközi összefogás, termel k összefogási lehet ségei, kooperációi, szervezési 

lehet ségei, valamint ezek megoldási lehet ségei. Mindezeknek a foglalkoztatásra, a vidéki 

térségekre gyakorolt hatása, népességmegtartó képességének hatása, lehet sége. 

T keszükséglet finanszírozási források felosztása, az egész logisztikai rendszer feltárása, 

valamint a térség átvilágítása.  

A kutatás módszere 

1. A zöldség- és gyümölcspiac várható alakulása hazai ill. nemzetközi téren: mennyiségi 

változások, áralakulások, trendek, tendenciák felmérése. 

Matematikai statisztika alkalmazása, ciklikusság vizsgálata. 

2. Üzemi tényadatok gy jtése és feldolgozása, eredményesen m köd zöldség- és 

gyümölcstermel vállalatokban, termel szövetkezetekben. 

3. Modellezés: különböz nagyságrend

 

és különböz profilú vállalatokról készülnének 

modellek, figyelembe véve az üzemi adatgy jtés eredményeit, m szaki fejl dés trendjeit, 

népegészségügyi követelményeket (szabványok, kötelez el írások). 



M szaki fejlesztés t keszükségletének biztosítása és hatékonyságának növelése a zöldség- 
gyümölcstermel vállalatokban 
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4. Elméleti cég felállítása: nemzetközi és hazai tapasztalatok felmérése a szakirodalom 

statisztikai adatai és üzemi tényadatai alapján, figyelembe véve az Európai Unió lehet ségeit, 

térségi adottságokat. Prognózisok és irányelvek készítése: a hazai és az export piacokon az 

értékesíthet volumen, árak változása, fogyasztási szükségletek, ártendenciák alapján.   

Abstract  

As an effect of joining the EU, we need a significant technical improvement to 

increase international competetiveness of our agriculture, especially pomology and vegetables 

production. This may lead to great social tension among people, especially in Békés county, 

where the most disadvantaged the situation is. We need to examinate the possibilities of 

sources of capital and finance, and getting EU subvention. Also need to revise the logistic 

system from the grower to the retail. Besides we also need to find different kinds of 

cooperation among growers and also the way how to organize these.                   
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MOLNÁR ISTVÁN  

AZ ANALÍZIS ÉS A GEOMETRIA TANÍTÁSÁBAN FELMERÜL PROBLÉMÁK 

MEGOLDÁSÁNAK DIDAKTIKAI MÓDSZEREI, A KÖZÉP- ÉS FELS FOKÚ 

KÉPZÉSBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A GAZDASÁGTUDOMÁNYI 

KÉPZÉSEKRE  

A témaválasztás  

Az átalakulóban lev magyar fels oktatásban, a jöv ben is fontos kérdés lesz a 

gazdaságtudományi képzések területén a matematika (analízis, geometria) oktatása, a 

gyakorlati életben is hasznosítható matematikai apparátusok hallgatói elsajátítása. A hatékony 

oktatás megköveteli a tanári módszerek gazdagítását, tökéletesítését és új ötletek, metodikák 

bevezetését, elterjesztését. 

Phd dolgozatom a fenti kérdésekkel kíván foglalkozni: különösen is a geometria 

középiskolában való 

 

a problémamegoldó képesség fejlesztésére irányuló 

 

oktatásának 

igényével, továbbá központi kérdésként kezeli az analízis különböz területei f iskolán való 

oktatásának pontosítását, helyes arányainak meghatározását, a mainál mélyebbre ható 

gyakorlati alkalmazását.  

Célkit zés 

A munka egyik fontos célkit zése az analízis és a geometria oktatása területén 

felmerül legfontosabb problémák számbavétele, mibenlétének meghatározása és az e 

területen végzett korábbi kutatási eredmények összefoglalása. Másrészt a kutatás fókuszába a 

problémamegoldó gondolkodást helyezem, illetve azt a kardinális kérdést, hogy hogyan lehet 

ezt a hallgatók körében kifejleszteni. Harmadsorban a munka kitér (az azonosságok és 

eltérések vizsgálatán keresztül) a fenti probléma középiskolai, illetve f iskolai oktatásban 

való hatékony megoldására is.  

Bizonyos mennyiség tárgyi tudás megtanításán kívül a célirányos gondolkodási 

készséget is fejlesztenünk kell. És mi lenne a matematikában ez a gondolkodási készség? A 

problémamegoldás képessége. Nemcsak a rutinproblémáké, hanem olyanoké is, amelyek 

bizonyos fokú önállóságot, ítél képességet, eredetiséget és alkotóképességet kívánnak. 

Pólya György a híres matematikus, filozófus mondta: A problémamegoldás csakúgy 

gyakorlat kérdése, mint az úszás, síelés vagy a zongorázás. Megtanulni is csak utánzás és 

gyakorlás útján lehet. Nem adhatunk b vös kulcsot, ami minden problémát megold, de 



Az analízis és a geometria tanításában felmerül problémák megoldásának didaktikai 
módszerei, a közép- és fels fokú képzésben, különös tekintettel a gazdaságtudományi 
képzésekre 
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adhatunk utánozható jó példákat, sok alkalmat a gyakorlásra és sok gyakorlati feladatot. Aki 

problémákat megoldani akar tanulni, annak problémák megoldását kell gyakorolnia.

 
A kutató munka során kísérletet teszek új módszerek kifejlesztésére és a meglév k 

újfajta kombinációjának kialakítására is. További célként merülhet fel annak vizsgálata, hogy 

miképp lehetne (kellene) a f iskolai gazdaságtudományi képzésekben a matematikai 

tananyagot újrastrukturálni, a kevésbé fontosnak t n és csekély mértékben alkalmazható 

területek súlyát csökkenteni, a gyakorlat által igényelt matematikai apparátusok oktatását 

pedig megnöveli, esetleg ezeket újakkal kiegészíteni.  

Módszerek 

A feldolgozás során többféle módszer kombinációjával igyekszem a remélt 

eredményeket elérni. Terveim szerint felhasználásra kerül vizsgálati módszerként a 

forrásfeldolgozás módszere (a vonatkozó szakirodalmi anyagok áttekintése, a leírt és eddig 

használt módszerek adaptációja), az elemz összehasonlító módszer, a kontrollcsoportok 

dolgozat eredményeinek értékelése (statisztikai analízise), összehasonlítása. A munkában 

várhatóan megjelennek még ábrázolástechnikai és kartográfiai módszerek is.  

Várható eredmények 

A tervezett munka sikeres befejezéseként reménybeli eredményként az alábbiak 

jöhetnek szóba: 

 

ezen speciális téma hazai és nemzetközi eredményeinek számbavétele, rendszerezése, 

esetlegesen alkotó továbbfejlesztése, 

 

új módszer (módszerek) kikísérletezése, gyakorlati alkalmazása (felhasználásuk), 

kipróbálása, ellen rzése 

 

a saját oktató munkámban, pedig a problémamegoldó gondolkodás hatékony fejlesztése 

szélesebb hallgatói körben. 

Igyekszem Leibniz gondolatának szellemében úgy írni hogy az olvasó mindig 

észrevehesse a tanultak bels indítékait, s t lássa a felfedezés forrásait is, és úgy érthessen 

meg mindent, mintha azt saját maga fedezte volna fel .     
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Abstract  

In Hungarian higher education, undergoing a transitory period, the teaching of 

mathematics as part of the economics curriculum will remain an important question, just as 

student s acquisition of mathematical procedures that are applicable in practice. Efficient 

education requires the enrichment and improvement of teaching methods, and the introduction 

of new ideas and methodologies. 

The paper focuses on problem-solving thinking and on the crucial question whether 

how this can be developed in students. The paper lays special emphasis on precisely defining 

the different areas of analysis taught in higher education, on finding the right proportions 

between these, and on practical application going deeper than today.                        
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BISCHOF ZSOLT  

A NEMZETKÖZI T KEPIACI SZABÁLYOZÁS A GLOBALIZÁCIÓ 

FOLYAMATÁBAN  

A globalizáció tulajdonképpen nem új jelenség, az új inkább ennek a folyamatnak a 

látványos felgyorsulása. ( ) Sokan els sorban arra gondolnak, hogy a nemzetközi áru- és 

t keáramlás intenzitása ugrásszer en megn tt, (...) mások inkább ( ) a hihetetlenül 

felgyorsult információáramlás gazdasági és társadalmi jelent ségét emelik ki, ( ) sokan 

hivatkoznak a globalizációval együtt járó, mindinkább közös vonásokat felmutató életstílusra 

a Föld mindegyik országában. (Erd s 2003:203). Hasonló vélekedést olvashatunk Antal 

László könyvében is, aki a globalizáció rohamos növekedésének okát els sorban a 

világméretekben gondolkodó multinacionális vállalatok egyre er teljesebb térhódításában 

látja, de hangsúlyozza egyúttal a nemzeti gazdaságpolitikák önállóságának részbeni feladását, 

amely párosul az intézményi rendszerek integrációjával is (Antal 2004:307). Az integráció és 

a globalizáció ebb l a megfontolásból a gazdasági növekedés egyik meghatározó indikátora, 

s t a globalizációt a fejl dés új szakaszának is tekinthetjük. Antal három tényez t emel ki: 

 

Az állam gazdaságpolitikájának korlátozottabbá válása, ezzel együtt a liberalizáció és a 

privatizáció felgyorsulása. A nemzetközi, ún. szupranacionális döntések jelent sége, a 

nemzetközi szervezetek döntései és ezek hatásai (EU, WTO, OECD, BIS-ajánlások, IMF, 

stb.). 

 

A globális konvergencia, amely az el z eken túl a vállalat-irányítási formák, az adózási 

rendszerek, az államháztartási reformfolyamatok hasonlóságában érhet k tetten, valamint 

megfigyelhet a pénzügyi intézményrendszerek esetében is. 

 

A t keáramlások rendkívüli gyors és világméret folyamatának elterjedése, az ehhez 

kapcsolódó pénzügyi infrastruktúra kiépülése, a min sít intézetek kialakulása és 

meghatározóvá válása, valamint a pénzügytechnikák rohamos fejl dése (Antal 2004:308-

311). 

A fentiekb l is látszik, hogy a globalizáció és a pénzügyi intézményrendszerek között 

szoros összefüggés van, s a gazdasági növekedés, különösképpen pedig a tartós, fenntartható 

gazdasági növekedés nem képzelhet el a hazai és a nemzetközi pénzügyi intézmények, 

intézményrendszerek nélkül. Erre mutat rá Levine is, aki szerint a gazdasági növekedés 

szempontjából a pénzügyi rendszereknek a pénzügyi válságok miatt van kiemelked szerepe, 

merthogy a pénzügyi rendszerek véleménye szerint azok jellegéb l adódóan instabilak 
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(hivatkozza Mér 2003:592). Gy rffy empíriákra hivatkozva munkájában rámutat arra, hogy 

a pénzügyi válságok kialakulásának kockázatát növeli a rossz, vagy hiteltelen fiskális 

gazdaságpolitika, miszerint a laza költségvetési politika a nemzetközi tartalékok 

csökkenéséhez vezet, ami viszont az árfolyam módosítását vonja maga után (Gy rffy 

2005:74). Ezt az állítást igazolja továbbá az Európai Központi Bank 2004. évi id szaki 

jelentése is, amely szerint a bankrendszerre kiterjed válságokat és azok er sségét jelent sen 

befolyásolja a makrogazdaság instabilitása, valamint, ha a gazdaság ágazati, szerkezeti 

összetétele eltér a kívánatostól (EKB jelentés 2004:2). Tehát stabil bankrendszer csak stabil 

gazdaságpolitika mellett képzelhet el, viszont ha a teljesítménymutatók romlanak a 

reálgazdaságban, akkor a bankok is szigorúbb feltételeket írnak el a magánszektor 

szerepl ivel szemben. Ezek kialakulása, m ködése, legf képpen pedig az általuk el írt és 

betartandó egyetemleges szabályozók alappilléreknek tekinthet k a globalizálódó gazdaságok 

növekedésében. Már Schumpeter is arra a következtetésre jutott, hogy az innováció, a 

technikai fejlesztés megvalósításához a kockázatvállaló vállalkozó a hitelrendszert veszi 

igénybe, amihez pedig a bankszféra m ködése szükséges, amely aztán továbbgenerálja a 

gazdasági növekedést.10 Tehát az államnak érdeke a bankrendszer szabályozásának 

kialakítása és a hatékony felügyelet m ködtetése, mert csak jól m köd bankrendszer 

eredményezhet gazdasági növekedést, pontosabban a nem jól m köd bankrendszer esetében 

korlátokba ütközhet a gazdasági növekedés (Mér 2004:40). Tehát a két dolog között szoros 

korreláció van; a gazdasági növekedés azokban az országokban valósulhat meg és lehet tartós, 

ahol a pénzügyi intézményrendszer fejlett és stabil. Crafts a következ ket állapította meg: a 

növekedés alakulásában a pénzügyi liberalizációnak kisebb szerepe van, a t ke 

liberalizációjának hatékonysága vegyes képet mutat, azonban bizonyítható, hogy az er s 

intézmények, intézményi rendszerek megjelenése a fejl d országok esetében pozitív hatást 

gyakorolnak a növekedésre (Crafts 2003:55)  

Globalizáció és a pénzügyi intézmények 

Az a monetarista álláspont, mely szerint a gazdaság növekedéséhez tulajdonképpen 

elegend a megfelel mennyiség , és ütemezés pénzmennyiség biztosítása, önmagában még 

nem biztosít stabilitást is. A XIX. és a XX. században is számos példa bizonyította, hogy akár 

egyetlen kereskedelmi bank fizetésképtelensége esetleg az egész bankrendszer súlyos 

válságához vezethet. Még akkor is igaz ez, ha különböz biztosítási intézmények, vagy az 

                                                

 

10 Schumpeter konjunktúraelméletér l részletesen Mátyás 2003:293 
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állami véd háló biztosította betétesi védelem ennek a kockázatát mérsékelhetik. 

Mindenképpen szükséges a prudenciális szabályozás, valamint a felügyeleti rendszer kiépítése 

és m ködtetése. A pénzügyi rendszerek és különösen a bankrendszerek instabilitásának 

lehet ségét fokozta két folyamat feler södése, mégpedig a dereguláció és a liberalizáció. A 

globalizálódó gazdaságban ez már nem csak hazai pénzügyi válságokat, hanem nemzetközi, 

akár valutaválságokat is eredményezhet (Vígvári 2004:270).11 A liberalizáció meger södése 

az 1980-as évekre tehet , amely összefüggött a folyó fizetési mérlegek alakulásával, ez 

er sítette az országok egymásrautaltságát, amelyek a korlátok gyengítését, illetve eltörlését 

jelentették (konvertibilitás, külföldi cégek térnyerése, kamatszabályozás megszüntetése). 

Jellemz en azok az országok, amelyek ehhez a folyamathoz nem illeszkedtek, rontották 

versenyképességüket a t kepiacokon (Gy rffy 2005:72). 

A kockázatok és hasznok együttes megléte el segítik a t kepiacok fejl dését, amelyek 

a fejl d gazdaság finanszírozásához nélkülözhetetlenek. De kiemelend , hogy a fennmaradó, 

esetlegesen rossz intézmények, valamint a tiszta tulajdonjogi meghatározás hiánya 

lehetetlenné tehetik a reformokat (Crafts 2003:47). Meg kell azt is jegyeznünk, hogy az 

intézményrendszerek min sége, a jogi biztonság és a szabályozottság azonban még nem jelent 

biztosítékot a globalizációs folyamat konvergenciájára. Példa erre az átalakuló országok 

gazdasága, ahol az új intézményi rendszereket kiépítették, ezek magas szint ek, mégis er s 

ellenállással találkozhatunk a gazdasági szerepl k esetében a piaci reformok bevezetését 

illet en (pl. Oroszország). 

Ezért kívánatos, hogy ezek a szabályozó-rendszerek konvergáljanak egymáshoz, 

országoktól függetlenül, és ezek ne jelentsenek plusz kockázati tényez t. Továbbá nem 

elhanyagolható az ún. határon túli banktevékenységek volumene, amely szintén a fentebb leírt 

biztonságot és összehasonlíthatóságot követeli meg. Summers rámutat arra, hogy a t kepiacok 

globalizációját el segíti a megtakarítások áramlása a magasabb hozamú régiók irányába, a 

kockázatok jobb eloszlásának igénye, valamint az intézményi befektet k közötti verseny 

feler södése (hivatkozza Gy rffy 2005:70). 

A pénzügyi globalizáció kockázataként kell megemlíteni az alábbi eshet séget. Ha azt 

a nyomot követjük, hogy azok a kelet-közép-európai és balti országok, amelyek belátható 

                                                

 

11 Például: 1995-ben a Barings Securities, majd a Barings Bank bukása, az 1998-as globális pénzügyi válság, az 
1997/98-as ázsiai válság az érintett gazdaságok vívmányait bizonytalanná tette, felszínre került a gyenge 
pénzügyi intézmény-rendszer Korea és Tájföld esetében. Továbbá idesorolhatjuk az 1980-as években 
bekövetkezett latin-amerikai adósságválságot is. Bár a felsorolt események kialakulásának okai eltér ek, jól 
illusztrálják a pénzügyi intézmények gyengeségeit, amelyek következtében nemzetgazdaságokon túlnyúló és 
elhúzódó válságok léphetnek fel, ezáltal akár új válságpontokat is létrehozva ott, ahol egyébként ez nem 
következett volna be. 
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id n belül csatlakozhatnak a Gazdasági Monetáris Unióhoz, amikor is a bankközi piaci 

m veletek er södése várható, fokozottan ki vannak téve a külföldr l jelentkez kisebb-

nagyobb válságoknak. Ez a folyamat, amelyet importált fert zésnek nevezünk (Lublóy 

2005:400), jelent s kockázatot hordoz magában, amely dominószer en kríziseket okozhat a 

hazai pénzügyi intézményekben is. Másik, a bankrendszer stabilitását veszélyeztet folyamat 

az úgynevezett bankpánik. Ennek lényege, hogy a betétesek, amennyiben úgy sejtik, hogy a 

bank fizet képessége veszélybe kerül, akkor kivonják betéteiket. Amennyiben ez a 

betétkivonás olyan mérték , amely meghaladja a bank tényleges likviditását, akkor valóban 

bekövetkezhet a bank fizetésképtelensége, annak ellenére, hogy a bank egyébként még nem 

került cs dbe. Ugyanis a bankok eszközeinek jelent s része nem likvid, legalábbis abban az 

értelemben, hogy nem tehet ek azonnal pénzzé. Ez a folyamat aztán már tényleg illikviditást 

okoz a bank számára. Ha a betétesek a fizetésképtelenséget más bankokra is feltételezik, 

akkor a bankpánik kiterjedhet az egész bankszektorra és valóban bankválságot 

eredményezhet. Ezen okok miatt is el térbe kerül nemcsak a bankok mikroszint , hanem az 

egész bankrendszer makroszint prudenciális szabályozásának szükségessége is.12 

Itt kell néhány szót ejtenünk a moral hazard kérdésér l is. Amennyiben az úgynevezett 

állami véd háló kiépül, azaz az állam a betéteseket ér kárt részben vagy egészben megtéríti, 

akkor a bankok ennek tudatában a bankpániknak nem tulajdonítanak akkora jelent séget és 

esetlegesen túl nagy kockázatot vállalnak. Ebben jelent s szerepe van a személyes 

attit döknek is. Amennyiben egy bankmenedzser felismeri és felvállalja ezt a túlzott 

kockázatot, aránytalanul nagyobb hasznot remélhet kisebb kockázatért cserébe. Ez viszont 

jogtalan, illetve erkölcsileg támadható nyereséget biztosít számára. Amennyiben azonban a 

prudenciális szabályozás er s és a felügyelet is hatékony, akkor ennek a folyamatnak a 

bekövetkezése kisebb eséllyel lehetséges. Vannak érvek, amelyek viszont amellett szólnak, 

hogy az állami véd háló tulajdonképpen igazságtalan, azaz az állam miért vállal esetleges 

költségeket (fedezetet) a betétesek érdekében, ezzel a versenyszféra egy területén túlzott 

állami támogatást teremtve. Többek között Benston, Kaufman, Herring, Santomero a 

prudenciális szabályozást ezért szükséges rosszként fogják fel, de hangsúlyozzák, hogy 

hosszabb távon a prudenciális szabályozással együtt az állami véd hálónak is meg kell 

sz nnie (Mér 2004:44-45). 

                                                

 

12 Vannak olyan nézetek is, amelyek szerint a banki szabályozás nem szükséges, s t 

 

nézetük szerint 

 

a 
kötelez szabályok veszélyeztetik a bankok biztonságos m ködését. A banki szabályozás szükségtelenségét és az 
állami szabályozásmentes bankrendszer m ködését hirdet nézeteket free bankingnak nevezzük (Mér 2004:42). 
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Mivel azonban a bankok közötti verseny is er södött, a kockázatok összetettebbé és 

esetenként nehezen átláthatókká váltak, a bankok hajlamosak voltak, akár akaratukon kívül is, 

az elvártnál magasabb kockázatot vállalni. Ezért a t keszabályozás, s így a t keegyezmény is 

a felesleges vagy veszélyes kockázatok csökkentését el tudja érni. Ezzel csökkenti a bankok 

kockázatvállalását, így a moral hazard-ot is. Azaz amíg van állami véd háló, addig szükséges 

prudenciális szabályozás, de amennyiben a prudenciális szabályozás csökkenne akkor a moral 

hazard veszélye ismét feler södne.  

Nemzetközi pénzügyi szervezetek a pénzügyi válságok ellen 

 

az els t keegyezmény 

A dolgozat a különböz nemzetközi hatással vagy hatókörrel bíró pénzügyi 

intézmények, szervezetek által - a pénzügyi stabilitás vonatkozásában - felvállalt 

szerepvállalással nem foglalkozik, csupán az 1930-ban megalakult Nemzetközi Fizetések 

Bankja (Bank for International Settlements - BIS) által koordinált és létrehozott 

t keegyezményeket elemzi. F célja a nemzetközi devizapolitikai együttm ködés el segítése, 

valamint a jegybankok közötti nemzetközi elszámolások lebonyolítása, jegybanki hitelezések, 

jegybankok közötti koordináció, nemzetközi szabályok és szabályozórendszerek kidolgozása. 

Jelenleg két bizottságot m ködtet: a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottságot és a Fizetési és 

Elszámolási Rendszerek Bizottságát. A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság feladata a bankok 

m ködésének szabályozása a nemzetközi pénzpiacok stabilitása céljából, melynek központi 

eleme a t kekövetelmények meghatározása a prudenciális m ködés megvalósítása, illetve 

bankcs dök elkerülése érdekében. 

A Bretton Woods-i rendszer megsz nése után felmerült annak az igénye, hogy a 

jegybankoknak egyeztetniük kell a kereskedelemi bankok nemzetközi tevékenységét és 

biztosíttatni kell azok likviditását. A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság 1975-ös 

létrehozásakor13 dolgozta ki ennek érdekében a Bázeli Konkordátumot. A bizottság által 

megfogalmazott ajánlásokat a hazai szabályozórendszerekbe építettek be az erre jogosult 

hatóságok, amely szabályozók ett l kezdve kötelez érvénnyel bírtak az adott országban. (A 

home country control elve is ekkor került kialakításra, amely szerint a nemzetközi pénzügyi 

tevékenységet folytató bank felügyeletéért az az ország a felel s, ahová a bank központja be 

van jelentve.) Az 1982-es nemzetközi adósságválság ismételten rávilágított a pénzügyi 

rendszerek sebezhet ségére és megmutatta, hogy egy ilyen esemény milyen 

következményeket okozhat a gazdaságokban. Ennek hatására feler södött a prudenciális 

                                                

 

13 A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság létrehozásának közvetlen indítéka a Hestatt Bank és a Franklin National 
Bank bukása volt. 
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szabályozás kialakításának szükségessége és 1988-ban a Robert Cook vezette bizottság 

létrehozta az erre vonatkozó t ke-megfelelési mutatót.14 A mutató nevez jében a szabályozás 

által meghatározott t ke, a számlálójában pedig a hitelkockázatok és a piaci kockázatok 

összege szerepel (értéke minimum 8 %, azaz a legalább 8 %-os t kefedezet meglétét írta el ). 

Ez képezte alapját a banki hitelezési és t kekihelyezési tevékenységek szabályozásának 

(Vígvári 2004:271). Erre többek között a betétek biztonsága, valamint a pénzügyi rendszerek 

stabilitásának meg rzésének céljából volt szükség. A t kepiac liberalizálása és nemzetközi 

hálózatosodása révén egyes bankcsoportok kihasználták az egyes országokban meglév eltér 

szabályozások kínálta lehet ségeket profitjuk növelése érdekében, amelyek azonban jelent s 

kockázattal bírtak a pénzügyi rendszer stabilitását illet en.15 A bizottság az ezt szabályozó 

dokumentumot A t kemérés és a t kestandardok nemzetközi konvergenciája néven hozta 

nyilvánosságra, amelyet bázeli t keegyezménynek, közkelet nevén Bázel I.-nek nevez a 

szakirodalom. A Bázel I. tehát csak ajánlásokat fogalmaz meg, ezért nem tekinthet jogi 

értelemben szerz désnek, a bizottság tagjai (tagországok) azt vállalták, hogy négy éven belül 

ezeket az ajánlásokat részévé teszik saját, idevonatkozó szabályozóiknak. A t keegyezmény 

két f célt fogalmazott meg: 

 

A hitelintézetek t kekövetelményének harmonizálása révén ér sítsék a nemzetközi 

pénzügyi rendszer stabilitását és sz kítsék a több országban tevékenyked bankcsoportok 

számára azt a lehet séget, hogy ugyanazon t kével egy másik országban nagyobb 

kockázatot vállalhassanak.

  

 

a koordinált követelményrendszer konzisztens alkalmazásával egységes játékteret 

teremtsenek, és mérsékeljék a szabályozás laza vagy szigorú voltából származó 

versenyel nyöket-, illetve hátrányokat. (Sz ke 2004:16) 

A t kepiacok fentebb már említett liberalizációja és deregulációja a 90-es években 

tovább gyorsult és er södött, aminek következtében ismét meger södött az igény a 

szabályozási keretek újragondolására. A piaci kockázatok t kekövetelményeire 1996-ban 

született meg a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság újabb ajánlása, amelyet ma kereskedési 

könyv rendelet néven ismerünk. Ez mindenképpen el relépés volt, de korlátja, hogy 

továbbra is csak a bankcsoportok minimális t keszükségletének mértékét állapítja meg. Ezzel 

együtt a 90-es években a kockázat-mérlegelés és kockázat-kezelési technikák is rendkívüli 

ütemben fejl dtek, s az élenjáró bankok, a nagyobb bankcsoportok el nyösebb helyzetbe 

                                                

 

14 Ezt nevezi a szakirodalom BIS-rátának. 
15 Ezeknek az ellentmondásos és eltér szabályozásoknak a kihasználását nevezik szabályozási arbitrázsnak 
(Sz ke 2004:16). 



Bischof Zsolt 

  

176

 
kerültek ezen technikák kidolgozásával és alkalmazásával. Meg kell említeni továbbá, hogy a 

nemzetközi pénzügyi hálózatok, amelyekben egyre er teljesebb szerepet kapnak a különböz 

biztosító társaságok is, csoportonként, fajtánként eltér szabályozást igényelnek. Így két 

irányban fejl dött tovább a t kemegfelelési rendszerrel foglalkozók figyelme és munkája. Az 

egyik a pénzügyi csoportok, a másik pedig a hitelezési és egyéb, hitelkockázati tevékenységek 

elemzése. Így külön szabályozást kaptak a hitelintézetek és a biztosító társaságok. Er sítette 

ezt a folyamatot az 1998-as pénzügyi válság is, amely globális méreteket öltött. Komoly 

feladatként jelentkezett a prudenciális szabályozás végleges megoldásának kérdése is, mivel a 

válság következtében egyértelm en látszott, hogy a pénzügyi krízisek immár nem 

korlátozódhatnak és nem korlátozhatóak egy-egy gazdaságra, vagy régióra. 

Tekintettel arra, hogy a kockázat kezelése, el rejelzése és bekövetkezésének 

elkerülése nem képezett egységes megítélést a nagy bank- és pénzügyi csoportok között, 

számolni kellett ennek következtében azzal, hogy az egyes konglomerátumok mást és más 

szintet értenek kockázaton, amely így viszont veszélyezteti a nemzetközi pénzügyi stabilitást. 

Tipikus eseteket, illet leg hibalehet ségeket mutat be az 1. számú táblázat a kockázatok eltér 

értékelésére, és rávilágít arra, hogy ezek a hibák a kockázatokat növelhetik, amennyiben a 

tranzakciók megítélésénél ezeket nem veszik figyelembe. Összességében a fentiekben leírt 

folyamatok vezettek oda, hogy 2004. júniusában megalkották a második bázeli 

t keegyezményt (Bázel II.).  

Kockázatok eltér értékeléséb l adódó hibalehet ségek 

1. sz. táblázat 

A kockázat felülbecslésének forrásai A kockázat alulbecslésének forrásai 
A lehetséges banki válaszreakciók tagadása 
(bankközi kitettségek leépítése, t keemelés) 

Fizetési és elszámolási rendszereken keresztüli 
összefonódás figyelmen kívül hagyása 

A lehetséges felügyeleti válaszreakciók tagadása 
Mérlegen kívüli tételeken keresztüli kapcsolódás 
figyelmen kívül hagyása 

A lehetséges jegybanki lépésekt l való eltekintés 
( túl nagy, hogy elbukjon ) 

Repópozícióktól való eltekintés 

Nettósítás figyelmen kívül hagyása 
Részvények kereszttulajdonlása révén felmerül 
kockázatok tagadása 

 

Nem konszolidált adatok használata 

 

Eltekintés a külföldr l importált fert zést l 

 

Bilaterális kitettségek szétszórt voltának 
feltételezése 

 

Bankcs d definíciója (alapvet t ke elvesztése) 

 

Év végi adatok használata 
Forrás: Lublóy 2005:397  
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A második t keegyezmény 

A Bázel II.16 néven ismertté vált t keszabályozási folyamat a 90-es évek közepén 

kezdett körvonalazódni, de alapvet en a korábban megkezdett irányt folytatva. Ennek az 

útnak egyik meghatározó állomása volt a bizottság által 2003. áprilisában közzétett ajánlás, 

amely lehet vé tette a kockázat mérése céljából a t kekövetelmény bels min sítésen alapuló 

meghatározását. Az international ratings based approach (IRB) modell lényege, hogy a 

bankok viszonylag könnyen hozzáférhet és mérhet tételek (eszközök) segítségével mérhetik 

a különböz hitelezési és befektetési m veleteik kockázatait. A mutatóban használt f bb 

mennyiségek a nemteljesítés valószín sége (probability of default), a veszteségráta (loss-

given default) 

 

a nemteljesítés következményeként el álló veszteség, a nemteljesítéskori 

kockázati összeg (exposure at default) 

 

tulajdonképpen a kihelyezett összeg17 és az adós 

vállalat nagysága, éves árbevétele (Szabó-Morvai 2003:882).18 Az IRB-modell egyik 

legnagyobb el nye a viszonylagos egyszer sége és felépítése, valamint, hogy a m ködése 

könnyen megérthet , tehát a bankok számára az alkalmazása nem jelent különösebben nagy 

kihívást. Azonban alkalmazása során figyelemmel kell lenni arra, hogy tapasztalatok szerint a 

modell nem tökéletes, folyamatos tesztelésre szorul és bankra szabott használatot igényel. 

Lényeges, hogy az IRB-modell úgynevezett nem-portfólió megközelítésre alkalmas, tehát 

csak konkrétan az egyes kihelyezések kockázatát lehet mérni vele, nem pedig a bank 

portfoliójának teljes kockázatát. Ezzel együtt az IRB módszer alkalmas sztenderdizált 

használatra úgy, hogy a bázeli ajánlás a fejlett kockázatkezeléssel rendelkez bankok számára 

lehet vé teszi a t kekövetelmény meghatározásához a saját bels min sítés rendszerüket. A 

saját kockázat-meghatározást segíti el az az engedmény is, hogy ezek a bankok, amennyiben 

szükségesnek látják, további kockázati tényez ket is figyelembe vehetnek, de a bizottság által 

meghatározott függvények alkalmazásával (Mér 2004:54). 

A második t keegyezmény több ponton el relépést jelent az els höz képest. A 

korábbiakban már leírtakon túl az egyik leglényegesebb változás, hogy a mindenkire 

egyformán érvényes szabályozók fel l elmozdul 

 

megfelel feltételek megléte esetén 

 

az 

egyedi kockázatmérési technikák és módszerek alkalmazásának irányába. Másik elmozdulás 

az információk hozzáférésnek el segítése, azaz az a nyilvánosságra hozatali követelmények. 

A harmadik változás a költség-haszon elemzés el térbe kerülése, amely nemcsak az egyes 

                                                

 

16 Teljes nevén: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standars 
17 Illetve az az összeg, ami ebb l következ en a mérlegben szerepelni fog. 
18 Az IRB-modell t kekövetelmény-függvénye megtalálható: Szabó-Morvai 2003:882, továbbá annak  
közgazdasági-matematikai hátterét és levezetését adja Janecskó 2004:218-234. 
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pénzintézetekre vonatkozik, hanem azok tevékenységének társadalmi következményeire is 

(extern hatások és azok mérése, a társadalmi határhasznok és határköltségek elemzése). 

Az els t keegyezmény után felmerült az egyes módszerek továbbfejlesztésének, 

illetve átalakításának szükségessége. 

 
a kockázati súlyozás mértékének a tényleges kockázatokhoz jobban közelít 

differenciáltabb súlyozása, 

 

a teljes hitelportfólió szintjén kezelt kockázat elemzés a veszteség-eloszlási függvények 

kezelésével és alkalmazásával, 

 

valamint a kockázatvállalás lehetséges szintjének el zetes meghatározása (pre-

commitment approach 

 

PCA), azaz nem a kihelyezett hitelekhez rendeli hozzá a 

kockázatmérésen alapuló szükséges t két, hanem a meglév t kéhez, illetve az ezzel még 

vállalható kockázathoz rendelik hozzá a hitelek nagyságát (Mér 2004:51) 

A második t keegyezmény három pillérre épül. Az els pillér a minimálisan 

szükséges t ke meghatározásával foglalkozik. A szükséges t kekövetelményt már nem csak a 

hitelezési és a piaci kockázatokra terjeszti ki, hanem a m ködési kockázatokra19 is. Új a 

rendszerben, hogy a korábbi módszer helyett ösztönzi a fejlettebb és az adott pénzügyi 

intézményhez jobban illeszked , saját modellek kidolgozását. Ezzel lehet vé válik, hogy 

kisebb fajlagos t keszükségletet kelljen felmutatni. Újdonság és egyúttal könnyítés is 

továbbá, hogy ugyan szigorú feltételek mellett, de a pénzügyi intézmények saját modelljeiket 

is használhatják a m ködési kockázat szükséges t kekövetelményének a meghatározásához. 

A bankoknak figyelembe kell venniük t kekövetelményük meghatározásakor a hitel, piaci és 

m ködési kockázataikat is. Az ennek meghatározásához rendelkezésre álló lehet ségeket az 

alábbi táblázat tartalmazza.  

Bázel II. menürendszere 

2. sz. táblázat 

Hitelkockázat Piaci kockázat M ködési kockázat 
Bels min sítésen alapuló fejlett 
módszer (advanced IRB) 

Bels modellek 
Fejlett mérési módszerek (Advanced 
Measurements Approaches) 

Bels min sítésen alapuló 
alapmódszer (foundation IRB)  

Standard módszer 

Standard módszer Standard módszer 
Aslapvet mutatón alapuló módszer 
(Basic Indicator) 

Forrás: Mér 2004:53 

                                                

 

19 M ködési kockázat az emberek szándékosságából vagy hanyagságából, a munkafolyamatok hibás 
lebonyolítási eljárásából, lényeges er források, rendszerek hibájából, kieséséb l, vagy fizikai károsodást okozó 
kisebb-nagyobb küls eseményekb l fakadó károk veszélye (beleértve a jogszabálysértésb l adódó, de ide nem 
értve a stratégiai, illetve reputációs kárveszélyt). (Baki és szerz társai 2004:7) 
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A táblázatban bemutatott rendszer elve alapján a bankok minél fejlettebb módszert 

választanak, annál kisebb t két kell biztosítaniuk a kockázatuk fedezetére. Ha a bankok 

viszont fejletlenebb módszert választanak, akkor több t két kell biztosítaniuk, ami többek 

között a fejletlenebb módszer pontatlanságából, a kockázatok alulbecsültségéb l is adódik. 

A Bázel II. a korábban bemutatott IRB módszert fejlesztette tovább. Az els 

t keegyezményhez képest viszont jelent s változás, hogy míg az a t kemegfelelést az ún. 

t kerátával határozta meg, addig a második t keegyezmény  bár továbbra is megtartja a 8 %-

os küszöböt -, súlyozza a különböz hiteleket, azok felvev i szerint. Így pl. a vállalkozói 

hitelek és finanszírozások 100 %-os, míg az állami intézmények, önkormányzatok, 

pénzintézetek kedvez bb elbírálás alá esnek. A t keráta nevez jében pedig a hitelkockázat 

nagyságának a kockázattal súlyozott eszközök összértéke szerepel.  

A második pillér két területtel foglalkozik, mégpedig a pénzügyi intézmények által 

elvégzett t kemegfelelési mérésekkel, másrészr l az erre irányuló felügyeleti tevékenységgel. 

Az intézményeknek lehet ségük van tehát önállóan meghatározni a t kemegfelelés mérésének 

módszerét, de az alábbiakat tartalmazniuk kell: 

 

hitelezési kockázat 

 

piaci kockázat 

 

m ködési kockázat 

 

koncentrációs kockázatok 

 

likviditási kockázatok 

 

a banki könyv kamatkockázatai 

 

a biztosítékok elfogadásából adódó kockázatok 

A felügyeletek vonatkozásában kiemelend , hogy egyrészr l az új szabályozás az 

eddigieknél lényegesen nagyobb teret és mérlegelési lehet séget ad a felügyeletet gyakorló 

szervnek, másrészt felhívja a figyelmet arra, hogy a felügyeleti tevékenységnek preventívnek 

kell lennie, ezért folyamatosan figyelniük, felügyelniük kell az intézmények tevékenységét, 

ezzel megel zve, hogy ne akkor kelljen már csak beavatkozni, amikor baj van, illetve ha a 

t kemegfelelési szint a szükséges minimális érték alá kerül. A második t keegyezmény 

harmadik pillére a hitelesség és a nyilvánosság érdekében született. Nemzetközi számviteli 

el írásokra, hazai számviteli szabályokra, valamint t zsdei és t kepiaci követelményekre 

építve határozták meg a nyilvánosságra hozatali kritériumokat. A nyilvánosságra hozandó 
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adatok els sorban a szavatolót kére20, a kockázatokra és a kockázat kezelésére vonatkoznak. 

Tájékoztatást kell adnia a pénzintézeteknek a kockázatuk mértékér l, a számítási 

módszereikr l, valamint a kontrollrendszerükr l is. A nyilvánosságra hozatal gyakoriságáról a 

t keegyezmény úgy határoz, hogy az el írt adatokat legalább félévente, de egyes nagybankok 

esetében negyedévenként szükséges közzétenni. Ez el relépést jelent az eddigi gyakorlathoz 

képest, mind a nyilvánosságra hozandó adatok, mind pedig azok gyakorisága tekintetében. 

Lényeges és fontos eltérés a Bázel I. és a II. között, hogy míg a korábbi szabályozás a 

t kemegfelelésre vonatkozó konszolidációt csak a nagy nemzetközi bankcsoportokra írta el , 

addig a második egyezmény már valamennyi olyan holdingra kiterjeszti azt, amely bármelyik 

szintjén hitelintézetet vagy befektetési vállalkozást m ködtet, és holdingon belül a 

t kemegfelelést mindegyik csoportnál, vállalatnál el kell végezni. Ezzel kisz rik annak a 

lehet ségét, hogy valamely vállalkozás egy holdingon belül úgy hozzon hitelezési vagy 

befektetési döntést, hogy t kemegfelelése csak átmenetileg, vagy cégek közötti átjátszással 

legyen meg. A Bázel II. bevezetésének várható idejér l még nem sikerült véglegesen 

megállapodni. Ezzel együtt az látszik a legvalószín bbnek, hogy a bels min sítésre és a 

lakossági portfólióra épül alapmódszereket 2006-t l vezetnék be, míg a komplexebb és 

legfejlettebb módszerek bevezetésnek kezdete 2007 lenne.  

A bázeli t keegyezmények és az európai uniós t keszabályok 

A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottságnak több Európai Uniós ország is tagja. Az európai 

szabályozás úgy t nik, szigorúbb bizonyos tekintetben a bázeli egyezményeknél. Míg a 

t keegyezmények (Bázel I. és II.) els sorban a nagy nemzetközi bankcsoportokra fókuszál, 

addig az unió e vonatkozású szabályozása a versenysemlegességet és az egységes piacot tartja 

szem el tt, így el írásai minden pénzintézetre vonatkoznak. Ebb l néhány probléma is 

adódik. Mivel az európai gyakorlat országonként eltér , és a harmonizáció során ezek 

figyelembe vételével alkotta meg az Európai Unió a szabályozórendszerét, ezért terminológiai 

eltérések is akadnak szép számmal, amelyeket a közeljöv ben egységesíteni szükséges. Ez 

már csak azért is fontos, mert az Európai Unió bankrendszere 2000 és 2003 között több 

kisebb válságot élt át. Mindezen folyamatok következtében a bankoknak növelniük kellett 

céltartalékaikat és hitelezési veszteségeik is voltak. Természetesen ezzel együtt a 

                                                

 

20 A szavatolót ke a számviteli saját t ke elemeib l és egyes idegen kötelezettségekb l meghatározott 
szabályok szerint számított t ke, amelyet a hitelintézetek a kockázataik fedezéséhez szükséges t kenagyság 
kalkulálásakor t keként vehetnek figyelembe. (Sz ke 2004:18) Lényeges továbbá, hogy a szavatolót ke 
meghatározásánál nem vehet k figyelembe  a többszörös t keáttételek, például ha egy anyavállalat hitelb l emel 
t két valamely leányvállalatánál, ezért a konszolidált szavatolót ke meghatározása szükséges. Err l részletesen 
olvashatunk Horváth  Szombati 2005:64-68. 



A nemzetközi t kepiaci szabályozás a globalizáció folyamatában 

 

181

 
bankrendszer stabil maradt, de a vállalati szektorra nézve kedvez tlen döntéseket kellett 

hozniuk, mint például a hitelezési feltételeket szigorították, egyes iparágakban ez még 

er teljesebben megmutatkozott (pl. épít ipar). Figyelemre méltó, hogy az aggregált 

t kemegfelelési mutató 12 % körüli volt az el írt 8 %-kal szemben (EKB jelentés 2004:2). 

Az unió el írja tagállamainak, hogy formális bels politikát dolgozzanak ki a 

nyilvánosságra hozatal rendszerében, viszont megelégszik az évenkénti közléssel. Az uniós 

számviteli direktíva el írja a számviteli konszolidációt minden olyan érdekeltségre, amely 

akár hitelintézeti, akár azt kiegészít tevékenységet folytat. Azaz idetartozik bármely 

leányvállalat, tulajdonosi érdekeltség, amely faktorálással, lízingeléssel, befektetési 

alapkezeléssel, stb. foglalkozik. Uniós befolyásra belekerült a t keegyezménybe, hogy a kis- 

és közepes vállalkozások nem szenvedhetnek versenyhátrányt amiatt, hogy az új szabályozás 

a hiteleket drágíthatja, ezért számukra lehet vé teszik, hogy portfóliójukat tekintve lakossági 

besorolást kaphassanak. 

Jelenleg is folyik az a munka Brüsszelben, amely a bázeli t keegyezménynek az 

európai joggyakorlatba való átültetésével foglalkozik. Ez a folyamat korábbra nyúlik vissza, 

ugyanis az Európai Unió pénzügyminisztereinek tanácsa 2000-ben felkérte Lámfalussy 

Sándort, hogy egy általa vezetett bizottság segítségével tegyenek javaslatot a harmonizációra. 

A bizottság megállapította, hogy nincs Európában egységes értékpapír piac, nem 

kompatibilisek az elszámoló- és klíringrendszerek, továbbá olyan adminisztrációs és 

költségkorlátok vannak, amelyek a t zsdei folyamatoknak nem kedveznek (Bank & T zsde 

2004:53).  

A t keegyezmény kihívásai  bankok, könyvvizsgálók, felügyeletek, informatika 

Természetesen ennél több érdekeltre gyakorolt hatást is lehetne vizsgálni, de ezek 

azok a piaci szerepl k, akik szabályozási oldalon a leginkább érintettek (a hitelfelvev i és 

megtakarítói oldalt jelent magánszektor szerepér l részletesen most nem szólunk). 

Nyilvánvalóan a legbizonytalanabb helyzetben maguk a bankok vannak. Különböz 

Magyarországon készült felmérések szerint21 többségük számára még nem teljesen 

egyértelm a szabályozás gyakorlati megvalósítása. Többen nem tudták, vagy még nem 

akarták eldönteni például, hogy milyen t kemegfelelési mutatóval dolgozzanak. Nem tudják a 

bankok a bevezetés pontos határidejét, vannak, aki már 2007-re, de akadnak olyanok is, akik 

                                                

 

21 Felméréseket olvashatunk a Bank & T zsde folyóirat 2004. évi 9-10. számában, valamint a PSZÁF készített 
2005-ben kérd ívet az új t kemegfelelési szabályozásra való felkészülésr l és várható hatásairól, amelyet 29 
bank, 10 befektetési vállalkozás, valamint takarékszövetkezetek töltöttek ki (www.pszaf.hu/bazel2/bazel.htm, 
2005. április 30.). 

http://www.pszaf.hu/bazel2/bazel.htm


Bischof Zsolt 

  

182

 
csak 2008-ra tervezik az indulást. Néhány pénzintézmény a várható t kekövetelményt csak 

becsli a bels min sítési módszer szerint. A várt eredmények tekintetében is nagy az eltérés. 

A bankok és hitelezési intézmények többsége nem számít jelent s változásra a 

t kekövetelmény és a fizet képességi mutató tekintetében, vannak azonban olyanok is, akik 

határozott javulásra, de többen romlásra számítanak. A felkészülési folyamatban a nagyobb 

bankok már lényegesen el bbre tartanak, rendszerezett el készít , adatgy jt munkát 

folytatnak a bevezetés el készítésére, s t a szervezeten belül bels ellen rzési rendszert is 

kiépítenek. Felt n , hogy gazdasági t keszámításokat sok bank nem végez, csupán az 

anyavállalat teszi ezt meg, így k ezekre az eredményekre és módszerekre vannak ráutalva, 

azaz nincs közvetlen befolyásuk ezekre a munkákra. Több hitelintézmény un. stressz-teszteket 

is végez, különböz fokozatú kockázati helyzetekre készül fel, szimulálják a piaci kamatláb 

változások hatásait, stb. A t keegyezmény harmadik pillérére 

 

azaz a nyilvánosságra 

hozatalra 

 

azonban alig történtek még lépések. A jelentési rendszerek kidolgozása még csak 

ezután kezd dik el. 

A felügyeleti szervek és a könyvvizsgálók többségükben kedvez en fogadják az új, 

konkrétabb szabályozást, azzal együtt, hogy nyilvánvalóan megnövekszik a munkájuk. A 

felügyeleti szervek és a bankok között ezután még szorosabb kapcsolat kiépítésére lesz 

szüksége, úgy t nik a bankok is igénylik ezt az együttm ködést. Persze ez azért is van így, 

mert a bankok, pénzintézetek a felügyeleti szervekt l várják a segítséget és a menetközben 

felmerül problémák jelent s részének a megoldását. A PSZÁF felmérésre adott válaszok 

alapján az alábbi területeken éreznek a bankok leginkább bizonytalanságot: 

 

viszonylag kés n jelent meg az új szabályozás, ami nehezíti a felkészülést 

 

a felügyeleti szervek közötti együttm ködés bizonytalansága 

 

a leánybankok kiszolgáltatott szerepe az anyabankkal szemben 

 

a folyamat komplexitása, a magas fokú koordinációs igény 

 

az ugyanazon anyabank leánybankjai közötti jelent s eltérések és a tulajdonossal való 

nehézkes együttm ködés (www.pszaf.hu/bazel2/bazel.htm, 2005.) 

A bázeli második t keegyezmény a felügyeletekre különösen fontos feladatot ró. 

Lényegesen megn a szerepük, amelyet jogszabályokban is rögzíteni szükséges, amelyik 

országban ez még nem történt meg. Azonban a felügyeletek helyzetét nehezíteni fogja az a 

tény, hogy a jelenlegi javaslatok szerint több esetben mérlegelési lehet ségük lesz, például a 

kötelez minimumértékek vizsgálatánál, ennek pontosítását és jogszabályi hátterének 

konkretizálását várhatóan még el kell végezni (ez nem országspecifikus, hanem az unió 

http://www.pszaf.hu/bazel2/bazel.htm
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egészét érint probléma). Tovább nehezíti a felügyeleti beavatkozást az egyes bankok, 

pénzintézetek által használt modellek megbízhatósága, a kockázati mérések pontatlanságai. A 

felügyeleti beavatkozás felel sségét növeli, hogy egy rossz id ben, rossz ütemben történ 

beavatkozás az adott banknál hitel- és likviditási hiányt okozhat (Bethlendi és szerz társai 

2003:143). Rámutat a tanulmány arra is, hogy a felügyeleti beavatkozáskor mérlegelni kell a 

bank egyedi kockázati térképét, amely ismét bizonytalanságot okozhat a felügyeleti 

eljárásokban. Tovább növekszik a felügyelet felel ssége, mert a bankok jelenlegi és leend 

ügyfelei nyilvánvalóan támaszkodnak a felügyelet által adott információkra a stabilitás, a 

jövedelmez ség és a kockázati meghatározás vonatkozásában. 

Komoly kihívást jelent az informatikai rendszerek át- és kidolgozása. A szükséges 

szoftverek tulajdonképpen hozzáférhet k, illetve kifejleszthet k, de ezek költségvonzata igen 

magas, intézményenként ez több százmillió forint is lehet.  

Észrevételek és következtetések 

A Bázel II. a korábbi t keegyezményhez képest nagyobb stabilitást biztosít a pénzügyi 

rendszerben. Ezt els sorban a hitelkockázati t kekövetelmények meghatározásánál 

alkalmazott finomabb módszerek bevezetésével, a t ke-arbitrázs lehet ségének 

csökkentésével és a nyilvánosságra hozatali elvárások és követelmények er sítésével éri el. 

Jent sen továbbfejlesztette a t kemutatóban a kockázati súlyok számítását, bevezette és méri 

a m ködési kockázat fogalmát, valamint menürendszert kínál fel a kockázatok 

meghatározására, ezzel biztosítva a bankok választási lehet ségét annak érdekében, hogy a 

legoptimálisabb t két biztosítsák az el re nem várt események kezelésére. A második pillér 

vonatkozásában a felügyeleti szervek munkáját egyedivé, de egyben összetettebbé is teszi 

azáltal, hogy a bankokat egyedi mérlegelés, az általuk alkalmazott t kemegfelelési mutatók 

szerint kell felügyelniük, figyelembe véve a bank stratégiáját, portfólióját. A harmadik 

pillérrel azt a cél éri el a szabályozás, hogy javul a piaci fegyelem és átláthatóbbá válnak más, 

esetleg nem banki szerepl , vagy potenciális ügyfelek számára is a bankok. 

Néhány olyan összefüggésre szeretném az alábbiakban felhívni a figyelmet, amely a 

t keegyezmény kapcsán negatívan befolyásolhatja a gazdasági folyamatokat. Azonban ezek a 

hatások közel sem olyan er sek, hogy összességében azt mondhatnánk, hogy a 

t keszabályozások nem érhetik el a kívánt hatásukat vagy, hogy rosszak és nem kellene 

bevezetni, vagy tovább foglalkozni velük. Mint minden beavatkozásnak, a gazdaságban is, 

megvannak a mellékhatásai. A bázeli t keegyezmények kapcsán ezekre szeretnék rávilágítani. 
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Az els a prociklikusság. Fontos hangsúlyozni, hogy a banki tevékenységek és a 

gazdasági fellendülés/hanyatlás között mindig is er s korreláció volt, különösen a 

céltartalék képzés, a jövedelmez ség és a hitelnyújtási hajlandóság területén. Azonban az 

új t kemegfelelési szabályozás feler sítheti ezt a hatást, mégpedig els sorban a 

t kekövetelmények ingadozásával, ennek következtében a hanyatló ágban a 

t keszabályozás következtében jelent s hitelsz kítést hozhat magával (Bethlendi és 

szerz társai 2003:21). Ugyanis a hitelintézetek t kekövetelménye dekonjunktúra idején 

emelkedik, ezért szigorúbb hitelezési feltételeket szabnak a bankok, amelyek a 

dekonjunktúrát tovább er sítik. Ennek csökkentésére azonban a céltartalékok ellentétes 

irányú képzése adna lehet séget, azaz a fellendüléskor feltöltött céltartalékokat a 

hanyatlás id szakában fel lehetne használni. (Ezzel együtt várhatóan a végleges 

bevezetésig még a prociklikusság csökkentésének érdekében várhatóak intézkedések, mint 

például az el retekint hitelkockázati felmérések bevezetése, a stressz-tesztek vagy a már 

említett tartalékolás (EKB jelentés 2005:5)). 

 

Második észrevétel a piaci koncentráció. A fejlettebb, magasabb szint kockázatkezelési 

technikák, tekintettel azok összetettségére, tudásigényére és költségvonzatára odavezethet, 

hogy felvásárlások, fúziók jöhetnek létre, amely a versenyhelyzetet csökkentheti. 

 

Felmerült az aggály, hogy a kis- és középvállalkozások hátrányos helyzetbe kerülnek a 

magasabb kockázati besorolásuk következtében, ugyanis az új szabályozásban a pénzügyi 

mutatók kerülnek el térbe a hitelezések vizsgálatánál és háttérbe szorulhatnak a 

vállalkozói képességek, vagy a stratégiai tervek. Ennek e hátrányos megkülönböztetésnek 

a megszüntetésére azonban a Bázel II. bevezetéséig még várhatóak intézkedések, s 

vélhet en a KKV-k nem kerülnek emiatt versenyhátrányba. 

 

A harmadik a harmonizáció hiánya. Ahogy a dolgozat közben ez többször el jött, nincs 

teljes harmonizáció a bázeli t keegyezmény, az európai uniós t keszabályok és az egyes 

országok pénzügyi, t kepiaci jogszabályai között. Ez pedig feler sítheti a diszkrecionális 

eszközök elszaporodását. Különösen igaz ez az olyan pénzügyi csoportokra, amelyek 

nemzetközi hálózattal rendelkeznek. A probléma különösen az Európai Unión belüli 

veszélyeire hívja fel a figyelmet Seregdi László írásában, ahol a szabályozási arbitrázs 

veszélye nagyobb, mint az unión kívüli országok esetében. Ennek csökkentésére az 

Európai Unió szakemberei (els sorban a Committee of Europian Banking Supervisors) 

g zer vel kezdtek munkához, els sorban a felügyeleti konvergencia megteremtése 
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érdekében. Ett l azt várják, hogy a diszkrecionális eszközök csökkenthet k lesznek 

(Seregdi 2004:51). 

A t keegyezmények pozitív hatását tekintve öt dolgot emelek ki: 

 
A fert zés veszély és a bankpánik bekövetkezésének a veszélye az új t keszabályozással 

jelent sen csökkeni fog, bár teljesen kizárni nem lehet. Ez persze országspecifikus, függ a 

pénzügyi kitettségek mélységét l, a bankok közötti tranzakciók volumenét l. 

 

A moral hazard egy olyan kérdéskör, amire a második t keegyezmény ugyan jelent némi 

megoldást a prudenciális szabályozás szigorodásával, de az állami véd háló megléte a 

moral hazard lehet ségét nem zárja ki. A banki szabályozás liberalizációja, könnyítése a 

közeljöv ben nem várható, hosszabb távon azonban az állami beavatkozás mértéke, 

feltételei változhatnak, ami a moral hazard-ot csökkentheti, de ennek a bekövetkezésének 

az idejét nehéz megjósolni. 

 

A t keegyezmény hozzájárult ahhoz, hogy a kockázatok kezelését nemzetközi 

viszonylatban egységesen lehet megítélni és értékelni, átfogó kockázati szemléletmód 

alakulhat ki. Javulhat hosszú távon a kockázatkezelési technikák hatékonysága, új kezelési 

technikák kerülnek kidolgozásra. 

 

Az új t kemegfelelési el írások nemcsak az összehasonlíthatóságot biztosítják, hanem 

ezzel tovább segíthetik a t ke szabad áramlását, csökkentve annak kockázatait, így a 

szabályozási arbitrázs okozta kockázatokat is mérsékli. 

 

Az egységes szabályozás még egységesebb pénz- és t kepiacot hozhat létre, s ez 

különösen a monetáris unióhoz csatlakozni kívánó országoknak - így Magyarországnak is 

- el relépést és a nemzetközi pénzügyi folyamatokba való aktívabb és alacsonyabb 

kockázatú bekapcsolódást jelent, amely a jövedelmez ségre is hatással lesz. 

Az eddigi tesztelés alapján rendelkezésre álló tapasztalatok azt mutatják, hogy a Bázel 

II. alkalmazásával a nemzetközi hálózattal, tevékenységi körrel rendelkez bankok számára a 

t kekövetelmény nagysága nem változik, viszont az els sorban csak hazai szinten m köd 

bankok esetében az új módszerekkel kisebb t kekövetelmény is elegend vé válik. A 2004-

ben elkészített Barcelona jelentés megállapítja, hogy az EU-15-ök esetében várhatóan a 

t kemegfelelés akár 5 %-ra is lecsökkenthet , ezzel a versenyképesség és a kihelyezhet 

állomány értéke növelhet (EKB jelentés 2005:5). Ennek kapcsán, illetve a fentebb felsorolt 

káros hatások vagy a jelenlegi szabályozás által nem kell hatékonysággal kezelt problémák 

miatt a jöv ben a bázeli t keegyezmények újabb módosításai várhatóak. Erre azonban a 2007-
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es bevezetés után még jó néhány évig várni kell, amikorra már valós tapasztalatok és 

statisztikák állnak rendelkezésre.  
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Abstract  

The effect of globalisation has shown a significant increase on international capital 

flows as well in the last few decades. As a result of strengthening liberalizational and 

deregulational processes the flow of capital has practically become unlimited. The yield and 

the risks of investments, on the other hand, have become multinational as well. Since the 

1980 s the number and range of financial crisises has increased which draws the attention to 

the fact that some restrictions in the regulation of international capital markets are inevitable. 

The thesis analyses the connection between globalisation and the development of international 

capital markets and also the regulations and the system of institutions with that growing 

financial risks can be avoided or at least reduced. The script gives detailed information about 

the capital agreements called Basel I. and Basel II. examining the additional problems that the 

second one solves and the areas where it only gives partially or non-satisfying solutions. It 

concentrates separated on the way Basel II. handles bankpanic, danger of infection and 

regulational arbitrage and the risks of subsistence of the moral hazard. However, the question 

is if the IRB method can handle the above mentioned problems even if we consider that the 

operational threats have to be considered next to market and credit risks. Finally it describes 

the process of the preparation to introduce the capital agreement with its advantages and 

disadvantages. Its conclusion is the following: the new regulator system helps the further 

development of integrated international money and capital markets, reduces the risks. This 

way it creates more effective, specific and differentiated risk management techniques that 

provide contrast between countries but it also improves the danger of being procyclic which 

may lead to market concentration that reduces competition. While regulational arbitrage, 

bankpanic and the danger of infection are reduced by prudential regulation, Basel II. only 

serves a temporary solution to moral hazard.          
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MICHELLER MAGDOLNA  

56-OS ELÍTÉLTEK MUNKALEHET SÉGEI  

Diákkörös tanítványaim már megkérdezték, hogy a fenti cím a börtönt vagy a 

szabadulás utáni lehet ségeket vizsgálja. Nyomban hozzá kell tennünk, mindegyik szituációt 

érintjük. Háttérként a Csongrád megyei POFOSZ által kezdeményezett vizsgálat szolgált, 

mely anyag önálló kötetben is megjelent. [Fejér 

 

Micheller 1996] A felmérést békéscsabai 

tanító szakos f iskolai hallgatók végezték Virágné Horváth Erzsébet kollega vezetésével, 

valamint szegedi egyetemi hallgatók Révészné Papp Klára koordinálásával. A könyvben 260 

politikai indokból büntetett, meghurcolt magyar állampolgár adatait név szerint adtuk közre. 

Közülük 21 személyiséggel magnós mélyinterjú készült. 

A több éves kutatómunka irányításáért tiszteletdíjat nem fogadtam el. A lehetséges 

összeget tanítványaink kapták meg, megérdemelték. A témából több igényes, ért 

szakdolgozat készült. Meglepetésemre, 1997. október 23-án a POFOSZ Hazáért 

Érdemkeresztjét kaptam a kötetért. A kitüntetést a szegedi nagyszínházban a büntettek nagy 

tapsa közepette Fejér Dénest l vehettem át. Torokszorító nap volt, sosem felejtem el. Volt 

kollegáim fanyalgása csak kés bb jutott el hozzám, ami csak meger sített végzett szakmai-

tudományos munkám értékelésében. Nem maradt el a sajtó visszhang, elismerés sem. [Fejér 

1998:33] 

Most e felmérésb l néhány személyt, s azok életútját, életútjuk különös 

keresztez déseit idézzük fel. Az összeköt kapocs a Budapest 

 

Békéscsaba 

 

Szeged sajátos 

háromszöge lesz, melyben e sorok írója, mint kérdez szerepel. A felidézett személyek: Fejér 

Dénes, Göncz Árpád, Fekete Pál és Szalamin Gábor lesznek. E sorok írója a 70-es években a 

szegedi egyetemen oktatott. Itt találkozott mind a négy személlyel, amikor egyik szakmai 

f nöke (a kar dékán-helyettese) a Békéscsabán érettségizett Szalamin Edit volt.  mutatta be 

a bölcsészkaron angol fordítási ismereteket tanító kollégát. Vakupillanatként ma is rzöm 

nyitott tekintetét, furcsa mosolyát és a drapp-barna kockás flanel ingét, melyet tartással viselt.  

A Sors különös játékaként közel húsz év múltán itt Békéscsabán, a f iskola el tt volt 

módom megbízott f titkárként az akkori f igazgatóval, Köteles Lajossal, fogadni a szerény 

volt oktató kollégát, mint a Magyar Köztársaság elnökét.    
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Feltehet en emlékezett  is rám, mert csak 

annyit mondott, régen találkoztunk, 

asszonyom. Göncz Árpáddal nem volt 

lehet ségünk 1956-ról szót váltani, lehetséges 

kérdéseinket azonban a számos vele készült 

interjúban megválaszolta. Hogy az 

életfogytiglanra szóló büntetésb l hat évet 

börtönben töltött maga is megírta. [Göncz 

1996] A börtönben végzett munkáról els ként Eörsi István visszaemlékezésében 

olvashattunk. [Eörsi 1998] 

M ködött itt egy fordítóiroda, amely a Belügyminisztériumnak dolgozott. F ként 

szabad emberek számára tilalmas politikai m veket  kellett magyarra átültetnünk. Az a 

logika érvényesülhetett, hogy bennünket már úgysem lehet ideológiailag megmételyezni, de 

nyelvtudásunkat felhasználhatják belügyi dolgozók meghatározott csoportjának ideológiai 

továbbképzésére.

 

[Eörsi, 1988:190] Ma már közismert, hogy Göncz Árpád is az ún. fordító 

irodán tökéletesítette angol nyelvtudását. Így nyilatkozott a kés bbiekr l: 

Ha az ember kikerül a börtönb l, akkor nem zsákolni küldik, hanem fordítást adnak 

neki.

 

 maga irodalmat (amerikai és ausztráliai angol irodalmat is) fordított, ami 

sikerélményt adott, fizettek is érte, épp annyit, hogy ne haljon éhen nyilatkozta Váradi 

Júliának 2002-ben. [Göncz, 2002:19] 

Másik nyilatkozatában a Bibó Szak-

kollégiumban arról beszélt önmagát illet en, 

hogy a második legsúlyosabb ítéletet kapta, 

azaz életben hagyta a hatalom. 1956. 

legmaradandóbb értékeit nem is az akkori 

követelésekben kell keresnünk 

 

mondta,  

hanem az a magatartásforma a példamutató 

és mindenkorra érvényes, amely a társadalmi együttérzést és a közös érdekérvényesítést 

helyezte középpontba: az, hogy a diktatúra elviselhetetlen és igazságtalan. A társadalom 

fellázadt és gy zött. [Göncz 2001:36-37] 

Ezeket az erkölcsi alapelveket kívánta érvényesíteni köztársasági elnökként is. 

Közvetlen stílusa, halk beszéde, következetessége talán nem véletlenül tette t a társadalom 

Árpi bácsijává. Ez még akkor is tény, ha politikai ellenfelei méltatlan helyzetekbe is sodorták, 

élesen kritizálták. Munkáját kitartással, közmegelégedéssel végezte. 
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Ugyancsak még Szegeden ismertem meg közelebbr l is Fejér Dénes (F.D.) életét, aki 

a már idézett Sz. Edit férje. Els ként a már idézett hetvenes években találkoztam vele 

személyesen, amikor a DÉLÉP politikai továbbképzésén el adást tartottam aktuálpolitikai 

kérdésekr l. F. Dénes ekkor itt az üzemi lap szerkeszt je volt. F. D. fiatalon ács szakmát 

tanult, majd 1945 után magyar-történelem szakon f iskolát végzett. [Fejér 

 
Micheller 

1996:218-219, illetve 53, 60] Hamarosan kiemelték és a Szabad Nép munkatársa lett. 

Racionalizálása után visszatért Szegedre. A szegedi forradalmi akciókban való aktív 

részvételéért Tökölre került internáló táborba egy évre 

 

kétszer hat hónap , itt ács 

brigádvezet ként dolgozott, barokkokat, m helyeket építettek, nem a szocializmust. 

Kiszabadulása után Szegeden ellenséges politikai közeg fogadta. [Bálint 2000] A kötelez en 

el írt Ref (rend ri felügyelet alatt) mindenekel tt azt jelentette, hogy F. Dénes is jelentkezett, 

ahol kellett. A város illetékes vezet i többször felajánlották neki is az okos együttm ködést , 

hiába. Így ismét ácsként dolgozott, majd szakoktató, illetve m vezet lett. Elvégezte az 

épít ipari technikumot. Majd a már idézett üzemi laptól került a JATE kiadói szervezetében. 

Jogot szeretett volna tanulni, de ezt nem engedélyezték neki, így elvégezte a JATE pedagógia 

szakját, majd doktorált pszichológiából. 

A rendszerváltáskor több társával alakította meg az MDF szegedi szervezetét és a 

POFOSZ Csongrád megyei szervezetét. A politikai üldözöttek életét szervezték, 

szorgalmazták a már idézett kutatást, könyvben való megjelentetést. A rendszerváltás után a 

Honvédelmi Minisztérium kiadójának, a Zrínyi Könyvkiadónak a vezet je lett. Ezt a 

megbízatást nagy elánnal, kedvvel és eredményesen végezte. Jelenleg is aktívan politizál, 

most az 50. évforduló méltó megemlékezéseit szorgalmazza. 

Ma is érvényesek a kötetben megjelent szavai: Nyugodt vagyok 

és örülök, hogy soha nem volt jobb sorom, mint a többségnek, 

soha nem jutottam el nyökhöz, soha nem kerültem olyan 

helyzetbe, akár vagyonba, akár pozícióba, amit szégyellnem 

kellene. Sikerült annyi tapasztalatra szert tennem, hogy világosan 

és jól eligazodom abban a politikai dzsungelben, amelyben élni 

kényszerülünk.  [Fejér  Micheller 1996:61] 

A harmadik idézend személyiség, mint a bevezet ben már 

jeleztem 

 

Szalamin Gábor, Sz. Edit testvére, F. Dénes sógora. 

Gábor Békéscsabán, az akkori Rózsa Ferenc Gimnáziumban érettségizett. Harmadik testvérük 

Beáta ma is Békéscsabán él. Gábor jó tanuló, fegyelmezett fiú volt, erdésznek készült. 1956-

ban erdész egyetemi hallgató volt a Soproni Egyetemen. Társaival, tanáraival aktívan vettek 
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részt a forradalmi eseményekben. A megtorlás valós veszélyével számolva k is elhagyták az 

országot. Sz. Gábort számos társával és tanárával Kanada fogadta be. Elvégezték az 

egyetemet, megkapták az erdész diplomát. Ennek ellenére Gábor sosem dolgozott erdészként. 

Helyette kiegészít tanulmányokat folytatott, megtanult angolul, spanyolul és matematika 

tanár lett. Évtizedekig tanította matematikára a délr l bevándorlók fiait, lányait több nyelven.  

1998 októberében a 

békéscsabai f iskolán 

rendkívüli társadalom-

történet órán els ként 

mesélt hivatalos fórumon 

itthon és persze hibátlan 

magyarsággal életér l. Megkérdeztem t le, Gábor nem sajnálod, 

hogy ifjúkori álmod az erdészet nem valósult meg? De 

sajnálom, mondta, de így egész életemben szabadon életem és dolgoztam. Emigrációban 

 

tettem én hozzá. Hát igen 

 

ismerte el Gábor, csak így lehetett. Gábor ma már nyugdíjas, ma 

is otthonában él. Felesége is magyar, fiukat, lányukat magyarnak nevelték. A fiú haza települt. 

Kedves akcentussal lelkes magyar, útépít mérnök.  

A negyedik személy, ki egyben zárja is a Szeged Békéscsaba tengelyt 

 

Fekete Pál, 

ahogy többen, köztük e sorok írója is szólítja, Fekete Pali bácsi. Nekem Pali bácsit Fejér 

Dénes mutatta be valamikor a nyolcvanas években Szegeden. A TIT Történész Szakosztálya 

egyik szervez jeként a Deák Ferenc Gimnáziumban rendkívüli történelem sorozatot 

szerveztem a 20. századi magyar történelem traumáiból. 1956-ról F. Dénes beszélt. Kérte, 

javasolta, hadd hozza magával egy sokat szenvedett társát is,  volt Fekete Pál. Fekete tanár 

úr is történelem szakot végzett a szegedi f iskolán, mint Fejér Dénes. Hallgató korukban is 

ismerték egymást. A Sors azonban f leg 1963 után hozta össze ket. Amikor Békéscsabáról 

kitiltották F. Pál Szeged nagyvárosában keresett és talált munkát, menedéket. Évekig a 

vágóhídon végzett fizikai munkát, a vállán vitte-hordta a fél disznókat, marhákat. Kés bb 

betanított ács és kubikos min ségben dolgozott. Fizetést is kapott érte. Szerényen éltek öttagú 

családjával, melyben két fiút és egy lányt neveltek. Kés bb fordításokat vállalt, 

magántanítványokat fogadott. Orosz, német és francia nyelvb l vizsgákra is készített fel 

fiatalokat. Ekkor, a szegedi rendkívüli el adásban nehezen szólalt meg, keveset beszélt, 

bizalmatlanul fogadta tanár kollégáim, ifjú tanítványaink kérdéseit. Megkérdeztem 

 

a 

családjában, fiainak, lányának mesélt-e a múltjáról. Elvágólag és némi szomorúsággal 

mondta, hogy nem, mert nem kérdezik, hallani sem akarnak a múlt szörny ségeir l. Ott, 
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akkor ezért nagyon sajnáltam a történelem szakos édesapát. Azt azonban megtudtuk, milyen 

kegyetlenséggel vallatták Békéscsabán az ÁVO börtönében, s hogy miként kapott 

életfogytiglanra szóló börtönbüntetést. Ott, akkor is elmondta, hogy büntetését a békéscsabai 

városi vezet k jóvoltából szigorították. Ámulattal hallgattuk keser szavait.  

Dokumentum kötetünkbe csak rövid nyilatkozatra vállalkozott, itt azt 

írta: A Békéscsabán és Békés megyében lejátszódott események 

megértése, megörökítése, bonyolultsága, eseménygazdagsága miatt sok 

id t venne igénybe. Köteteket kellene írni ahhoz, hogy az utókor 

bepillanthasson ebbe a korba, mely a magyar nép egymásra 

találásának, h sies önfeláldozásának talán utolsó megnyilvánulása volt. 

Szeretnék az élett l még annyi lehet séget kapni, hogy megírjam 

mindazt, amit sírba vinni nem szabad.  [Fejér  Micheller 1996:228] 

A rendszerváltás után F. Pál Békéscsaba város díszpolgára lett, 

köztiszteletnek örvend. Már bejöhet Békéscsabára, tarthat el adást, 

rendkívüli órát - tart is. 56-os emlékeit kötetben is közre adta. [Fekete 

2003] Jelenleg az évforduló lázában ontja ötleteit, elképzeléseit. 

Mintegy összegzésül, nem kevés tanulságul mind a négy személyiség 

példa lehet emberi tartásból, tudásból, a tudás, a tanulás megújuló 

kényszeréb l. Ahogy gyakran idézett anyai nagyanyám mondaná: Tanulj 

fiam, mert a rangot, a címet, a birtokot (a földet, házat) bármelyik hatalom elveheti 

 

csak 

egyet nem tud elvenni t led senki, a megszerzett, a megszenvedett tudást. Nekem, s talán a 

tanítványaimnak is ebben lehetnek példák, emberi modellek a felidézet 56-os elítéltek is.  
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Abstract  

The author has approached the topic through the destinies of a couple of famous 

personalities (Árpád Göncz, István Eörsi, Gábor Szalamin, Dénes Fejér and Pál Fekete). She 

intends to prove that a significant percentage of those having been convicted or convictable 

for their contribution in the 1956 events, especially those who were students at the time (such 

as Gábor Szalamin) have left the country and have set up a living for their own and their 

families abroad. 

Those who were only accused of social instigation were sentenced to being sent to 

labour camps where they were forced to deliver very hard physical work. After having been 

set free they could not get a job whereever a good morale certificate was a condition of 

employment, for exemple as teachers (see Dénes Fejér).  

The graduates having foreign language competence worked in the translation office of 

the prison (Árpád Göncz, István Eörsi). Those sentenced for life but finally set free could only 

do physical jobs even for years and they were expelled and evicted from their former homes 

(like Pál Fekete). Each has preserved his ethical stand and human dignity. Their life can also 

be considered as a good example for career analysis.                  
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FERENCZNÉ SZARVAS ANIKÓ  

KOMPETENCIÁK A MUNKA VILÁGÁBAN  

A világ gazdaságában a XX. sz. 70-es éveinek tájékára tehet annak a radikális 

változásnak az elindulása, amely szakadatlan módon napjainkban is tart, s t mintha üteme 

egyre gyorsulna. Ez a változás kiterjed a piacokra, a gazdálkodás eszközrendszerére, 

nyersanyagára, a szervezetek struktúrájára, m ködési mechanizmusára stb. A megváltozott 

gazdasági környezetben a versenypiaci feltételeknek való megfelelés, a 

hatékonyságnövekedés többféle módon érhet el.  

A tapasztalatok azonban azt bizonyítják, hogy a leglényegesebb tényez vé az vált, 

hogy a szervezetek, vállalatok vezetése fel tudja-e használni és tudja-e fejleszteni azt a 

kollektív emberi er forrást, amely a rendelkezésére áll. Tartós versenyképesség els számú 

meghatározójává ugyanis az emberi tudás, illetve az emberek által létrehozott sajátos 

megkülönböztet képességek a kompetenciák léptek el . 

Azt tapasztalhatjuk, hogy a kompetencia fogalma divattá vált. Sokan, sokféleképpen 

és nem egyszer helytelenül, pontatlanul alkalmazzák. Valószín leg ez lehetett az egyik oka 

annak, hogy az OECD, a Gazdasági Együttm ködési és Fejlesztési Szervezet a Svájci 

Szövetségi Statisztikai Hivatal és az Egyesült Államok Oktatási Minisztériuma és 

Oktatásstatisztikai Központja közrem ködésével 1997-ben hozzákezdett az un. DESECO 

projekt (Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptuál Fundations 

 

Kompetenciák meghatározása és kiválasztása: Elméleti és fogalmi alapok) kidolgozásához. A 

projekt elindítói a demokratikus és piacgazdaság keretei között m köd társadalmak számára 

kívánták meghatározni a sikeres élethez és a modern, tudásalapú, er s gazdasági versenyre 

épül társadalomhoz szükséges emberi kompetenciákat. 

A munkában nemzetközi szakért k vettek részt (különböz tudományágak képvisel i; 

oktatásban résztvev intézmények és szervezetek; munkaadók). 

Céljuk: 

 

a modern társadalomban szükséges alapvet kompetenciák definiálása és leírása, 

 

ezek közül az oktatás keretein belül fejlesztend k és fejleszthet k kiválasztása, 

 

mindezek mérhet vé, értékelhet vé tétele, a mérést értékelést lehet vé tev eszközök 

kifejlesztése. 

12 ország vizsgálata alapján úgy látták, hogy ez nem egyszer dolog, mert igen nagy 

különbségek vannak a kompetenciák értelmezésében. 
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Tanulmányom szempontjából két dolgot szeretnék kiemelni a projekt eredményeib l: 

A kulcskompetenciák 3 kategóriáját javasolják alapul a kulcskompetenciák szervezésére és 

feltérképezésére: 

 
Autonóm cselekvés: identitás és relatív autonómia abban az értelemben, hogy az egyén 

döntést hoz, választ és cselekszik egy adott kontextusban. Vagyis, hogy az egyének 

irányítják saját életüket. 

 

Az eszközök interaktív használata: eszközök (a legszélesebb értelemben pl. a nyelv is), 

amelyek lehet vé teszik, hogy interakcióba lépjen a világgal. 

 

Szociálisan heterogén környezetben való együttm ködés: pl. másokkal való 

kapcsolatépítés, csoportmunkában való együttm ködés, konfliktuskezelés és megoldás 

stb.  

A modern gazdaság és társadalom által igényelt kompetenciák: 

 

A bizonytalanság, a komplexitás és a nyitott helyzetek kezelésének képessége, 

 

Az önálló és társas tanulásra való képesség, 

 

Rugalmasság és alkalmazkodó képesség, 

 

Problémamegoldó képesség, kreativitás, 

 

Társas kompetenciák: együttm ködési, kommunikációs és konfliktuskezel képességek, 

 

Megbízhatóság és kiszámíthatóság, 

 

A szolidaritás és az együttérzés képessége, 

 

A kritikai reflexió képessége, 

 

Az írott kommunikáció alkalmazására való képesség, 

 

Idegen nyelv és különböz kultúrák közötti kommunikáció, 

 

A modern információs és kommunikációs technológia alkalmazására való képesség. 

Ezek után nézzük meg mit is értünk a kompetencia fogalma alatt. A latin eredet 

kompetencia szó (competentia: illetékesség , competo: valamire képes ) a mai köznyelvben 

is kett s értelemben használatos: 

1. illetékesség, jogosultság, hatáskör 

2. hozzáértés szakértelem. 

Számtalan terminológiai vita alakult ki a fogalommal kapcsolatban, amit még az egyes 

nyelvek értelmezési eltérései csak tovább mélyítettek. (Érdekes, hogy nem mindenütt 

használják a kompetencia fogalmát. Pl. Görögország, Franciaország, Írország, Hollandia, 

Finnország) 
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Az utóbbi években azonban konszenzus látszik kialakulni a definíció tekintetében. A 

szó használatának f területe a munka világa, ahol teljesít

 
képes tudást, a megszerzett 

tudásnak és a személyiség meglév adottságainak-készségeinek adott környezetben való 

alkalmazási képességét és szándékát jelenti. 

A brüsszeli glosszárium (www.népf iskola.hu) szerint bizonyított/demonstrált és 

egyéni 

 

képesség arra, hogy a know-how-t, készségeket, szakképzettséget vagy tudást a 

szokásos, vagy új helyzetekben, változó körülményekhez igazodva megfelel en tudjuk 

használni. A kompetenciák fejlesztésében, kialakulásában, rendkívüli jelent sége a 

tanulásnak, képzésnek, nevelésnek van. 

Elmondható, hogy minden ország alapkészségnek (basic skills, savoirs de base, 

Grundfahigkeiten/Basis-Kernqualifikationen) tekinti a modern társadalomban éléshez 

szükséges készségeket. Ilyen pl. a hallás utáni megértés, a beszéd, az írás, az olvasás stb. 

készsége. 

Kulcsfontosságú kompetenciáknak vagy alapkompetenciáknak (key competencies, 

compétence transversales, Schlüsselqualifikationen) pedig azokat, amelyek kiegészítik az 

alapkészségeket és szükségesek az egyén számára, hogy: 

 

tudjanak új ismereteket elsajátítani és ezt az új igényekhez alakítani, 

 

tudásukat és készségeiket a tanuló szervezetek igényeihez igazítsák és hozzájáruljanak a 

szervezeti tanulás újonnan megjelen mintáihoz, 

 

alkalmazkodjanak a változó karrierlehet ségekhez, és az élethosszig tartó tanulás 

segítségével növeljék saját mobilitásukat (Kraiciné 2004).  

A kompetencia a következ alapvet tulajdonságokkal jellemezhet

  

(Bellier, Jean-Pierre 1998): 

1. Képességek együttese 

2. Ezek a képességek 3 képességcsaládot érintenek 

 

a tudást, vagyis a generikus ismeretanyagot 

 

a know-how-t, vagyis a jártasságokat és képességeket 

 

a kapcsolatteremt képességet és a szociális viselkedési formákat. 

Más megközelítésben mondhatjuk úgy is, hogy a kompetencia alkotóelemei az ismeretek, 

kognitív készségek, gyakorlati készségek, attit dök,etikai és más értékek, érzelmek, motiváció. 

http://www.n�pf�iskola.hu
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3. A képességek integrálódnak, strukturáltak és egymásra épülnek. Egy olyan forrást két 

alkotnak, melyek egymással keveredve lehet vé teszik a tevékenységet, ezáltal a 

teljesítményt. 

4. Mindig cselekvéshez és szituációhoz kapcsolódik, önmagában nem létezik.  

Miután a kompetencia kifejezés f területének a munka világát tartják, els sorban 

ebb l a szempontból történik a tipizálása is: 

1. Szakmaspecifikus/munkakörspecifikus kompetenciák: szakmaprofil-elemzés ill. 

munkakörelemzés segítségével határozhatók meg. 

2. Átfogó jelleg /kulcskompetenciák: Dieter Mertens (1989) kulcsképesség fogalma felel 

meg leginkább ezeknek a munka világában használatos szakmai, szociális és személyes 

kompetenciáknak. 

Mertens is abból indult ki, hogy a szakmák és a munka világában végbemen állandó és 

gyors változás következtében az egyszer megszerzett szakmai képesítés nem örök érvény . 

Többé már nem tekinthetjük elegend nek, hogy az ember élete els szakaszában ismereteket 

halmoz fel, és ebb l a tudáskészletb l a végtelenségig meríthet. Els sorban arra van szükség, 

hogy az életnek a kezdetét l a végéig észre tudja venni, és ki tudja aknázni az összes 

lehet séget, hogy napvilágra hozza, elmélyítse, gazdagítsa az els ismereteket és 

alkalmazni tudja ket a változó világban. Vagyis a szakmai képesítés mellett ugyanolyan 

fontossá válik a változó körülményekhez való alkalmazkodás, melyet csak a kulcsképességek 

meglétével tud az ember véghezvinni.  

Ezek a kulcsképességek a következ k (Mertens1974): 

 

együttm ködési és kommunikációs képesség, 

 

problémamegoldó képesség és kreativitás, 

 

tanulási és gondolkodási képesség, 

 

indokolási és értékelési képesség, 

 

a felel sségvállalás képessége, 

 

önállóság és teljesít képesség. 

olyan ismeretek, képességek és készségek, amelyek nem csak meghatározott, különböz 

gyakorlati tevékenységekkel hoznak létre közvetett, korlátozott kapcsolatot, hanem inkább 

a. képessé tesznek arra, hogy megfeleljünk pozíciók és funkciók egész sorának, amelyek 

azonos id ben alternatív lehet ségekként jelentkeznek és 
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b. képessé tesznek arra, hogy életünk során kezelni tudjuk a követelmények (többnyire el re 

nem látható) változásának egy-egy szeletét. 22 

A kulcsképességek átfogó jelleg ek sok ponton metszik egymást és nem csak egy 

sz k területen, egy meghatározott tevékenységgel kapcsolatban alkalmazhatók, hanem széles 

körben transzferálhatók, folyamatosan adaptálhatók más-más területre, megváltozott 

körülményekre is. Ugyanakkor tartósak, vagyis ellenállnak a változásoknak, ugyanakkor 

megváltozott körülmények között is folyamatosan alkalmazhatók.  

A kompetenciák fejl dése/fejlesztése: 

Az ismeretek és készségek tanulása, elsajátítása képességek különböz szintjeihez 

vezet. Az elsajátítás a fokozatosság elve szerint m ködik, melyben rendkívüli jelent sége van 

a szocializációnak. 

1. szint: reprodukció: az egyén megtanul valamit és azt egy kés bbi id pontban képes 

visszaadni. 

2. szint: reorganizáció: amit az egyén megtanul, azt nem csak visszaadni tudja, hanem képes 

átalakítani és rugalmasan alkalmazni is az ismereteket. 

3. szint: transzfer: amit megtanul, képes eddig ismeretlen feladatokra átvinni és a problémákat 

a tanultak segítségével megoldani. 

4. szint: problémamegoldás: képes egyedül felismerni és azonosítani a problémákat, 

amelyeket a tanultak segítségével meg is tud oldani. 

Kompetenciának csak akkor nevezhet k, ha elérték a transzferképesség fokát. 

A kompetencia-fejlesztés jóval nehezebb feladat, mint a tanítás, oktatás abban az 

értelemben, hogy nem elegend az anyagot leadni . Ez els sorban oktató-függ

 

de nem 

utolsó sorban intézmény-függ is. El fordulhat, hogy a megszokott módon m köd , eddig 

hellyel-közel sikeresnek tekintett intézményr l kiderül, hogy alig-alig képes a kompetenciák 

fejlesztésére, vagy nem tartja azt fontosnak. Talán érdemes megemlíteni néhány olyan 

feltételt, amelyek a sikeres kompetencia-fejlesztéshez fontosak: 

1. Az intézményi önreflexió megléte 

 

a tartalmi munkáról való gondolkodást mennyire jellemzi a kompetencia-szemlélet, 

vagy csak ismeretekben, ismeretátadásban gondolkodnak az oktatók; 

 

van-e náluk egyáltalán kompetencia-fejlesztés, ha igen mik a nehézségei, ha nincs, miért 

nincs; 

                                                

 

22 Mertens(1974) In: Andragógiai szöveggy jtemény II. Szerk: Maróti Andor Nemzeti TK. Bp. 1997. 141. old. 
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van-e az intézménynek világos elképzelése arról, hogy melyek azok a kompetenciák, 

amelyek fejlesztésére szükség van/lenne. 

2. Módszertani repertoár 

 
mennyire gazdag az oktatók módszertani repertoárja? A kompetenciákat ugyanis nem 

lehet hagyományos, a tudás felhalmozását és elraktározását célzó, zárt, tanításközpontú 

képzési szemlélet és módszerek révén fejleszteni .Ez az oktatási forma  nem felel meg  a 

gyakorlati ismeretek és kompetenciák gyors és állandó megújítását igényl 

munkaer piaci igényeknek és az oktatással szemben megfogalmazódó új társadalmi 

kihívásoknak. 

Figyelembe véve az egyéni és kollektív szükségleteket, olyan új szemléletet, módszereket, 

eszközöket kell bevezetni, amelyek eredményeképpen a képzés életközelibb és 

gyakorlatorientáltabb lesz és nem csak a közvetítend ismeretek átadását tekintik célnak, 

hanem a résztvev k szemléletének, beállítódásainak, motivációinak, ezáltal kompetenciáinak 

fejl dését. (tréning, csoportmunka, vitafórum stb.) 

3. Az értékelési kultúra fejlesztése és a kompetenciák mérése 

 

van-e jelent sége az intézményben a kompetencia értékelésének és mérésének? Vagyis a 

legfontosabb kérdés, hogy maga a rendszer mennyire kompetencia-orientált? 

A békéscsabai Tessedik Sámuel F iskola Gazdasági Karának Elméleti és Alkalmazott 

Humántudományi Tanszékének oktatói és az általuk vezetett hallgatói csoport 2004-ben 

utánkövetéses vizsgálatot végzett a 2000-2003. között diplomát szerzett személyügyi szervez

 

szakos hallgatók körében azzal a céllal, hogy 

 

a képz intézmény átfogó képet kapjon a végzett hallgatók munkaer -piaci helyzetér l, 

 

s hogy visszajelzést kapjunk arról, hogyan ítélik meg a hallgatók néhány évvel a diploma 

megszerzése után a f iskolán szerzett tudás hasznosíthatóságát a praxisban. 

A kérdések fókuszában az állt, hogy információkat szerezzünk a praxisban 

hasznosítható tudás mibenlétér l, s ezáltal következtetni tudjunk a képzési struktúra 

gyakorlatorientált elemeire. 

Jelen tanulmányban miután a kompetenciákról van szó 

 

a kutatásból egyetlen 

aspektust szeretnék kiemelni, méghozzá azt, hogy mely kompetenciákról gondolták azt a 

hallgatók, hogy a képzés keretében sikerült az elsajátításuk és hasznosítani tudják az életben 

illetve a munkájukban. Látva az eredményeket fontosnak tartottam összehasonlítani Dieter 

Mertens, a DESECO projekt és az általunk kapott információkat.  



Ferenczné Szarvas Anikó 

  

200

 
Átfogó jelleg kompetenciák 

Dieter Mertens 
1992. 

DESECO projekt 
2002. 

TSF GFK 
Elméleti- és Alkalmazott 

Humántudományi 
Tanszék 

2004. 

 
Együttm ködési és 
kommunikációs képesség 

 
Társas kompetenciák: 
együttm ködési, 
kommunikációs és 
konfliktuskezel 
képességek 

 
Kommunikációs 
képességek 

 

Problémamegoldó 
képesség és kreativitás 

 

A szolidaritás és az 
együttérzés képessége 

 

hatékonyabb társas 
viselkedés 

 

Tanulási és gondolkodási 
képesség 

 

Rugalmasság és 
alkalmazkodó képesség 

 

A változás 
generálásának, 
elfogadásának és 
elfogadtatásának 
képessége 

 

Indokolási és értékelési 
képesség 

 

Problémamegoldó 
képesség, kreativitás 

 

Problémamegoldó 
képesség 

 

A felel sségvállalás 
képessége 

 

A bizonytalanság, a 
komplexitás és a nyitott 
helyzetek kezelésének 
képessége 

 

Tapasztalatokból való 
tanulás 

 

Önállóság és 
teljesít képesség 

 

Az önálló és a társas 
tanulásra való képesség 

 

Önérvényesítési 
képesség 

  

A kritikai reflexió 
képessége  

  

Megbízhatóság és 
kiszámíthatóság  

 

A táblázatból láthatjuk, hogy a hallgatóink által megjelölt kompetenciák szinte teljesen 

lefedik a Mertens és a DESECO projekt által meghatározott legfontosabb kompetenciákat. 

Számunkra fontos volt az is, hogy mit hiányolnak a képzésb l vagy mi az amib l többet 

szeretnének.  Mint alább láthatjuk, ezek nagyrésze is a kompetenciák megszerzésére irányul.  

Hiányolják 

 

Kommunikációs gyakorlat, tréning 

 

Önismeret, személyiségfejlesztés 

 

Asszertivitás fejleszt tréning   
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Keveslik 

 
Pályaszocializációs tréning 

 
Konfliktusmegoldó képességet fejleszt tréning 

 
Együttm ködési tréning 

A fels oktatás elmúlt id szaka a változásról szólt (Bologna-folyamat, HEFOP3.3). A 

cél a fels oktatás rendszerének és tartalmának olyan irányú átalakítása volt, hogy képes 

legyen el segíteni a hallgatók ill. végzettek sikeres belépését a munkaer piacra és 

alkalmazkodásukat annak változó követelményeihez, vagyis a fels oktatás kiemelt feladata a 

munka világában elvárt kompetenciák fejlesztése. Vizsgálatunk eredményei azt bizonyítják, 

hogy f iskolánk jó úton jár ezen elvárások teljesítésében.  

Felhasznált irodalom 

 

Bagdy, E.: A hivatásra nevelés, pályaszocializáció a pedagógusképzésben  
In: A pedagógus hivatásszemélyisége. Bagdy Em ke (szerk.)  
KLTE Pszichológia Intézet, Debrecen, 1996. 

 

Barakonyi, K.: Rendszerváltás a fels oktatásban 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004. 

 

Feketéné, Sz. É.: A feln ttek tanulása és oktatása  új felfogásban 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002. 

 

Gazdag, M.: Tréningmódszer a vezetési tanácsadásban 
Humánpolitikai Szemle, 1991/6. 

 

Gazdag, M.: Mindennapi pszichológia. M egyetemi Kiadó, Budapest, 1998. 

 

Gazdag, M  Szatmáriné, B. M.: Személyügyi ABC. Verlag Dashöfer, Budapest, 2003. 

 

Klein, S.: Vezetés- és szervezetpszichológia. SHL Hungary Kft., Budapest, 2001. 

 

Kraiciné, SZ. M.: Feln ttképzési Módszertár. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2004. 

 

Lewin, K.: Csoportdinamika. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1975. 

 

Mészáros, A.: Távoktatásra történ felkészítés tréning módszerrel. PhD értekezés, 2001. 

 

Mihály, I.: OECD-szakért k a kulcskompetenciákról. In: Új Pedagógiai Szemle, 2002/6. 

 

Nemeskéri, Gy. 

 

Fruttus, I. L.: Az emberi er forrás fejlesztésének módszertana 
Ergofit Kft. Budapest, 2001. 

 

Rudas, J.: Delphi örökösei. (2. kiadás) Gondolat-Kairon Kiadó, Budapest, 1984. 

 

www.nfh.hu 

 

www.hefop.hu 

 

www.nepfoiskola.hu 

 

www.oki.hu 

 

www.kgk.bmf.hu         

http://www.nfh.hu
http://www.hefop.hu
http://www.nepfoiskola.hu
http://www.oki.hu
http://www.kgk.bmf.hu


Ferenczné Szarvas Anikó 

  

202

 
Abstract  

The radical change in world econmy which s affect is still to exist today was probably 

started in the 70s of the XX. century. The rhytm of this change is getting even faster. In the 

changed economic environment fulfilling the needs of contest and increasing the effectivness 

can be reached in many ways. Today it is getting prooved that the first and most determining 

factor for these is the human knowledge- and the differentiated skills called competences. We 

find that the expression competence became kind of trendy- lots use it in most cases in a 

wrong meaning. 

The study tries to give the real meaning of the phrase. Since the main study field of 

competence is the world of labour- he types in this point of view. He determines the basic 

features of competences the studies the ways of developing/ development of them expressing 

those conditions which are important for the educational institutes strategy development. He 

also mentions the survey led by the teachers and chosen students in 2004 at Tessedik Sámuel 

College s Economic Faculty s Theoritical and Applied Human Studies Department. In 

accordance with the results of this the competences signed by the students completely match 

the most important ones of Mertens and DESECO projects.                  
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VIRÁGNÉ HORVÁTH ERZSÉBET  

A MITOLOGIZÁLÓ IRODALOM ÜZENETE  

A kérdés az, miért lehet üzenete 

 
bármikor is 

 
a mitologizáló irodalomnak. Azaz 

lehet-e olvasója, és milyen olvasata lehetséges? Lehet üzenete ma is, ugyanis a mitologizáló 

irodalom az emberi lét válságállapotára reflektáló értékkeres magatartás terméke, ezért 

kortalan, id tlen, tehát mindig korszer mindaddig, amíg van válságállapot, azaz hiányzik 

valami a világból, az életünkb l. Hankiss Elemér írja: Az embereknek, vagy legalábbis az 

emberek túlnyomó többségének mindenkor szüksége volt és ma is szüksége van mítoszokra. 

Elveszettnek érzik magukat egy transzcendencia nélküli világban. Vágynak az adott fizikai 

létnél valami többre, tágasabb, értelemmel telített térre.

 

Ám a mitikus, vagyis az, ami volt, s 

az, ami lehetett volna, vagy lehet még, ma is csak fikcióteremtéssel válhat valóságossá és nem 

valósággá. Persze, egyfajta valóság lehet az is, amit valóságosnak vélünk, vagy valóságosként 

élünk át. A mitologizáló irodalom valósága fikciós valóság, a valóságostól még távolabb van, 

mint általában az irodalom, mégsem tartjuk lehetetlennek; tehát lehetségesként, de nem 

létez ként viszonyulunk hozzá. Mivel lehetségesként viszonyulunk hozzá, ezért az irodalom 

valójában sohasem volt szabadid s tevékenység, kedvtelés, hisz minden pillanata valóságos 

létünkr l szól, az életr l, arról, hogy szépsége és tragikussága, hogy kivételessége és 

mindennapisága az, ami mi is vagyunk. Az a dolga, hogy tanítson élni, az egyetlen életünket 

úgy élni, hogy sok és számtalan életet élhessünk. 

A mitologizálás sajátos jelensége korunknak. Ebben keressük és teremtjük újjá az 

elvesztett világegység hitét, azt, ami feledtetheti emberi magányunk és eltévedtségünk 

tragikumát és abszurditását. A keresés egyúttal kísérlet az én-identitás újraalkotására és 

értelmezésére is, azaz arra, hogy hogyan és miként éljek, hogy ki vagyok és ki legyek, és mit 

tegyek a világgal, hogy ne tehessen velem akármit a világ. 

Az Én 

 

írja Hegel 

 

eleven, tevékeny individuum, s élete abban áll, hogy 

individualitását magáértvalóvá és másokértvalóvá tegye, megnyilvánuljon és jelenséggé 

váljon.

 

Ezt a magáértvalót és másokértvalót reprezentálja az identifikációnak mint 

integráló szerep folyamatnak a története Sinka István mitologizáló költészetében is. A 

másokértvaló az ÉN-VILÁG relációban a világ, azaz a szocium, a közösség prioritását, a 

magáértvaló az ÉN-ÉN viszony realizációban az individuum kényszer 

magáramaradottságát reprezentálja. E két identitástörténeti szakasz els sorban nem 

történetiségében, hanem egymásmellettiségében, illetve egymás szólamaiként ismerhet fel. 
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Az ÉN-VILÁG relációban az én tárgyiasult és társadalmasult objektivációi testesülnek meg. 

E viszony központi kategóriája a valahová való tartozás, a közösségi léthez f z d viszony, 

amely a szociális identitás forrása és reprezentánsa. Sinka költ i mitologizációjában ez az 

archaikusabb, közösségi, azaz objektív alapú és orientáltságú fejezi ki az ÉN küldetéses-

képviseleti szerepkörét, melynek kultikus-szakrális és társadalmasult profán formái 

identitásteremt funkciót töltenek be (varázsló 

 

táltos 

 

Messiás, vezér 

 

fejedelem pl.). Az 

ÉN a közösség részeként manifesztálódik, közösségi célok artikulációja és véghezvitele 

kötelezi. 

Az egyén csak ebben a relációban válhat ÉN-né, amennyiben és ahogy közösségi ÉN 

is. Az emberi és költ i lét alaphelyzeteit a szocium világában teremti újjá. Egy teljes 

érték nek hitt világ archaikumából építkez mitologizáló költészetet teremt, amelynek 

szemantikáját különböz nyelvi regiszterek hordozzák (archaikus nyelvi formák, tájnyelv, 

szakrális nyelv stb.). Metaforikus képei a mitikus világlátás realizációi, melyekben különböz 

valóságsíkok integrálódnak; szinkretizmusuk a világegész képzetét keltik. Materializál, 

egyszersmind metafizikai távlatokat nyit. Az út-utazás archetipikus motívumai pl. a 

horizontális sík konkretizációi (utazás, vándorlás, országutak, szekér stb.) referenciális 

érték ek; a vertikális sík képei az önreferencialitás, a mítoszi világ jelképei (pl. si út, a sors 

árja, az élet szekerei, koldusszekér, vasszekér). Az egyéni létsors képei a személyes és a 

szociális identitás egységét vagy azonosságát fejezik ki (az ÉN pl. a rongyosok krisztusa). 

Az ÉN-ÉN viszonyt kifejez modern költ i mitologizálás ezzel szemben szubjektív 

alapú. A közösségi léthelyzet megrendülése, az ÉN-nek a szociumtól történ eltávolodása az 

én- és létszemlélet válságához, a képviseleti legitimáció kétségessé válásához vezet. Az egyén 

ÉN-ként, a közösségen kívüliségben artikulálódik; az ÉN individuumként jelöli önmagát; 

legitimációját is magában keresi. Az ÉN és a VILÁG viszonyát az árulás, a 

magárahagyottság, az üldözöttség, a kivetettség identitásállapota jellemzi. Mindezen 

tematizációk a világ egészelv ségének (ÉN és VILÁG egysége) az erodálódását, az emberi 

létformák pusztulását jelzik. 

A modern költ i mitologizmus identitásképe az ÉN-ÉN relációja, az ÉN önmagát 

képvisel magánszerepekben t nik fel (pl. utak vándora, pusztai sas, az es k v legénye). 

Legitimációjának önmaga a forrása, azaz önmaga költ mivolta marad az egyetlen 

legitimációs szerep. A másokértvaló az ÉN-VILÁG viszony egységében létesülhetett, a 

magáértvalót ez esetben az ÉN-ÉN identitásképe hordozza. 

Sinka István költészete példa egyúttal egy nemzeti-közösségi (archaikus) és egy 

polgári-individuális (modern) kulturális diskurzusra is. E költészettörténeti váltás üzenete a 
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VÁLTOZÁS állandóságára és ehhez f z d viszonyunk értelmezésére figyelmeztet. Kulcsár 

Szabó Ern hívja fel a figyelmet arra, hogy az irodalom története nem egyszer s 

mindenkorra megírható valami, hanem olyan változékony szellemi valóság, mely rendre más 

jelentéssel és változó értékvonzatok jegyében szólítja meg a mindenkori olvasót. Az irodalom 

él folytonossága éppen abban pillantható meg, hogy az új m vek képesek átrendezni a 

hagyományt, s az új horizontban elénk kerül tradíció is képes visszahatni az él 

irodalomra.

 

Tehát a tradíció (a Sinka-költészet tradíciója) is képes visszahatni az él 

irodalomra s a mindenkori olvasóra. A Sinka-költészet hagyománya mitologizáló világa, 

melynek mítoszi szimbolikája még intenzívebbé teheti valóságélményünk és ÉN-

tapasztalatunk alakulástörténetét is. 

Újabb kérdésünk az lehetne, hogy a fikció mint az irodalom egyedüli valósága és 

létformája, hathat-e és miként hathat az olvasóra. Továbbá az az irodalom, mely nem a jelen 

kontextusában keletkezett, kifejezheti-e, és hogyan utalhat a jelen valóságára, azaz lehet-e és 

miként lehet üzenete a jelen számára. Bár az irodalom tényeit nem feleltethetjük meg a 

valóság tényeinek, mégis azt állítjuk, hogy az irodalom referál és reflektál a létez valóságra. 

A m és az olvasó interakciója teremti meg azt a valóságost, mely nem valóság, hanem a 

valóságról alkotott fikcionális modell olvasói értelmezése. Ha ez nem m ködne, az irodalom 

elvesztené funkcióját, azt, amit úgy jeleztünk, hogy élni tanít. Ehhez nem lennének üzenetei, 

mintái, intenciói. Azt mondja Ricoeur, hogy amikor olvasunk, az irodalom arra is lehet séget 

ad, hogy újracselekedjük a világot és újraértsük önmagunkat is. Mindez azért válik 

lehetségessé, mivel az irodalom nyelvi kódrendszere azon különleges sajátossággal bír, mely 

lehet vé teszi a kett s vonatkoztatást az olvasó számára, azaz a nyelv vonatkozhat a teremtett, 

bels , fiktív szövegvalóságra, de vonatkozik a szövegen kívüli, adott, létez valóságra is. A 

két valóság az esztétikai (irodalmi) kommunikációban, azaz az értelmez olvasásban 

találkozik a befogadói tudatban, s mint ilyennek lehet üzenetértéke a mindenkori olvasó 

számára is. 

Sinka István mitologizáló költészetéb l a m vészi identifikáció kett s vonatkozású 

alakulástörténetét emeltük ki, mivel korunk egy új individualitás diadala, ahol sokféle 

identitásvonás keresztezheti egymást, ezért nincs egyféle identitás sem, mert önmagunkhoz s 

a világhoz való viszonyunk is sokféle lehet. Sinka esetében a fikcionalitást a mitologizáló 

nyelvi jelöl k fejezték ki, s az olvasói értelmezés transzformáló tevékenységét igényelték. A 

transzformációt az teszi lehet vé, hogy az olvasó el zetesen már ismeri azokat a kulturális 

jelrendszereket, melyekb l Sinka is merített. E jelrendszerek a folklorisztikából, a 

népköltészetb l (pl. varázsszövegek, siratók, imák, zsoltárok, himnuszok, mesék, balladák, 
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eposzok, dalok stb.) származnak, s hordozzák azt a tudást, mely a pogány hiedelemvilágtól a 

keresztény mitológiáig terjed. Másrészt a Biblia kulturális jelrendszerei és utalásai, 

archetipikus képei (Noé, Mózes, Dávid, vízözön, Kánaán, Krisztus mítosz) az európai 

kultúrához és tudáshoz tartozó ismereteinket hívják el ; az olvasói elvárásokat nem terhelik 

meg. A történelmi hagyományok mitológiai elemeinek motívumai is ismert tudáselemeket 

mobilizálnak (pl. keleti eredet, Kelet-mítosz, történelmi sors, alulnézetb l szemlélt 

társadalomkép, progresszív hagyományok, nép- és nemzetfogalom, közösségtudat stb.). 

Sinka magánmitologikus szemantikájában a századel impresszionizmusa, 

expresszionizmusa és szürrealizmusa avantgárd jelrendszerekb l merít, költ i invenciójának 

gazdagságában Adyra, Babitsra, Tóth Árpádra emlékeztet reminiszcenciák bukkannak fel. 

Az avantgárd eredet toposzok sem idegenek, m veltségünk s egy új avantgárd kontextusa 

is inspirálhatja befogadásunkat. Sinka saját, teremtett jelrendszereiben is olvasói emlékek és 

irodalmi élmények folytonossága ismerhet fel pl. a szín- és virágszimbolikában (violakék, 

topázszem , bíbormeleg, ibolyaég, üvegzöld, veszend sárga, börtön-éj, világnagy sötét; 

viola, rozmaring, vadrózsa); a pusztamítosz elemeiben (pl. Biharország, Jégország, 

December-ország, árva rétem, málnaszín pallag, lelkem nagy pusztái, Ének-ország stb.). 

Mindazt felidézhetik, ami Pet fit l Nagy Lászlóig, Kányádi Sándortól Oravecz Imréig 

irodalmi toposszá válhatott a magyar költészettörténetben. 

A mitologizáló irodalom befogadását inspirálhatja a mitologikus-archetipikus 

motívumok feltámasztása a médiakultúrában, a popvilágban, a reklámok és 

bevásárlóközpontok mitikus kellékeiben (pl. Ikarosz, Cloé, Angyal, Paradicsom, Golgota, 

Nap, Fény stb.). Vajon miért éli reneszánszát a mitologikus toposz, szimbólum és emblémák 

jelrendszere? Hisz a világról egyre többet tudunk, egyre kevesebb az, ami mitologikus 

magyarázatra szorulna. Steven Weinberg állítja, hogy minél érthet bbé válik a 

világmindenség, mintha annál inkább értelmetlenné és céltalanná is válna. A mítosz iránti 

igény ebb l az értelmetlen és céltalan életérzésb l fakad, mintegy kompenzációja a hiánynak. 

A racionalizmus az irracionalizmus forrása is egyben, paradox módon, mert nem tud 

elégséges racionális válaszokat adni a világra, az egzisztenciára, a jelenre és a jöv re. Talán a 

mítoszok és szimbólumok véd szférái mögé vágyunk: mítoszokkal és vallásokkal, 

hiedelmekkel és értékekkel, eszmékkel és teóriákkal, m alkotások ragyogó csillagképeivel

 

vesszük körül magunkat  véli Hankiss Elemér, hogy élni tudjunk  mégis. 

A modern mítoszok, mint ahogy az irodalmi mítoszok is, segítenek önmagunk s a 

világ értelmezésében, hisz egy másik dimenzióban érthet vé válik az is, ami a valóságban 

értelmezhetetlennek bizonyult. Aztán lehet, hogy kiderül majd, hogy a szimbólumokból épült 
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légvárak mégis igazi várak. S néha még er sebbek is, mint a k b l épült er dítmények. 

Kiderülhet, hogy az emberi szellem teremtette formák és alakzatok, ámbár törékenyek és 

veszend k, fontosabbak, mint manapság hisszük, hinni akarjuk, hinni merjük

 
 fejezi be, így, 

Az emberi kaland cím m vét Hankiss Elemér. 

Valóban, szimbólumok közt élünk, szimbólumokat és új mítoszokat teremtünk. A 

nyelv, a mítosz, a vallás, a m vészetek, az irodalom s a tudomány is a valóságnak egy-egy új 

dimenzióját nyitja meg, amely az ember folyamatos önfelszabadításának egyik lehet sége, az 

ember kiterjesztésének a lehet sége a végessel szemben. Úgy t nik, szükségünk van erre, ma 

is. A mitologizáló irodalom üzenete ez is, végül is.  
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Abstract  

The author addresses the issues regarding the contemporary message, the reader and 

the potential interpretations of the mythologizing literature. 

The mythologizing poetry of István Sinka may contribute to a wider understanding of 

the topic. His mythologization can be regarded as an attempt for the interpreting and re-

creating self-identity, in which the social identity creates the self-image of an archaic, while 

the individual identity that of a modern existential understanding. These two types of identity 

image represents the interaction (as well as its interruption) of a national or community-

centred (archaic) and a urban individual (modern) cultural discourse.  

Moreover the registers reviving the mythological archetypical motives of the 

postmodern culture also demonstrate the contemporary readers attempt for re-interpreting 

and expressing themselves, their quest for finding the meaning of the existence in the world. 

This position of the seeker is shared both by the mythologizing literature and the media 

culture. The author finds that mythologization is a special feature of our time, in which we 

seek to find and re-create our belief in the lost unity of the universe and the meaning of our 

existence. 
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PAPP JÁNOS*  

CSORVÁS AZ ALVÓ VÁROS  

A dolgozat bemutatja a város jellegzetességeit különös tekintettel a humáner forrás-

készletre, illetve a helyi értelmiségi munkaer elhelyezkedési lehet ségeinek nehézségeire. 

Az elemzés fókuszpontjában egy a szerz által a helyi diplomások körében készített kérd íves 

felmérés feldolgozása, értékelése és a megfelel következtetések levonása áll. 

Csorvás egy békés megyei kisváros két nagyobb város Békéscsaba és Orosháza között. 

Ez kedvez közlekedési adottság, amely lehet vé teszi a település jó megközelíthet ségét és 

ez által könnyebb fejleszthet ségét. A település népességszáma hosszú ideje folyamatosan 

csökken, a város nem képes népességét megtartani.  A népességcsökkenés a két fejlettebb 

város elszívó hatása mellett több más okkal is magyarázható. Ilyen pl.: a nagyobb városok 

kínálta karrierlehet ség, a csorvási infrastruktúra és a szolgáltatások kiépítettségének alacsony 

foka illetve a helybeli munkahelyek számának csökkenése. 

A kutatás során a fenti kedvez tlen folyamatnak az egyik okát vizsgáltuk. Nevezetesen 

azt, hogy Csorvás a humáner forrás készletének legértékesebb részét, a f iskolát és egyetemet 

végzetteket mennyire képes megtartani. Ha nem, vagy csak korlátozottan képes erre, akkor 

ennek milyen okai vannak? A kutatás f módszere a kérd íves felmérés volt. Ennek során két 

csoportot mértünk fel. Az els csoportban a Csorvásról származó diplomások körét, a 

második csoportban pedig a Csorvásról származó fels oktatásban tanulók körét kérdeztük 

meg. A két csoport mindegyikének speciális helyzete (pl. kor, életkörülmények stb.) miatt két 

különböz kérd ív került lekérdezésre. A legfontosabb kérdések a település 

népességmegtartó- illetve munkahelymegtartó-képességére irányultak.  

A felmérés eredményei a következ kben összegezhet k: 

A végzettséget tartalmazó értékelhet választ adók megoszlása négyötöde f iskolát 

végzett/f iskolára jár, egyötödük pedig egyetemet végzett/egyetemre jár. Kardinális kérdés a 

település fejl dése, az életszínvonal alakulása és a képzett munkaer megtartása 

vonatkozásában a külföldi t ke beáramlásának esélye. Az ebben a kérdésben megnyilatkozó 

diplomások negatívan ítélik meg annak lehet ségét, hogy a település küls (külföldi) 

fejlesztési forráshoz (t kéhez) jusson. A túlnyomó többség (háromnegyedük) szerint nincs 

vagy csekély az esély arra, hogy Csorváson külföldi t kebefektetésre kerüljön sor. Úgy t nik 

                                                

 

* I. díjas TDK dolgozat, témavezet : Gurzó Imre f igazgató-helyettes, f iskolai tanár, kandidátus 
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a településnek nincs nagy esélye a kívülr l jöv munkahely-teremtésre. Ez a kép azért igazán 

problematikus, mert ezek a képzett emberek bizonyos szaktudás, ismeretanyag és tények 

birtokában adták meg válaszaikat; melyeknek nyilvánvalóan nagyon komoly alapjai vannak. 

Elgondolkodtató az is hogy Csorvás munkahelymegtartó képességét illet en mennyire 

pesszimista képet festettek föl a településr l származó, fels oktatásban tanuló leend 

értelmiségiek és a munkahellyel rendelkez most diplomát szerz k. A megkérdezettek arra a 

kérdésre, hogy hogyan látja Csorvás munkahelymegtartó képességét, azaz a településen lév 

munkahelyek száma n , stabil marad vagy csökken nagyon egyöntet , mégpedig er sen 

pesszimista válaszokat adtak. Közel háromnegyedük szerint ez a képesség gyenge. Ebben az 

értékítéletben az is benne van, hogy a helyi gazdaság stabilitása meglehet sen törékeny, a 

város a meglév munkahelyeket is alig-alig tudja megtartani. S t, a min sítés még azt is 

magában hordozhatja, hogy a válaszadók ezen köre a jöv re vonatkozóan 

munkahelyvesztéssel számol. A válaszadók egynegyede szerint a város munkahelymegtartó 

képessége közepes (átlagos). Jelzés érték , hogy a munkahelymegtartó képesség javuló 

kategóriáját senki sem választotta. Mindez áttételesen arra is utal, hogy a jelenleg 

fels oktatásban tanuló csorvási fiatalok nagy része nem tud, és/vagy talán nem is akar 

diplomásként a településre visszatérni. 

A diplomás értelmiségiek körében feltett azon kérdésre, hogy hogyan látja Csorvás 

népességmegtartó képességét a válaszadók kétharmada szerint a település csak korlátozottan 

képes megtartani a népességet, azaz ezek az emberek bizonyos társadalmi csoportoknak a  

településr l való elszivárgására számítanak. A válaszokban implicite az van benne, hogy 

szerintük bizonyos rétegeket, csoportokat képes megtartani a település, bizonyosokat pedig 

nem. Egyötödük szerint a helyzet még ennél is rosszabb: szerintük a település képtelen a 

népesség helyben tartására és mindössze a válaszadók 15%-a ítéli úgy, hogy Csorvás képes a 

népességét stabilan helyben tartani. Ismételten emeljük ki, hogy senki nem választotta azt a 

lehet séget, hogy a város más népességet is vonzóan képes megtartani a lakosságát. Ez a 

vélemény egyfajta komplex értékítélet a helyi gazdasági, társadalmi, települési viszonyok 

jelenlegi állásáról és jöv beli kilátásairól. 

Az értelmiségi munkaer helyi megtartása tekintetében a város legnagyobb problémája 

az a strukturális "meg nem felelés", ami a csorvási diplomások képesítésének szerkezete és a 

helyi munkaer piaci igényszerkezet között feszül. A megkérdezett helyi diplomások között 

véletlenül sincs olyan képesítés , akinek a tudását a helyi gazdaság igényli. Itt két probléma 

jelentkezi egyszerre. Egyrészt problémát jelent az, hogy a csorvási munkaer piac nagyrészt 

legfeljebb középfokú képzettség eket igényel. Másrészt az a kevés, diplomához kötött, a helyi 
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gazdaság által igényelt szakma is m szaki értelmiségi jelleg (építészmérnök, vegyész). 

Ennek fényében nem véletlen, hogy a megkérdezettek a település munkahely- és 

népességmegtartó képességét legfeljebb közepesnek vagy gyengének ítélik. Azok a diplomás 

munkakörök, amelyekkel a csorvásiak rendelkeznek vagy amelyeket éppen tanulnak a 

településen teljesen be vannak töltve, szinte esély sincs Csorváson tanári, óvón i, 

agrármérnöki, közgazdászi stb. álláshoz jutásra. Ezen a helyzeten egyes szakmák esetében és 

néhány f erejéig segíthetne az egyik válaszadó azon felvetése, hogy meg kellene szüntetni a 

nyugdíj melletti foglalkoztatást és ezáltal lehet séget biztosítani a fiatal végzetteknek, de nem 

oldja meg az el bb említett strukturális problémát. A különböz értelmiségi csoportok (már 

végzett diplomások, jelenleg tanulók) véleményéb l felrajzolható a város legfontosabb 

problémája a Csorvásról származó értelmiségiek megtartásának tekintetében: a település 

gazdasága nagyrészt nem igényel tömegével kvalifikált munkaer t. Másfel l ezen 

értelmiségiek szakmastruktúrája sem illeszkedik a helyi gazdaság esetleges képzett 

munkaer igényeihez, s harmadrészt a jelenleg a fels oktatásban tanuló csorvásiak jelent s 

része nem is szándékozik visszatérni anyatelepülésére. 

Csorvás jöv képével kapcsolatosan fontos kérdés, hogy a városnak az értelmiségiek 

szerint mit kellene tennie, hogy dinamikusan fejl d településsé váljon? Ennek 

megválaszolása érdekében a kérd ívekben egy nyíltvég kérdést tettünk fel, amelyben a 

válaszadók saját megoldási javaslataikat vázolhatták fel a következ k szerint: 

 

a diplomások helyben tartása érdekében mit kell tennie az önkormányzatnak, 

 

mi a teend jük ebben a feladatban a helyi gazdaság szerepl inek és végül 

 

 mit kell tennie a megoldás érdekében a lakosságnak? 

A válaszok szerint a legfontosabb tennivalók: 

 

munkahelyek teremtése helyben, a foglalkoztatási szint emelése, 

 

több civil kezdeményezés kellene a városi jelleg kialakításához, 

 

gondolkodási, szemléleti, intézményi paradigmaváltás, 

 

nagyobb összefogás a vállalkozók körében, 

 

er teljesebb lakossági részvétel a helyi döntéshozatalban, 

 

intenzív pályázás révén küls forrásbevonás (állami és EU-s támogatási lehet ségek jobb 

kihasználása) 

 

a lakosságnak nagyobb szerepet kellene vállalnia a "genius loci" kialakításában, 

 

további infrastruktúra-fejlesztés, s végül 

 

a fiatalok helyben maradásának támogatása. 
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A felsorolásból látható, hogy a csorvási diplomások egy része nagyon komoly 

megoldandó feladatokat vázol fel mind az önkormányzati, mind a helyi gazdaság szerepl , 

mind pedig a mikrovilág a családok, egyének a lakosság szintjén. Ezen feladatokkal való 

szembe nézés, a megoldásukra irányuló kísérlet nem kerülhet meg, ha a település tovább 

akar fejl dni és ha valódi várossá szeretne válni. 

Csorvás ma kett s értelemben is "alvó város". Egyrészt település földrajzi értelemben 

a szomszédos Orosháza és Békéscsaba "alvótelepülése". Másfel l "alvó" város mert bár a 

lehet ségei megvannak a fejl désre, de ezekkel a lehet ségekkel egyel re nem tud élni. A 

város nem képes kihasználni a humáner forrás-készletében rejl lehet ségeket, ezért 

diplomásai elvándorolnak, s ezzel lassan tovat nik a számottev fejl dés esélye is.   

Abstract  

The paper discusses the characteristic features of the economy and society in Csorvás, 

a small settlement in Békés county, focusing on the human resources, and the troubles in the 

employment of the highly trained local people. The analysis is based on the evaluation of a 

questionnaire made by the author among the local graduates. The author draws his 

conclusions and bases his statements upon them, of which the most important are: Csorvás is 

not able to attract the graduates mainly because the economy of the settlement does not need a 

great amount of qualified labour. On the other hand, the demand on qualified labour-force in 

the town does not meet the supply in the structure of the skilled workforce.             



Ráczi Tamara 

 

212

 
RÁCZI TAMARA  

MIT ÉR A DIPLOMA? DIPLOMÁS ÁLLÁSKERES K BÉKÉS MEGYÉBEN*  

Kulcsszavak: diploma, pályakezd , munkanélküliség, megel zés, kezelés    

Napjainkban sokat hallani arról, hogy a diploma presztízse csökken, illetve a fels fokú 

végzettséggel egyre nehezebb elhelyezkedni. 

A különböz médiumokból ránk nehezed eltér információk következtében nem véletlen, 

hogy egyfajta bizonytalanság alakult ki a diploma értékét tekintve. 

Van-e valóságalapja a félelmeknek? 

A diplomások csoportján belül a pályakezd k aránya egyre magasabb a 

munkanélkülieken belül, a munkaer piacon való elhelyezkedésük nagyon aktuális és 

kezelésre szoruló probléma. A dolgozat ezen 

 

egyre növekv 

 

csoport helyzetével 

foglalkozik, kiemelve a Békés megyében él munkanélküliek múltját , jelenét és 

lehetséges jöv jét . 

A tanulmány országos szint (illetve Európai Uniós országokra kiterjed ) tendenciákat 

mutat be, lesz kítve, konkrétabban megmutatva a Békés megyei folyamatokat is.   

Abstract  

Nowadays we can hear a lot about that the degree is losing face and it is getting more 

and more complicated to get a job with higher qualification. Especially the status of just-

graduated is worrying, because thereby they suffer the lack of professional experience; they 

have the hardest way to enter employment.  

What are these fears based on or are they based on at all? What public supports get the 

entrants with degree?  

The essay emphasizes on the situation of the young people of Békés County and aims 

to answer the previous questions.     

                                                

 

* I. díjas TDK dolgozat, témavezet k: Simon Imre tanszékvezet , f iskolai docens, földrajztudomány 
kandidátusa és Micheller Magdolna tudományos referens, f iskolai tanár, neveléstudomány kandidátusa 
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BORBÉLY SZILVIA ÁGNES*  

MIT ÉR A DIPLOMÁS? (HUMÁN ER FORRÁS ÉRTÉKE NAPJAINKBAN, 

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A DIPLOMÁSOK HELYZETÉRE)  

Témaválasztás indoklása 

Mit ér a diploma és mit ér a diplomás? Sokszor halljuk ezt a kérdést. Egyben biztosak 

lehetünk: vannak keresett szakterületek, de a diploma manapság már nem jelent automatikus 

belép t a munkahelyekre. 

Ilyen és ehhez hasonló témákkal foglalkozó cikkekkel és tanulmányokkal, számos 

folyóirat és szakirodalom foglalkozik. Felkeltette hát az én érdekl désem is. Célom 

természetesen az volt, hogy munkáltatói oldalról vizsgáljam a kérdést. Vajon k hogyan 

gondolkodnak alkalmazottaikról, s mennyire becsülik, illetve értékelik diplomájuk 

fontosságát. Hipotézisem szerint napjainkban egyre inkább fontosnak tartják a diplomások 

alkalmazását, elismerik szaktudásukat, de sajnos a magasabb végzettség nem feltétlenül 

jelenti a magasabb bérezést is.  

Kutatás módszertana 

Munkámat dönt en primer információk gy jtése és feldolgozása alapján végeztem. A 

primer információkat kérd íves módszerrel szereztem. A kérd íveket a személyügyi szervez 

szakos hallgatótársaim között osztottam szét, akiket arra kértem, hogy a gyakorlati helyükön 

töltessék ki a témában illetékes szakemberrel. Közel 60 feldolgozható kérd ívet kaptam 

vissza. Mivel a mintavétel véletlenszer volt a kutatás eredménye nem általánosítható.  

A vizsgált minta bemutatása 

A szervezetek szakterületét nézve viszonylag sok tevékenységi területr l kaptam 

visszajelzést (ipar, mez gazdaság, kereskedelem, szolgáltatás, állami vagy közigazgatási 

szektorok). Dönt en azonban az állami és közigazgatási szférából (50 %) érkeztek vissza 

kérd ívek. A szervezetek megye szerinti megoszlására vonatkozóan minden megye érintett a 

kutatásban. Legnagyobb részarányt (27 %) Békés megye képviseli. A foglalkoztatottak 

számát illet en a 20 f alatti, a 21-50 f közötti és az 1001 f feletti szervezetek aránya közel 

megegyez , míg az 50-100 f közötti, közepes méret nek tekinthet szervezetek megjelenési 

aránya a legmagasabb (29 %). 

                                                

 

* I. díjas TDK dolgozat, témavezet : Szolnoki Péterné f iskolai adjunktus 
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A kutatás legf bb megállapításai 

Vizsgálatom során bebizonyosodott, hogy a szervezetek többsége szívesen alkalmaz 

diplomásokat, hiszen kell szakmai tudással, képességekkel, m veltséggel rendelkeznek 

munkájuk elvégzéséhez. Azonban az egyes területeken vannak eltérések. A vizsgált mintából 

több esetben is kiderült, hogy a mez gazdaság és ipar területén elhelyezked diplomásokat 

értékelik a legkevésbé, és itt alkalmazzák ket a legkevesebb számban. A legjobb helyzetben 

a szolgáltatás és az állami illetve közigazgatási szférában dolgozó diplomások vannak.  

Azonban a közalkalmazottak és köztisztvisel k bérezésénél és juttatási rendszerénél 

egyértelm en kiderült, hogy a törvények a meghatározóak, míg más szektorokban a szervezet 

maga határozhatja meg a javadalmazási rendszerét, amely nem túlzottan kedvez a 

diplomások számára. 

Kutatásom eredménye alátámasztotta hipotézisemet, mely szerint a diplomások 

elhelyezkedési esélyei javultak (nem számszer emelkedésr l van szó) abban az értelemben, 

hogy szaktudásukat, képességüket elismerik, és fontosnak tartják a munkáltatók, de 

javadalmazásuk ezzel nincs teljesen összhangban. 

A vizsgálat során szerzett ismeretanyag további kérdéseket vet fel számomra: 

 

Ha elismerik a diplomások szaktudását, intelligenciáját, miért nehéz az elhelyezkedés? 

 

Mi okozza, hogy egyes régiók alig-alig tudnak munkahelyet biztosítani a diplomások 

számára? 

 

Milyen lehet ségek és módszerek adottak a versenyszférában m köd szervezetek 

számára a diplomások anyagi elismerésére? 

Ezekre a kérdésekre a válaszokat a szakdolgozatom megírása során próbálom megadni.   

Abstract  

The paper that has been presented at the Students Conference aims at analysing the 

situation of young graduates and the value of human resource from the employers approach. 

The author is seeking an onswer to questions like how much and to which extent is a certain 

degree and the graduates know-how and expertise valued and appreciated, how is their 

employment evolving in certain areas of the country and what is the reason for the perceivable 

differences. Besides, the paper presents information related to remuneration and fringe 

benefits, as well.  
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