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1. Bevezetés
Korunk egyik legnagyobb kérdése a fenntartható, környezetkímélő megoldások előtérbe
helyezése. Földünk kialakulásával szinte egyidős a közlekedés, kezdetben csak a kialakulóban
lévő életvilágban voltak jellemzők ezek a szabályozott mozgások. Később az emberiség
megjelenésével kialakultak az egyre bonyolultabb és egyre messzebbre mutató közlekedési
módok és alternatívák. Az ősi kereskedelemmel megvalósultak a szállítási útvonalak, szállítási
alternatívák, melyek célja a termékek lehető leghatékonyabb eljuttatása, továbbítása volt.
Kevésbé tartották szem előtt a környezeti terhelés hatásait. Napjainkra a közlekedési
alternatívák oly mértékben megnövekedtek, hogy környezeti terhelésük igen jelentősen hat a
bolygónkra, valamint az emberiségre is. Ezért fontossá vált a minél környezetbarátabb
szállítási módok előtérbe helyezése a környezetet terhelő szállítási módokkal szemben. Bár
számos, jelenleg is folyó tudományos vita zajlik az egyes alágazatok hatásáról, kijelenthető,
hogy a közlekedési alternatívák között a legkedvezőbbek környezeti terhelés szempontjából a
vízi szállítás, valamint a vasúti szállítás (a képet árnyalja a dízelüzemű hajók, vonatok
alkalmazása). Jelen értekezésben a vasúti áruszállítást fogom megvizsgálni, részletesen
bemutatom, hogy a vasúti részarány, valamint a vasúti árufuvarozási piac összmérete hogyan
változott az elmúlt 10 évben. Szükségesnek tartom továbbá összetettebb módszerekkel is
vizsgálni a vasúti árufuvarozási piacokat.
A piaci vizsgálatok teljeskörű megértéséhez érdemes bemutatni az Európai Unió
megalakulásának folyamatait, a közösség közlekedést érintő politikáját, különös figyelemmel
arra, hogy az Európai Unió stratégiai célként tűzte ki a vasúti árufuvarozás részarányának
növelését a többi ágazathoz képest.
Az Európai Unió területi integrációja nagyrészt megtörtént, szabaddá vált a tagországok
közötti gazdasági, társadalmi mozgás, csökkentek a határátmeneti szabályok, ezzel könnyebbé
téve az áruk szabad áramlását, így fellendítve a kereskedelmet. Bevezetésre került az Európai
Unió tagországainak jelentős hányadában hivatalos fizetőeszközként az euró. Ezáltal létrejött
egy fizetőeszköz, mely nagyobb stabilitást biztosít a régió számára, használatával stabilabb
árak és nagyobb választék jelentkezett, és megjelentek az újabb piaci szereplők is a régióban
a nagyobb gazdasági vonzerő miatt (a közös pénz bevezetésének hátrányai is vannak, ennek
vizsgálata nem tárgya a dolgozatnak).
A folyamattal egyidőben szükségessé vált az Európai Unióban a területi gazdasági korlátok
lebontása is annak érdekében, hogy mind az adott ország, mind pedig a régió számára
megteremtődjön egy versenykörnyezet, így növelve a piac nagyságát, minőségét, valamint
felkészültségét a világpiaci verseny számára. Egyes vélemények szerint nincs is más lehetőség,
a kifejezés („there is no alternative”) rövidítése alapján ezt a gazdasági lépéskényszert TINOAfaktornak hívják. Elsőként a hálózatos iparágak piacának fejlesztése volt a cél, hiszen ezek
adják egy régió külső kapcsolatait. Elsődleges feladat lett tehát az energiaszektor, a
telekommunikáció, valamint a közlekedési hálózatok piacának liberalizációja. Ezeket az
újonnan megalakult piacokat szabadpiacnak is hívhatjuk, hiszen bárki megjelenhet rajta
szereplőként, fogyasztóként, kereskedőként. Annak érdekében, hogy ezek a piacok
optimálisan tudjanak működni, valamint, hogy az adott ország piacának főszereplője ne az
állam legyen, szabályozni kell, azaz különböző feltételeket szükséges meghatározni. Tehát e
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körben szükséges megszabni a piacra lépés alsó korlátait, a működési környezetet úgy, hogy
ezen „játékszabályok” a piacok minden egyes résztvevője számára betarthatók és
alkalmazhatók legyenek. A szabályok meghatározása során figyelemmel kell lenni arra, hogy
az alkalmazásuk során a piacok minőségi szintje emelkedjen, azaz versenyképes piacok
alakuljanak ki, illetve a piacok is növekedjenek.
A továbbiakban a közlekedési hálózatok liberalizációjával, azon belül is a vasúti árufuvarozási
piac liberalizációjával foglalkozom részletesen. Ez egy olyan terület, mely egyrészről gazdasági
kapcsolatot teremt a régiók között, másrészről pedig növelheti a régión belüli ipari növekedés
szintjét. Az előbb említett célok elérése érdekében kellő felkészültségre, stabilitásra,
rugalmasságra, megbízhatóságra kell törekedni az új piacok megalakítása során.
Ha úgy definiáljuk a vasúti árufuvarozási piacot a liberalizáció előtt, mint egy olyan teret, ahol
egy szereplő tevékenykedik, és az nem függ külső környezettől, monolit zárt rendszerről
beszélünk. A zárt rendszerben lévő egyetlen szereplő nincs rákényszerülve a váratlan
események kezelésére, tehát maga az esemény megtörténik, viszont a hatásfok változása
nincs hatással a rendszer egyik elemére sem. Így könnyen belátható, hogy a rendszerünk nem
fog fejlődni, nem lesz versenyképes, növekvő vagy vonzó. Ezért szükséges létrehoznunk egy
nyílt, mindenki által hozzáférhető rendszert, mely esetünkben a vasúti árufuvarozási
közlekedési rendszer nyílttá tétele. Ehhez szükséges meghatározni a belépési korlátot, a
piacon lévő szabályokat, a piac működési folyamatait, valamint vizsgálandó, hogy az általunk
kialakított új piachoz képest más, hasonlóan kialakított rendszerek hogyan működnek. Tehát
ha Magyarországon kialakítottuk a vasúti árufuvarozási piacot, meghatároztuk a belépési
feltételeket, valamint a működési szabályozási környezetet, akkor foglalkoznunk kell a többi
országon belüli vasúti árufuvarozási piac működésével, kialakításával, szabályozásával.
Összhangba kell hozni ezeket a piacokat, hogy minden egyes piaci szereplő képes legyen
átlépni egy másik piacra. Átlépés esetén szükséges, hogy az átlépési korlátok pont az ideális
szintet határozzák meg, tehát a korlát ne legyen se túl alacsony, se túl magas. Ha túl magas a
belépési korlát, akkor nem lesz a piacra lépő elég motivált a belépésre, így a piac nem válik
elég vonzóvá. Ha pedig túl alacsony a belépési korlát, akkor a piac működése zsugorodáshoz
vezethet, és az eddig benne elhelyezkedő tagok versenyképessége csökkenhet.
Magyarországon, valamint az Európai Unió tagállamaiban a vasúti árufuvarozási piac
megnyitása megtörtént. Meghatározták az új piac kritériumrendszerét, kialakításra kerültek a
versenyzési szabályok, felállították az egyes tagországok a piaci elemeket, főszabályként
megalakult az államtól független piaci környezet, az állam kizárólag mint szabályzó hat a
működésre.
Mindezek figyelembevétele mellett egy tényező már a kezdeti időszakban befolyásolhatta az
egyes piacok működését, valamint a nyíló piacok helyzetét. Ez pedig az idő volt, mégpedig
abban az értelemben, hogy egyes országokban a piacnyitásra szánt idő eltért egymástól,
valamint maga a piacnyitás sem azonos időben, hanem fáziskéséssel történt meg. Ennek
eredményeként inhomogén piacszerkezet alakult ki Európa szívében. Léteztek állami
szereplős piacok, valamint már versenypiacok is, közvetlen egymás környezetében.
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Az időben eltérő piacnyitás mellett gyanítható, hogy a helyi tradicionális gazdasági
sajátosságok miatt is eltérő lehet az egyes országok piacainak összetétele, teljesen más piaci
törvényszerűségek érvényesülhetnek. Igen izgalmas megfejteni egy olyan új versenypiacokból
álló régió működését, melynek tagjai monopol helyzetből induló, versenypiacra átrendeződő
piacok, amelyek végcélja egy olyan nagyobb egység létrehozása, mely egy világgazdasági
versenyben is helytálló, fenntartható piacot hoz létre. A történelmi múltból eredő gazdasági
régiókat szem előtt tartva csak a közép-kelet-európai résszel fogok foglalkozni a továbbiakban,
hiszen ez a terület vasúti piacnyitási szempontból a legkevésbé kutatott gazdasági régió. A
kutatásomban szerepel Csehország, melynek vasúti árufuvarozási piacát 2003-ban nyitották
meg, és jelenleg is egy meghatározó szereplő uralja (České dráhy a. s, mely a cseh állam
tulajdonában van jelenleg is), a többi vasútvállat jóval kisebb részesedéssel rendelkezik.
Szlovákiában is hasonló a helyzet, ott a piacnyitás 2002-ben történt meg, és a jelenleg is
domináns Železnice Slovenskej republiky (ZSSK Cargo) szlovák állami tulajdonban lévő vállalat
részesedése messzemenően a legnagyobb. Magyarország tekintetében később, 2006-ban
történt a liberalizáció, és itt eltérően a többi vizsgált országtól oligopóliumnak nevezhető
szerkezet alakult ki. Ennek oka, hogy a Rail Cargo Hungaria Zrt. jelenleg jóval több, mint 50%
feletti részesedéssel rendelkezik az egész piacon, azonban a második helyen nem 1-2 %-os
piaci részesedéssel rendelkező piaci szereplő található, mint a vizsgált többi ország esetében,
hanem 10 % fölötti részesedéssel a GySEV Cargo Zrt. További érdekesség, hogy ez az egyetlen
olyan környezet, melyben a legnagyobb vállalat tulajdonosa nem az adott ország állama
(közvetett tulajdonos az ÖBB-n keresztül az osztrák állam). Lengyelországban 2003-ban
történt meg a piacnyitás, mely során megalakult a független pályakapacitás-elosztó, itt
jelenleg hasonlóan a többi országhoz a volt állami vasút dominál. Romániában a régióban a
legkorábbi piacnyitás zajlott le, mégpedig 1998-ban, azonban a korai nyitás ellenére szintén
az állami tulajdonban lévő CFR Marfă rendelkezik jelentős piaci részesedéssel.
A fentebb említett országok teljesen más területi adottságokkal rendelkeznek, más a
gazdasági berendezkedésük, eltérő a méretük, történelmi múltjuk is részben különbözik.
Földrajzi és ezáltal logisztikai értelemben azonban összetartoznak, és a jelentősebb szállítási
láncok szervezői is egy régióként tekintenek ezekre az országokra. Érdekes vizsgálatnak
mutatkozik, hogy ezen országok árufuvarozási piacai a piacnyitás után hogyan működtek,
milyen eredményességgel váltak versenyképesebbé, valamint egymáshoz képest a helyzetük
miként változott meg a liberalizáció során. Az említett országok piacai tükrében nem tudjuk
jelenleg pontosan megmondani, hogy vajon ténylegesen megalakult-e egy regionális
versenypiac, azaz egy közép-kelet-európai kvázi homogén piac, valamint az egyes országokon
belül megvalósult-e egy jól működő rendszer. Az elmúlt pár évtizedben láthattuk, hogy maga
a vasúti árufuvarozási piac mérete nem nőtt az elvárt mértékben annak ellenére, hogy több
száz jogszabályt alkotott meg az Európai Unió a minél intenzívebb verseny kialakítása
érdekében.
A liberalizációs folyamat nem végeredmény, nem végső cél. A folyamat valójában csak egy
alap ahhoz, hogy megteremtsük a feltételeket. A versenypiac célja egy olyan „környezet”
megalkotása, mely inspirálja a részt vevő elemeket, nyitott az eddiginél modernebb
módszerek használatára, és hosszabb távon is fenntartja ezt a környezetet, tehát
fenntartható. A fenntarthatóság manapság célnak tűnik, de inkább következmény. A
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folyamatban működő jelenségek, melyek fenntarthatóvá teszik a rendszerünket, számos
esetben a háttérben zajlanak, gyakran észre se vesszük őket. Ezeket a jelenségeket
csoportdinamikai jellemzőkkel jól definiálhatjuk. Ilyen jellemzők lehetnek, ha rendszerünkben
túl eltérő elemek találhatók, vagy azonos elemek sok közös tulajdonsággal rendelkeznek, vagy
túl nagy távolságok alakulnak ki az elemek sorrendiségében. Mindemellett a felhasználóknak,
versenytársaknak a piaci változtatásokhoz való viszonyulása szintén a rendszerünk
fenntarthatóságát befolyásolja. Az utóbbi évtized vasúti árufuvarozási piacai nem az elvárt
képet mutatták, azaz a folyamat kevésbé volt öngerjesztő. Még mindig úgy jellemezhetjük a
piaci helyzetet, mint egy alapjáraton működő belsőégésű motort. A teljesítménymaximum felé
kevésbé haladunk, nincs kellő motiváció, hogy növeljük a teljesítményt, pedig az lenne a
legfontosabb célkitűzés, hogy minél nagyobb távolságokat tudjunk megtenni, növeljük a piac
nagyságát, lefedettségét.
Az elmúlt évtizedekben a vasúti szállítások reneszánszát éltük. A dolgozatomban bemutatásra
kerül, hogyan növekedett a szállítási mennyiségek összvolumene. A növekedés azonban
lelassult, nem érte el a várt szintet.
Napjainkban számos gazdasági, valamint
közlekedéspolitikai intézkedés tükrözi a vasúti árufuvarozási piac versenyképességének
megteremtését célzó próbálkozásokat. Vállalati tranzakcióknál kérdés, ha a két legnagyobb
piaci szereplő egyesül, akkor ez az adott piacra miként hat, azaz a belső versenyképesség fog
változni, vagy az úgynevezett külső piacokkal szembeni versenyképességben tapasztalhatunk
módosulást. Már itt is megfigyelhetjük a piacok egymáshoz viszonyulását. Vasútvállatok
konténerterminálokat hoznak létre, hogy számukra a legolcsóbb, valamint legrövidebb
logisztikai láncokat alkossák meg. A versenyképes árufuvarozásra vonatkozó európai vasúti
hálózatról szóló 913/2010 / EU rendelettel az Európai Unió célul tűzte ki, hogy az Unió
területén egy olyan kiemelt vasúti árufuvarozási hálózat kerüljön kialakításra, amely nagy
mértékben elősegíti a vasúti árufuvarozás versenyképességének növekedését. Ezeket hívjuk
Rail Freight Corridor (továbbiakban: RFC) vonalaknak. Jelenleg is számos próbálkozással
találkozhatunk a versenyképesség növelésére vonatkozóan, de az eredmények még kellő
mértékben nem kerültek értékelésre.
A kialakult közép-kelet-európai vasúti árufuvarozási piac szerkezetének feltárására jelenleg
elsősorban konzervatív eljárásokat, módszereket alkalmaznak a tudományos kutatásokban.
Ilyen vizsgálatok irányulhatnak technológiai kérdésekre, azaz például milyen típusú kocsikban
zajlik a fuvarozás, (ömlesztett áruk vagy tartálykocsiban szállított áruk), vagy éppen a szállítás
módjára utalva (kísért vagy kíséretlen a forgalom, azaz konténeres vagy fél pótkocsis a
szállítás). Az elegy képzése szerint kutatásokat végeztek az egyedi kocsis (single wagon load),
illetve irányvonati közlekedtetés relációjában. Nem utolsósorban gyártástechnológiai
kérdésekkel is foglalkozott számos kutató a vasúti árufuvarozás versenyképességének
növelése érdekében, illetve e technológiák komplementereként az információtechnológiai
újítások is alkalmazásra kerültek. Ezek az eljárások kevésbé alkalmasak a komplexebb
feltárások elvégzésére. A tudomány számos területe megköveteli az úgynevezett holisztikus
nézőpontot, mely az egész rendszer összefüggéseit vizsgálja.
A doktori dolgozat olyan kutatást mutat be, amelyben célul tűztem ki, hogy megvizsgáljam a
közép-kelet-európai vasúti árufuvarozási piacokat, azok méretét, versenyképességük
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növelési lehetőségeit úgy, hogy a piacon lévő szereplők azonos mértékben legyenek részesei
ennek a változásnak, tehát semmilyen mértékben ne szenvedjenek hátrányt a piac egyes
szereplői, valamint ne is élvezzenek versenyelőnyt. Erre példa lehet, ha az egyes kocsis
forgalmakat támogatja az állam, akkor jellemzően a kisebb vasúti vállalatok nem
támogatottak, mivel ezzel a tevékenységgel nem foglalkoznak, csak irányvonatos vonatok
közlekedtetésével. Foglalkozni szükséges a vasúti részarány növekedésével, hiszen ennek
eredménye a vasúti árufuvarozási piac növekedése is. A modális eltolódás csak akkor
következik be, ha erős a feladó nyomása vagy alacsony a kapacitás kockázata. (Eng-Larsson,
F., et al. 2016).
A vizsgálathoz keresni kell egy módszertant, mellyel beazonosíthatók az egyes országok
piacára legjellemzőbb piaci ismérvek, tehát azok az attribútumok, mellyel az adott piac
versenyképességét növelni lehet. Ennek érdekében összefüggéseket kell találni látszólag
független adatok között. Jelenleg a vasúti árufuvarozási piacon Magyarországon ilyen
elemzést nem végeztek, valamint Csehország, Szlovákia, Lengyelország, illetve Románia vasúti
árufuvarozására vonatkozóan sem, illetve ezen piacok közös vizsgálata sem történt meg.
Tudományos hozzáadott értéknek számít ezen felül az alkalmazott statisztikai eljárásra, a
főkomponens- analízisre (PCA) épülő általam kidolgozott modell, amely általánosan
használható tetszőleges ország vagy országcsoport vasúti piacainak a jellemzésére. Miután a
dolgozatomban szereplő országokra a vizsgálatok elvégzésre kerültek, ismertetem az egyes
piacokra legjellemzőbb attribútumok alapján azokat az ajánlásokat, mellyekkel elérhető a
versenyképesség növelése.
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2. Szakirodalmi áttekintés
2.1 Az Európai Unió integrációs fázisai
Mivel a doktori dolgozatom tárgya egy EU-n belüli integrációs folyamat a vasúti
szállítmányozásra vonatkoztatva, szükségesnek látom áttekinteni az Unió integrációs logikáját
az egyes történelmi egyesülési lépéseken keresztül.
A II. világháború befejezésével (1945. május 8.: Németország feltétel nélküli megadása vagy
1945. szeptember 2.: Japán feltétel nélküli megadása) egység nélküli romokban állt Európa (
Royde-Smith, Hughes). Nem léteztek biztos pontok a gazdaságban. Többek között
Magyarországon volt a legmagasabb infláció a világon 1945. július 10-én 348,46%-kal, melyet
csak a 2008-as zimbabwei infláció előzött meg. Ezt a két jelenséget hiperinflációnak nevezik.
(Siklos, 1989) (Tarján)
Az imént említett gazdasági, társadalmai jelenségek enyhítésére az erős konszolidáció nem
bizonyult elegendőnek az európai országok területén, ennél jóval többre volt szükség. Robert
Schumann Franciaország külügyminisztere 1950. május 9-én hozta először nyilvánosságra
azokat az elképzeléseket, melyek kiindulópontként szerepelhettek az egységes európai piac
felépítésében. A háborús károkat elszenvedett régiókban a legfontosabb eszköz a folyamatok
beindításához az energia volt, ennek révén elkezdhető a termelés, a gazdaság beindulhat. Az
energia mennyiségi korlátainak feloldásához szükség volt az energia összegyűjtésére és
észszerű elosztására. Ennélfogva megalapították 1951-ben az Európai Szén- és Acélközösséget
(publications.europa.eu/resource/cellar/d3283d93-8b4a-4846-ad1fd4ad219ccf86.0019.02/DOC_1 ). A közösség hat alapító tagállama Belgium, Franciaország,
Hollandia, Luxemburg, Németország, valamint Olaszország volt. A gazdasági termelések
beindításával az elkövetkezendő néhány évben kialakul egy dipólusú világkép Európában. Ezt
a jelenséget először Walter Lippmann említette „hidegháború” kifejezéssel (Lippmann, 1947).
1957-ben Európa további erősítése érdekében a tagok aláírják a Római szerződést, ezzel
megalakul az Európai Gazdasági Közösség (EGK), azaz az aláírók által alkotott közös piac. Az
1960-as években folyamatosan fejlődik a gazdaság, az élelmiszeripar, valamint az emberek
életszínvonala is meghaladja a korábbi évek értékeit (Crafts, Toniolo, 1996). Vasúti és
piacliberalizálási szempontból is érdemes megemlíteni, hogy az európai kontinensen kívül az
EGK-val párhuzamosan megalakul ugyanilyen indokokkal Ázsiában a Délkelet-ázsiai Nemzetek
Szövetsége (ASEAN – Association of Southeast Asian Nations) 1967. augusztus 8-án. Alapító
tagjai közé tartozott a Fülöp-szigetek, Indonézia, Malajzia, Szingapúr és Thaiföld, később
további országok csatlakoztak a szövetséghez, úgymint Brunei, Vietnám, Laosz, Mianmar,
Kambodzsa. Az ASEAN keretén belül az integráció kibontakozása, azaz a közvetlen külföldi
befektetések vonzása érdekében megvalósuló regionális összefogás válaszreakcióként is
értelmezhető az ázsiai régió részéről. Az ASEAN-országok is hasonló gazdaságfejlesztési utat
választottak, mint például Európa (Völgyi, Lukács, 2014). A két, földrajzilag teljesen távol álló
földrészen hasonló piaci mechanizmusok játszódtak le a gazdaság serkentése céljából. Az
ASEAN modellként tekint az EU-ra bizonyos kitételekkel. A szövetség tagjai tudomásul vették,
hogy szükséges egy egyesített intézményrendszer kiépítése, valamint a jó regionális felépítés.
Azonban az ASEAN nem törekszik vámunióra, valamint közös fizetőeszköz létrehozására sem,
továbbá az EU-tól nem kívánja átvenni a biztonságpolitikai intézkedéseket, ugyanis azokat
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illetően szkeptikus. Az ASEAN-országok az alacsony intézményesítést tekintik a funkcionális
együttműködés akadályának (Yukawa, 2018). Bár a dolgozatom nem tartalmazza az ASEAN
csoport vasúti liberalizációs lépéseit, későbbi kutatásokban tervezem a kidolgozott PCA
modell ASEAN-ra való alkalmazását és összehasonlító elemzés elvégzését.
Következő fontos lépésként 1973-ban Dánia, az Egyesült Királyság, valamint Írország
csatlakozott, így 9 tagállamúra bővült a közösség (Schlosser, 1979). 1979 júliusában
megtartották az első közvetlen általános választójogon alapuló európai parlamenti választást,
melyet azóta is ötévenként folytatnak le. 1981-ben megkezdődött a dél-keleti terjeszkedés,
azaz Spanyolország, Görögország és Portugália is csatlakozott. Csatlakozásuk után
bebizonyosodott, hogy a korábban elmaradt, kevésbé fejlett piacokból helyes politikai
döntések alkalmazásával versenyképesebb, gazdaságilag stabilabb piacok jöhetnek létre
(Nagy, 1999) Ezzel egy időben világossá váltak a területi aránytalanságok, így elkezdődött a
források, támogatások rendszerének kidolgozása, az egész régió kiegyensúlyozása érdekében.
Az 1980-as években bekövetkezett világgazdasági zuhanás, azaz a Nixon amerikai elnök által
bejelentett, a bretton woods-i rendszer alapját jelentő dollár-arany átváltás felfüggesztése,
valamint az 1973-as kőolajválság egyaránt általános recesszióhoz vezetett a
világkereskedelemben, instabillá téve az eddig jól funkcionáló nemzetközi monetáris és
pénzügyi kapcsolatokat (Blahó, 2012). Ezek a folyamatok serkentették a gazdasági közösséget,
hogy erősebbé és ellenállóbbá tegye saját magát a kiszámíthatatlan világgazdasági
ingadozásokkal szemben. A Jacques Delors vezette Európai Bizottság kiadta az egységes
európai piac 1993. január 1-ig történő megvalósításának menetrendjét, azaz az ún. Fehér
könyvet. Ezt megerősítve 1987. július 1-én hatályba lépett az Egységes Európai Okmány
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0027). A fehér könyv
egyértelmű javaslatot tesz a vasúti árufuvarozás részarányának növelésére vonatkozóan.(
Aditjandra, P. T. (2018))
Ezt követően a történelem számegyenesén egy újabb kedvező évtizedhez értem Európa
számára. Felbomlott a Lippmann által említett (Lippmann, 1947) hidegháborús helyzet.
Megszűntek a szilárd határok, melyeket egykoron javasolt Churchill a Szovjetunióval szemben.
Európa már nemcsak földrajzi szempontból lehet egységes, hanem gazdaságilag is.
Mindemellett azonban gazdasági kiegyensúlyozatlanság jellemezte a térséget, mely egy újabb
megoldandó problémát jelentett az egységes stabil gazdaság számára. A 90-es évek elején a
maastrichti tárgyalás során a tagok megállapodtak, hogy szükséges egy mélyebb
együttműködés a tagállamok között. Ezt szerződéses formában is megerősítették a
tagállamok, így a Maastrichti szerződés 1993. november 1-én lépett hatályba. Ekkor született
meg az Európai Unió.
(https://europa.eu/europeanunion/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_u
nion_en.pdf)
Az újonnan létrejött szövetségben az építkezésé volt a főszerep, európai országok sora
csatlakozott a régióhoz, látva az abból származó előnyöket, azaz a gazdasági biztonságot az
életszínvonal növekedését. Nauro F. Campos, Fabrizio Coricelli, Luigi Moretti kutatása alapján
(Campos et al, 2018) az 1980-as, 1995-ös és 2004-es bővítések azt mutatják, hogy az egy főre
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jutó GDP és a munkaerő termelékenysége nőtt annak ellenére, hogy az országok jelentős
heterogenitással rendelkeztek.
Mint azt korábban említettem, a földrajzi határok megnyitása sikeresnek bizonyult, azonban
még egy fontos gazdasági korlátozó tényező volt jelen, ami egy ekkora inhomogén piac esetén
gondot okoz. Gondoljunk csak bele, ha egy hétköznapi termelő piacon annyiféle pénzeszközzel
lehetne fizetni, ahány eladó van, ám az eladók egymás pénzeszközeit nem fogadják el! A
probléma megoldásaként 2002. január 1-én az Európai Unió megalkotta a régi valuták helyett
egy új közös valutát, az eurót. Ennek során nemcsak egy gazdasági akadály, korlát omlott le,
hanem világszinten egy jóval erősebb valuta jött létre, mint korábban bármely más tagország
fizetőeszköze. Menzie Chinn, Jeffrey Frankell tanulmányában (Chinn, Frankel,2008) előre
jelezte, hogy a közeljövőben akár az is elképzelhető, hogy az euró a dollárt is megelőzi, mint
ahogy korábban a font is tette. Megjegyzendő, hogy az euró az egyetlen olyan fizetőeszköz,
melynek kibocsátója nem egy ország, hanem jóval több. A jelenleg 19 tagú eurózóna
mindegyik központi bankjának van euró-kibocsátási joga. Tehát a stabilitása több ország
gazdaságától függ. Míg a világ legerősebb fizetőeszközei az adott kibocsátó országtól nagy
mértékben függnek. Ez a jelenség a „piachoz” való csatlakozás szempontjából igen vonzó
lehet.
Az Európai Unió jelenlegi területi és gazdasági formáját 2013-ban érte el, mikor Horvátország
is csatlakozott hozzá, így a tagállamok létszáma 28 tagra bővült (https://europa.eu/europeanunion/topics/transport_hu ). A világgazdaság kihívásaival szemben még mindig nehézségeket
okozott az Európai Unió egységes fellépése, ezért megkísérelték megalkotni az Európai Unió
alkotmányát, melyet két tagállami szavazáson is elutasítottak. Így újabb megállapodást írtak
alá a tagállamok, azaz a tagállamok megkötötték a Lisszaboni szerződést
(http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/5/a-lisszaboni-szerzodes)
2007.
december 13-án, hatályba lépése pedig 2009. december 1-én volt. A szerződés egyik
sarkalatos pontja, hogy állandó elnöki tisztséget hoz létre a külügyi és biztonságpolitikai
főtisztségviselői mellett. Az Európai Unió tagjainak létszáma időközben 27 tagállamra csökkent
tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból.
Jelen kutatásom szempontjából az Európai Unió vonatkozó szerződései, megállapodásai, így
különösen a Koppenhágai Kritériumok kardinális jelentőségűek. Ugyanis a kritériumok egyik
lényegi pontja, hogy a volt szocialista tagországoknak működő piacgazdasággal kell
működniük, valamint meg kell birkózniuk az Unión belül működő verseny nyomásával,
valamint a piaci helyzettel. Tulajdonképpen mindezek alapján piacnyitást kell végrehajtaniuk
a csatlakozó országoknak.
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/accession_criteria_copenhague.html)
Fentebb áttekintettem az Európai Unió megalakulását célzó intézkdéseket a II. világháborútól
egészen napjainkig. Felépült az Európai Unió szervezete, megalkultak a működéshez szükséges
feltételek. Ezt követően a Római Szerződés rendelkezéseinek értelmében szükséges minden
tagállam részére nyílt hozzáférést biztosítani az egyes piacokhoz. A következő fejezetben ezt
a liberalizációs folyamatot fogom részletesebben bemutatni.
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2.2. A liberalizáció szükségessége
Ahhoz, hogy megértsük a közlekedési liberalizáció szükségességét, vissza kell lépnünk egészen
az 1957-es a Római Szerződéshez (Az Európai Gazdasági Közösséget (EGK-t) létrehozó
szerződés, melyet 1957. március 25-én írták alá, és 1958. január 1 -jén lépett hatályba.), hiszen
a Római Szerződésben meghatározott, a közös gazdasági térség oszlopait jelentő négy
szabadságból három: a személyek, szolgáltatások és az áruk szabad mozgásának
megvalósulása vezet a liberalizációhoz. Pelkmans, J. (2001) kutatása szerint a hálózatos
iparágak közül az első liberalizált piac a légi fuvarozás volt 1987-ben, majd ezt követte a
nemzetközi közúti árufuvarozás 1992-ben, majd jóval később a vasúti árufuvarozás
liberalizációja.
Ahhoz, hogy érvényesüljenek a Római Szerződés előzőekben említett feltételei a közlekedés
terén, a jogi környezet megteremtése volt az első lépés. A tanács (Európai Unió elődje) 1991.
július 29-én a közösségi vasutak szervezéséről szóló (91/440/EGK) irányelvet fogalmazta meg
a vasúti közlekedés számára. Voltaképpen ettől a ponttól számítható a vasúti árufuvarozás
piaci modelljének monopol helyzetéből való átalakulása, versenypiaci felépítése. A
következőkben kifejezetten a vasúti árufuvarozási piacnyitást támogató közösségi stratégia
kerül ismertetésre.
2.3 Vasúti árufuvarozás liberalizációja
A vasúti közlekedési piacon hasonló logikai kapcsolatok és folyamatok figyelhetők meg,
így több lépésben célszerű a vasúti közlekedés tagállami szinten zárt, monopol piacát
a tagállamok számára nyílt piaccá alakítani. Az Európai bizottság főbb célkitűzéseitmelyek a kutatásom szempontjából mérvadóak- az alábbiakban foglalhatjuk össze:
• munkahelyteremtés beruházások növelése
• összekapcsolt digitális egységes piac
• rugalmas energiaunió előretekintő éghajlat-politikával
• mélyebb és méltányosabb belső piac, megerősített ipari bázissal
• erősebb globális szerepvállalás
Az Európai Bizottság célkitűzéseihez szorosan kapcsolódnak a Mobilitáspolitikai és Közlekedési
Főigazgatóság (DG MOVE) által megfogalmazott célok, melyek stratégiai iránymutatással
szolgálhatnak a vasúti árufuvarozási piac számára is.
A DG MOVE főbb célkitűzései a következők:
•

•

Hatékony, fenntartható, biztonságos és egységes európai közlekedési térség: A
szabályozás javítása, az uniós jogszabályok magas szintű végrehajtásának
biztosítása a közlekedés területén, valamint nyílt és tisztességes verseny mind
az EU-ban, mind a kulcsfontosságú partnerországokkal fenntartott
kapcsolatokban
Modern európai közlekedési infrastruktúra: A transzeurópai közlekedési
hálózat hatékony megvalósításának biztosítása az Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz és az innovatív pénzügyi eszközök segítségével (EFSI).
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•

Innovatív közlekedési ágazat: A Horizont 2020 keretében a közlekedési
területen folytatott kutatási és innovációs tevékenységek finanszírozása
hatékony végrehajtásának biztosítása.

Ezek a döntést támogató célkitűzések egyre nagyobb lehetőségeket hordoznak magukban.
Egyfelől nagyban hozzájárulnak a versenyképes, fentartható közlekedési ágazatok
kialakulásához, valamint a megfelelő ágazati munkamegosztásra is előremutató irányokat
fogalmaznak meg. (Strategic Plan 2016-2020 DG MOVE (2017)
A közlekedési alternatívák egyre nagyobb rugalmasságot mutatnak a XX. század közepétől, így
a vasúti közlekedés adottságai inkább hátrányként merültek fel a más közlekedési eszközök
által nyújtott lehetőségek között. Ezért az Európai Közösség a versenyképesség növelése
érdekében, valamint az említett hátrányok leküzdése érdekében „egységes európai térséget”
kívánt létre hozni. Tehát, ahogy az Európai Unió létrejöttének is egyik fő célja az egységes
növekvő gazdasági piac, így képzelhető el az egységes vasút is. Khan, és társai kutatása
alátámasztja, hogy a vasúti áruszállítás valószínűleg növekedni fog, egy térség gazdasági
növekedésével párhuzamosan (Khan, M. Z. et.al 2020). A Bizottság már 1998-ban
előterjesztett egy javaslatot vasúti csomagként, melyet aztán 2000-ben el is fogadtak. Az
Európai Unió vasúti közelekedésre vonatkozó komplex stratégiájának kialakítására több
lépésben került sor az egyes vasúti csomagok szabályrendszerén keresztül. A következő
alfejezetben a vasúti csomagok legfőbb intézkedéseit foglalom össze.
2.4. Az Európai Unió vasúti csomagjainak rövid áttekintése
•

Az első vasúti csomag:

Első lépésként a Bizottság megalkotta a működési, azaz a szabályozási környezetet, biztos
jogszabályi környezetet teremtve annak érdekében, hogy a piac képes legyen szabályozottan
működni, de nem túl szigorú feltételek mellett, hogy a belépési korlát motiváló hatású legyen
(Farkas B., 2016).
A 2001. február 26-i 2001/12/EK európai parlament és tanács irányelve módosította a már
megalkotott, a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 1991. július 29-i tanács irányelvet
(https://eurlex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?qid=1576013393076&uri=CELEX:32001L00
12 )
A jogi szabályozás sorában említést érdemel a 2001. február 26-i 2001/13/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv (https://eurlex.europa.eu ), mely módosította a már létező, a
vasúttársaságok engedélyezéséről szóló, 1995. június 27-i tanácsi irányelvet. Ezen felül a
vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának
felszámításáról szóló, 2001. február 26-i 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(https://eurlex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?qid=1576013593555&uri=CELEX:32001L00
13,https://eurlex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?qid=1576013696570&uri=CELEX:32001L
0014 ) szintén megemlítendő. Itt megjegyzendő Odolinski azon megállapítása miszerint a
meghatározott pályahasználati díjak kiszámítása esetén, kapacitáskihasználás tekintetében a
differenciált határköltségeken alapuló díjak megállapítása megváltoztathatja az üzemeltetők
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korábbi költségeit, és így az infrastruktúra hatékonyabb kihasználásához vezethet. (Odolinski,
K. 2019)
A fentebbi jogszabályok legnagyobb eredménye, hogy külön szereplőként megjelentek a
vasúttársaságok és a pályahálózat működtetők. A működtetők kötelesek hozzáférést
biztosítani díj ellenében a vasúttársaságok számára, valamint érvényesülnie kell a
versenytársak hátrányos megkülönböztetése tilalmának is. Az irányelvek meghatározzák a
vasúti árufuvarozási és személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó hozzáférési jogokat. A
bizottság irányelveinek alkalmazása mellett szükséges létrehozni egy nemzeti független
szervet, mely felügyeli, ellenőrzi a vasúti piaci versenyt. Az Európai Parlament és a Tanács
2001/16/EK irányelve (2001. március 19.) a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer
kölcsönös átjárhatóságáról (https://eurlex.europa.eu) a Római Szerződésben megfogalmazott
áruk, valamint szolgáltatások korlátozásmentes áramlását célozza meg. Tapis kutatásában
arra hívja fel a figyelmet, hogy a transzeurópai folyosók (továbbiakban: TEN-T) további
fejlesztésénél érdemes figyelembe venni a Multiple Discrete Extreme Value Model-t
(MDCEV) ,mely gyakolati példán keresztül képes értékelni a az infrastrukturális beruházások
társadalmi hatását (Tapia, R. J. 2020) Zellhofer kijelentései alapján megerősítést nyert, hogy
a jogszabályi csomagok ellenére még további jogszabályok megalkotása szükséges annak
érdekében, hogy a versenyképesség növekedjen,valamint hogy a korábbi állami tulajdonban
lévő vasútvállalatok ne éljenek vissza fölényükkel (Stehman, Zellhofer, 2004).
•

Második vasúti csomag

Megszülettek az alapvető működési feltételek, így szükségessé vált megteremteni a teljes
liberalizálási út következő lépéséhez szükséges feltételeket. A tanács a jogi környezet
megteremtése érdekében e körben elfogadta a 2004/49/EK irányelv és a közösségi vasutak
biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv
és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati
díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról
szóló irányelvet, azaz a vasútbiztonsági irányelvet (https://eurlex.europa.eu). Megszületett
továbbá az Európai Parlament és a Tanács 2004/50/EK irányelve (2004. április 29.) a
nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 96/48/EK
tanácsi irányelv és a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról
szóló
2001/16/EK
európai
parlamenti
és
tanácsi
irányelv
módosításáról
(https://eurlex.europa.eu ) illetve Európai Parlament és a Tanács 2004/51/EK irányelve (2004.
április 29.) a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv módosításáról
(https://eurlex.europa.eu). A fenti irányelvek figyelembevétele mellett alakultak meg a vasúti
árufuvarozási vállalatok, és megalakult az Európai Vasúti Ügynökség (European Railway
Agency – ERA) melynek fő feladata, hogy elősegítse az európai vasúti rendszerek koordinálását
(https://www.era.europa.eu/library/studies_en). Az ERA nagyban hozzájárul a vasúti
rendszerek átjárhatóságához, évenkénti jelentéseket készít az infrastruktúrán történt
balesetekről, átjárhatósági kérdésekről (Dénesfalvy, 2009).
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•

Harmadik vasúti csomag:

Az egységes európai vasúti térség kialakítása érdekében 2007. október 23-án elfogadásra
került az ún. harmadik vasúti csomag. A jogszabálycsomag három közösségi jogi normát foglal
magában, amelyek:
-

-

az Európai Parlament és a Tanács 1371/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti
személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről
az Európai Parlament és a Tanács 2007/58/EK irányelve (2007. október 23.) a közösségi
vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK irányelv, valamint a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának
felszámításáról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról
az Európai Parlament és a Tanács 2007/59/EK irányelve (2007. október 23.) a közösségi
vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők
minősítéséről.

Bár nem része a harmadik vasúti csomagnak, azonban a vasúti személyszállítási
tevékenységgel igen szoros kapcsolata miatt a csomag rendelkezéseinek átültetésével együtt
kezelendő az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a
vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásokról, valamint az 1191/69/EGK és az
1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Az első, második és a harmadik vasúti csomagok által megvalósított szerkezetátalakítási
folyamat és a teljesítménytrendek bizonyították, hogy a vasúti rendszer továbbra is
fenntartható közlekedési módot képvisel az új tagállamokban, a potenciálok és lehetőségek
tovább javítandók (Tánczos, Bessenyei, 2009). A további fejlődés érdekében szükséges tovább
egyszerűsíteni a vasúti piaci liberalizációt, ez megteremti a négyes vasúti csomag jogalapját.
•

Negyedik vasúti csomag: (Koós, 2013) mely jelenleg elfogadás, tárgyalás alatt áll.

Elsősorban az a cél, hogy minél egységesebbé váljon a vasúti környezet, így a korábban
kinevezett ERA szerepe megnövekszik. Ezt erősítette meg tanulmányában Valentiny Pál is
(Valentiny, 2013), megállapításai szerint a szabályozás területén szükséges összpontosítani a
feladatokat.
A korábbi csomagokhoz képest két fő irányt állapíthatunk meg a jogszabályalkotás mentén. Az
első fő irány az unió közlekedéspolitikai céljaihoz való közeledés. Második fő irányként a
közlekedéspolitikai célhoz tartozó műszaki hátérrendszer létrehozása nevezhető meg.
A közlekedéspolitikai célokhoz való közeledést célozza a 2012/34/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a
vasúti infrastruktúra irányítása tekintetében történő módosításáról szóló 2016. december 14i (EU) 2016/2370 számú európai parlament és tanácsi irányelv, illetve az 1370/2007/EK
rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása
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tekintetében történő módosításáról szóló 2016. december 14-i (EU) 2016/2338 európai
parlament és tanácsi rendelet.
A fentebb elsőként említett irányelv a belföldi vasúti személyszállítási piac megnyitásáról
rendelkezik, eszerint bármely ország személyszállítással foglalkozó társasága, mely teljesíti a
működési feltételeket, és rendelkezik vasútbiztonsági tanúsítvánnyal, végezhet
személyszállítást az adott ország piacán.
A fentebb rögzített másik irányelv értelmében a vasúti infrastruktúra működtetésben a
pályahálózat-működtető a továbbiakban vagy teljesen független pályahálózat-működtető, vagy
vertikálisan integrált vasúti társaság (ún. holding-struktúra) részeként tevékenykedhet. A
pártatlan és semleges pályahálózat-működtetői feladatok ellátása érdekében a 4. vasúti
csomag további előírásokat tartalmaz a pályahálózat-működtető pénzügyi átláthatóságára, az
ún. alapvető feladatok (pályahálózat-kapacitás elosztása, menetrendszerkesztés, pályahálózathasználatáért fizetendő díjak megállapítása és beszedése) és a forgalomirányítás ellátásának
pártatlanul történő ellátása, és a pályahálózat-működtető tudomására jutott vállalkozó vasúti
társaságokat érintő üzleti titok megőrzése érdekében. A pályahálózat-működtetők között
átszállójegyek bevezetését írja elő.
A közlekedéspolitikai célokhoz tartozó műszaki rendszer kialakítását célozza a vasúti rendszer
Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2016. május 11-i (EU) 2016/797 európai
parlament és tanácsi irányelv (átdolgozás) továbbá a vasútbiztonságról szóló 2016. május 11-i
(EU) 2016/798 európai parlament és tanácsi irányelv (átdolgozás) valamint az Európai Unió
Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. május
11-i (EU) 2016/796 európai parlament és tanácsi rendelet is. Az említett műszaki rendszer
tekintetében hangsúlyos szerepet kap a vasúti biztosítórendszerek legoptimálisabb,
biztonságosabb elhelyezkedése a hálózaton belül, hiszen csak akkor lesz a legbiztonságosabb
és leghatékonyabb a vasúti rendszer (Vignali, V. et al. 2019)
A vasúti eszközpark rendszerében eddig még nem sikerült az egységesítés, a vasútbiztonsági
tanúsítványok, a jármű típusengedélyek tekintetében, valamint hatósági eljárások során az
egyes tagországok hatóságai járnak el, melyek így egymástól függetlenül működnek. A négyes
vasúti csomag szerint az ERA adja ki az egységes vasútbiztonsági tanúsítványt azon piaci
szereplőknek, akik több országban végeznek vasúti tevékenységet, viszont amennyiben csak
egy országban végzik ezt a tevékenységet, akkor továbbra is az adott ország hatósága illetékes.
Hasonlóképpen a több országra vonatkozó jármű típusengedélyt, valamint a forgalomba
hozatali engedélyt is az ERA adja ki.
Mivel az egyes tagországokban felmerülhetnek olyan vasútüzemeltetési tevékenységek,
amelyek mintegy „szigetüzemként” működnek, tehát nem kerülnek az adott országon kívülre
(kisvasutak), így azok eljárásait továbbra is az adott ország vasúthatósági szerve láthatja el.
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A vasúti liberalizációhoz szükséges szabályozási háttér megszületetta fentebb említett vasúti
csomagok által, a következő mérföldkőnek a 4. vasúti csomag átültetése tekinthető. A
folyamatok az elmúlt néhány év távlatában elindultak, de jelenleg még nem tudjuk
megmondani, hogy mennyire állt be a piaci egyensúly. Ezért a következő fejezetben
bemutatom az elmúlt néhány év tanulságait, mely a vasúti árufuvarozási piacot érinti.
2.5. A vasúti árufuvarozási piac liberalizációs folyamatainak tanulságai az elmúlt néhány év
tükrében
Az előző fejezetben megállapítottam, hogy az Európai Unióban a több, mint két évtized alatt
jelentős jogszabályalkotási tevékenység ment végbe a versenyképesség növelése érdekében.
Ahhoz, hogy tovább tudjam vizsgálni a vasúti árufuvarozási piacot, még egy rövid globális
áttekintést teszek a hálózatos iparágakkal kapcsolatban, mivel a vasút is ezen iparághoz
tartozik.

1. ábra : Egyes hálózatos iparágak kezdeti liberalizáltságának szakaszai
Forrás: (J Pelkmans, 2001) (kiegészítve az azóta megjelent fontosabb jogszabályokkal.)

Pelkmans vizuálisan ábrázolta az egyes hálózati iparágakhoz tartozó piacnyitási sematikus
lépéseket (Pelkmans, 2001). Az ábrából beigazolódni látszik, hogy a közlekedés - esetünkben
a légi, valamint a vasúti közlekedés- liberalizációja több szintet tartalmaz, mint a legtöbb
szektor liberalizációja. Ez a megállapítás alátámasztja, hogy a vasúti közlekedési piac jóval
összetettebb más szektoroknál. Joggal feltételezem, hogy az Európai Unió ezt a tényt hamar
felismerte, és ezért jóval korábban elkezdte a piacnyitási folyamatokat a többi iparághoz
képest, valamint a vasúti közlekedés volt a legszükségesebb összetevője a gazdasági-,
munkaerő-, áruáramlásoknakAz alábbiakban megvizsgálom, hogy az egyes tagállamokon belül
időben hogyan alakultak a vasúti piacnyitási folyamatok.
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/131/legi-kozlekedes-piaci-szabalyok
https://www.posta.hu/static/internet/download/postai_iranyelv_3_hivatalos.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700074.tv
https://gvh.hu/data/cms1000584/13_Expert_energia_Tanulmany.pdf
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2. ábra: A vasúti liberalizációs folyamatok átültetése, valamint annak hossza az egyes országokra
vonatkozóan.
Forrás: Yves CROZET et al. , 2012

Crozet időegyenesén látható, hogy annak ellenére, hogy a vasúti csomagokat - amelyek a
tagállamok számára kötelező érvényűek- elfogadta az Európai Unió, mégsem lehet az Unió
területére vonatkozó vasúti liberalizációs folyamat kezdési időpontját azonosnak tekinteni az
összes tagállam tekintetében (Crozet, 2017). Nehéz helyzet alakult ki, mivel a nyugat- európai
államok meglehetősen hamar elindították a piacnyitási folyamatot, míg a kelet-közép-európai
országok csak késve tudták megvalósítani a tényleges piacnyitást. Németország, NagyBritannia, Svédország és Ausztria már a 90- es években megkezdte a piacnyitási folyamatokat,
és a jogszabályok bevezetése is viszonylag rövid időt ölelt fel ellentétben Magyarországgal,
Lengyelországgal, Szlovákiával. Az ábrából kimaradt Csehország (2003), valamint Románia
(1998) piacnyitása, ám ezek az országok is a kelet-közép-európai mintát követték. Utóbbi
ország esetében csak részleges liberalizáció történt, azaz a teherszállító vállalatok csak
meghatározott infrastruktúrát használhatnak. A diagramm 2012-es állapotához képest
egyedül Horvátország esetében történt jelentősebb változás azzal, hogy 2015-ben új piaci
szereplők léptek be, ezzel az ábra kiegészítésre került. Észtország esete is elég érdekes, hiszen
ott jelenleg szélesnyomtávú a vasúti hálózat és meglehetősen korán, már 2001-ben
vertikálisan szétválasztották a vasúti szektort. (Pittmann, 2013)
(https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_08/SR_RAIL_FREIGHT_HU.pdf)
http://intranslaw.hdtp.eu/liberalization-of-railway-freight-transport-in-croatia/
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2.6. Időben és térben megosztott két vasúti régió az Európai Unióban

A bemutatásra került vasúti folyamatokról és az Európai Unió vasúti térképéről egyre
világosabbá válhat, hogy jelentős különbségek keletkeztek mind földrajzilag, mind a piac
szerkezetét tekintve.
Az első csoportba tartoznak azok az országok, melyek már korán megnyitották a vasúti
árufuvarozási piacukat a többi tagország számára, valamint az Európai Unió mintegy alapító
tagjai is egyben, azaz Németország, Nagy-Britannia, Ausztria, Svédország, Hollandia. Az imént
említett piacok vizsgálatánál megállapítható, hogy annak ellenére, hogy korán kezdődött a
liberalizáció, még mindig viszonylagosan magas az állami vasúttársaságok részvétele, illetve a
szabályozási problémák miatt is szükséges a négyes vasúti csomag elfogadása (Crozet et al,
2012).
Második csoportként kezelhetjük az Európai Unióhoz később csatlakozó tagállamok vasútjait,
azaz Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Horvátország, Románia vasúti piacát. Mivel a
közép-kelet-európai vasúti szegmenst korábban még részletesebben nem vizsgálták ellentétben a nyugat- európai résszel (amit Yves Crozet vizsgált) - így érdekesnek mutatkozik
a doktori dolgozatban csak erre a régióra fókuszálni.
A vasúti árufuvarozást meghatározó teljesítmény legfontosabb mennyisége a vasúton
elszállított tömeg. Egyéb hálózatos iparágakhoz képest jóval bonyolultabb a technológiája,
gondoljunk összehasonlításképpen a villamos energia szállítására. Ott gyakorlatilag egy zárt
rendszerben halad a „szállítandó áru” folyamatosan, valamint a hálózat fenntartási költsége
alacsony. A fentiek figyelembevétele melletti ábrázolást mutatja a 3-as ábra, az európai vasúti
árufuvarozási piacok egymáshoz képesti viszonyát az elszállított mennyiségek alapján.
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3. ábra : Vasúti árufuvarozási mennyiségek Európában (országonként) 2008- 2015 (millió tonnában)
forrás: Eurostat vasúti árufuvarozási statisztikák alapján saját szerkesztés

A 3. ábrán jól látható, mennyire elkülönül az első két nagy szereplő Németország (piacnyitása
1994), valamint Lengyelország (piacnyitása 2003) a többi, Európa területén elhelyezkedő
piachoz képest. A konténerterminálok és állomások jelentős része is Németországban, illetve
Lengyelországban található (Rodrigue, Notteboom, 2010). Az imént említett terminálok,
valamint állomások a fuvarozás szempontjából kezdő illetve végpontnak számítanak, és
jellemzően sok zavar előfordulhat, hiszen itt koncentrálódik a vasúti szállítás. A meglévő
kockázati események azt mutatják, hogy az egyik kockázatot egy másik is kiválthatja, és egyes
kockázatok kölcsönhatásba lépnek egymással, ezért ez a fuvarozás egyik legkritikusabb pontja.
( Xu, H., 2019 et al.) A németországi árufuvarozási megoszlások, azaz a szállítási pontok
kiegyensúlyozottnak tekinthetők, a vasúti árufuvarozás jelentősen támaszkodik az ország
nehéziparára, valamint kapcsolódik a hamburgi kikötőhöz (Farkas, 2017). Megfigyelhető az a
tendencia is, hogy a vizsgált időszakban nagyságrendileg nem változtak a piaci szereplők
vasúton elszállított mennyiségei, illetve az első két helyen lévő szereplő is megőrizte az

22

egymáshoz való viszonyát, valamint az egész versenyben betöltött helyezésük is megmaradt
az Európai Uniós szabályozások ellenére is. A 2009-es gazdasági visszaesés jellemzően
mindegyik ország vasúti árufuvarozási piacát befolyásolta a piac méretétől függetlenül. Ahhoz,
hogy a szereplők között közelebbi összefüggést találjunk, szükséges jobban megvizsgálni a
kisebb szereplők közötti összefüggéseket, amit a 4. ábra mutat be.

4. ábra: Vasúti árufuvarozási mennyiségek Európában 2008- 2015 (millió tonnában) kivétel Németország,
és Lengyelország forrás: Eurostat vasúti árufuvarozási statisztikák:1 alapján saját szerkesztés

A 4. ábrán lévő országok vasúti piacai jól felbonthatók három csoportra az elszállított volumen
szerint. Az első csoportot alkotja Franciaország, Ausztria, Csehország, míg a második régióba
tartozik Svédország, Svájc, Litvánia, Románia, Észtország, Lettország, Szlovákia, Magyarország,
Finnország. A harmadik régióba sorolható Törökország, Norvégia, Spanyolország, Szlovénia,
Bulgária, Horvátország, Portugália, valamint Görögország.
A nyers adatok tanulmányozása bebizonyította, hogy szükséges lenne vizsgálni a kelet-közép
-európai részt. Azzal a logikával közelítettem meg a kérdést, hogy Kelet-Európa legnagyobb
piaci szereplője, Lengyelország nem hagyható ki, illetve övé a legfelsőbb csoportban
elhelyezkedő vasúti piac is. Lengyelország esetében a piaci pozíciója, valamint a történelmi
múltja is indokolja a kutatásba történő bevonást A második csoportból Romániát, Szlovákiát,
Magyarországot, valamint Csehországot választottam, a harmadik csoportból viszont nem
választottam, mivel ezen országok vasúti szállítása jellemzően tengeri szállítással párosul, így

1

https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Railway_freight_transport_statistics
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az torzíthatja a kutatási eredményt. Románia ugyan tengeri kikötővel rendelkező ország, de
érdekes lehet megfigyelni, hogy milyen eredmények mutathatók ki a korai liberalizációval
összefüggésben.
A fentebbi vázolt logika alapján kiválasztottam azokat az országokat, melyek vizsgálata a
leghasznosabb eredményeket mutathatja a kutatáson belül. Ezeket az általam választott
országokat a következő fejezetben részletesebben mutatom be.
2.7. Csehország, Lengyelország Szlovákia, Magyarország és Románia vasúti piacának rövid
áttekintése, különös tekintettel Magyarország helyzetére
•

Csehország vasúti piacelemzése

A megépített teljes pálya hossz:

9 459 km

ismérvek

egyvágányú

7 534 km

minőségi

kétvágányú

1 925 km

minőségi

összes villamosított vonal

3 216 km

minőségi

AC 25 kV/50Hz

1 382 km

minőségi

AC 15 kV/16.7 Hz (km

14 km

minőségi

DC 3 000 V

1 798 km

minőségi

keskeny nyomtávú pálya

23 km

mennyiségi

teljes vágányhálózat

15,493 km

mennyiségi

kitérők száma:

21 753 db.

mennyiségi

hidak száma

6 784 db.

mennyiségi

hidak hossza

150,198 km

mennyiségi

alagutak száma

163 db.

mennyiségi

alagutak hossza

45,762 km

mennyiségi

kereszteződések száma

8,041 db.

mennyiségi

80km/h sebesség határig engedélyezett
szakaszok hossza

7 098 km

minőségi

81 és 120 km/h közötti sebességekre
engedélyezett szakaszok hossza

1 821 km

minőségi

121 és 159 km/h közötti sebességekre
engedélyezett szakaszok hossza

181 km

minőségi

160km/h
feletti
sebességre
engedélyezett szakaszok hossza

360 km

minőségi

1. táblázat: A csehországi vasúti pálya jellemzői
forrás: SZDC Network Statement 2018 3.3.1.1 Typology of rail lines
https://www.szdc.cz/en/soubory/prohlaseni-o-draze/2018/prohlaseni-2018.pdf

Az EU-csatlakozás felgyorsította a közép- és kelet-európai vasúti ágazat strukturális változásait
annak érdekében, hogy az 1990-es évektől folyamatosan csökkenő vasúti árufuvarozási
tendenciát megállítsa. A vasútbiztonság erősítésére, a vasúti piac szabályozására és
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ellenőrzésére létrejöttek a szükséges szervezetek (Tánczos, Bessenyei, 2009). Csehországban
2003. január 1-én létrejött a České dráhy a. s részvénytársaság, röviden a.s. ČD, mely a cseh
vasút eredeti állami szervezetének egyik utódvállalata. Az a.s. ČD a személy- és
teherszállításban nyújt szolgáltatásokat, és biztosítja a vasúti közlekedési infrastruktúra
működőképességét. A liberalizáció ebben az esetben nemcsak az áruszállításra vonatkozott,
hanem a személyszállítási piac is megnyílt. Kezdetben rövid távú szerződéseket kötöttek a
szolgáltatások ellátására vonatkozóan, majd szükségessé vált hosszabb távú szerződések
megkötése a szolgáltatási színvonal növelése érdekében (Tomeš et al, 2014). A vasúti
infrastruktúra-adminisztráció, az állami vagyonkezelő szervezet a vasúti fuvarozók számára
hozzáférést biztosít a közlekedési infrastruktúrához, és biztosítja a közlekedési infrastruktúra
korszerűsítését. (http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/projekty/-12997/)
Szintén 2003. január 1-én alakult meg a Správa železniční dopravní cesty (Vasúti Infrastruktúra
Elosztó), Csehország nemzeti infrastruktúra menedzsere, a fő partnerei České dráhy a s.,
valamint a CD Cargo (https://www.szdc.cz/default.html#kontakty). Csehország vasúti
teherszállítása 10 nagyobb szereplőből épül fel, első helyen áll a CD Cargo, és jelentősebb
lemaradásokkal további 9 szereplő osztozkodik a piacon. A piacvezető társaság mögötti boly
tagja az Advanced World Transport, a METRANS Rail s.r.o., az UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., az
IDS CARGO a.s.,, a Rail Cargo Carrier - Czech Republic s.r.o., az SD - Kolejová doprava a.s. LTE
Logistik a Transport Czechia s.r.o., PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA és a BF Logistics s.r.o,
Az elmúlt néhány év távlatában jellemzően nem változott a piaci szereplők száma. A 2003-as
piacnyitás óta érdemben nem változott a piac nagysága sem. (Andersen, Christiansen, 2009)
A szolgáltatás színvonalának emelése érdekében kidolgoztak egy rendszert, mely valóban
hozzájárult a szolgáltatás emeléséhez, de nem hozott kiemelkedő eredményt. A közlekedés
zavartalansága szempontjából a rendkívüli helyzetek kezelését érdemes megvizsgálni, így
különösen a balesetekről érdemes említést tenni. Evans elemzéséből (Evans, 2011) látszik,
hogy még mindig nagy szerepet játszanak sajnos a fuvarozás során a bekövetkezett balesetek,
azonban ezek csökkenő tendenciákat mutatnak. Ezen rendkívüli vasúti események többsége
nem okoz kárt sem az utasoknak, sem az üzemeltetőknek, és nem okoznak súlyos károkat a
járművekben vagy az infrastruktúrában sem. Mindazonáltal az ilyen incidensek pénzügyi
kockázatokat, általában közvetett költségeket eredményeznek. (Xu, H., et al 2019) A siklások
megelőzésére használt lassulás érzékelők elhelyezése előremutató megoldás lehet a vasúti
közlekedésben. (Gao, M., et al. 2019.)
A balesetek vizsgálata azt mutatta, hogy nagy szükség lenne vagy egy zárt pályahálózatra, vagy
pedig a tehervonati, személyszállítási módok szétválasztására. Azaz egy független,
nagysebességű vasúti hálózat létrehozását érdemes megvizsgálni, így felszabadulhat a korábbi
pálya a személyszállítás alól, így teret adva a gyorsabb teherszállításnak. Ez javulást hozhatna
a pontosság vonatkozásában is (Nagy and Csiszar, 2015). Ha az iménti gondolatmenetemet
tovább folytatom, és párhuzamba állítom a vasúti árufuvarozási piacot és a személyszállítási
piacot, érdekes eredményt kapok. A cseh vasút személyszállítási piacán a Praga-Ostrava
közötti szakaszon a szolgáltatás színvonala növekedett, valamint ezzel párhuzamosan jelentős
jegyárcsökkenés következett be, ilyen drasztikus változás azonban a vasúti árufuvarozási piac
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liberalizációja során nem történt még (Tomeš, et el 2016). Véleményem szerint ennek az lehet
az oka, hogy az árufuvarozási piac igénybe vevői jóval kisebb számban vannak jelen a piacon,
mint a személyszállításban. Azaz nagyjából ezres nagyságrendű szereplő van jelen, mint
igénybe vevő. Ráadásul, ha költségnövekményt érzékelnek, akkor általában azt tovább terhelik
a partnerlánc következő szereplőjének. Személyszállítás esetén a szereplők száma szinte
végtelen, valamint a költségváltozást nem tudják tovább hárítani, hiszen az utazóközönség az
utolsó láncszem. Azaz összegezve, nem koncentrált piacra nagyon nehéz hatni.
Jelenleg a liberalizáció egyik legnagyobb hatása Csehországra a nagysebességű vasúti hálózat
kiépítése. Az országot érintő főbb nemzeti folyosókon jelenleg a maximális sebesség 160
km/h.
A Cseh Közlekedési Minisztérium tervezi a nagysebességű vasúti hálózatot, amely újonnan
épített maximum 350 km / h sebességű, illetve 200 km / h sebességű korszerűsített vonalakból
épül fel. A hálózatot „Rychla spojeni” -nek (gyors kapcsolatnak) hívják. Ennek a hálózatnak a
magja a belföldi HSL1 (RS1) Prága-Brno-Ostrava vonal. A közlekedésről szóló fehér könyvben
(www.transforum-project.eu/en/transforum/white-paper-on-transport.html) meghatározott
uniós célkitűzések teljesítése érdekében a Cseh Köztársaságnak saját nemzeti koncepciót kell
meghatároznia „a nagysebességű vasút fejlesztése” tárgyában beleértve a menetrendet és a
pénzügyikeretet.(https://www.vysokorychlostni-zeleznice.cz/en/)
(https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Planovana-vysokorychlostni-tratCechy-s-Ne(mci-spoj )
A nagysebességű vasút hosszú távon feltételezésem szerint tehermentesítheti a hagyományos
vasúti infrastruktúra túlterheltségét, így versenyképessebbé válhat a vasúti áruszállítás a
korábbiakhoz képest.
A vasúti áruszállítás irányának, volumenének meghatározó pontjai a tengeri kikötők, valamint
a konténerterminálok, Csehország esetében a konténerterminálok bírnak jelentőséggel, mivel
tengeri kapcsolata nincs.
•

Lengyelország vasúti piac elemzése:

A versenyképes árufuvarozás európai vasúti hálózatáról szóló, 2010. szeptember 22-i
913/2010 / EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott kilenc nemzetközi
árufuvarozási folyosót. (RFC) Ebből kettő áthalad a lengyel vasúti hálózaton.
1) RFC 5. árufuvarozási folyosó: Balti-tenger – Ariai-tenger (RFC5): Świnoujście / Gdynia Katowice - Ostrava / Žilina - Pozsony / Bécs - / Klagenfurt - Udine - (Velence - Bologna /
Ravenna) / Trieszt / - Graz - Maribor - Ljubljana - Koper / Trieszt;
2) RFC 8. árufuvarozási folyosó: Északi-tenger - Balti-tenger (RFC8): Wilhelmshaven /
Bremerhaven / Hamburg / Amszterdam / Rotterdam / Antwerpen - Aachen - Hannover / Berlin
- Varsó - Terespol (Lengyelország – Fehéroroszország határ) / Kaunas - Riga - Tallinn /
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Falkenberg - Praha / Wrocław - Katowice - Medyka (Lengyelország – Ukrajna határ) (a Medykaszakaszt 2020-ban tervezik meghosszabbítani).
A megépített teljes pálya hossz:

18 513 km

ismérvek

egyvágányú

10 490 km

minőségi

kétvágányú

8 719 km

minőségi

összes villamosított vonal

11 826 km

minőségi

állomási fővonalak hossza

27 041 km

mennyiségi

állomási vágányok hossza

9 038 km

mennyiségi

DC 3 000 V

11 769 km

minőségi

széles nyomtávú pálya

633 km

mennyiségi

2. táblázat: A lengyel vasúti pálya főbb jellemzői
forrás: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A NETWORK STATEMENT 2019/2020 3.3.1. 3.3.1. Summary of the railway
infrastructure in use
https://en.plksa.pl/files/public/user_upload/pdf/Reg_przydzielania_tras/Regulamin_2019_2020/08.01.2019/N
etwork_Statement_2019_2020_v1.pdf

Lengyelországban a korábbi államvasutat holdinggá alakították, melynek 100%-a állami
tulajdonban maradt. A 10 leányvállalat a „szokásos” felbontást követi, azzal a különbséggel,
hogy külön cég jött létre a széles nyomtávú pályákon való teherforgalom bonyolítására. 2003.
június 1-jén megalakult a független UTK nevű szervezet, mely az engedélyeket adja ki, és
ellenőrzi a technikai feltételek teljesülését. 21 nemzeti vasúttársaság jelentkezett a
teherszállítás végzésére, melyek többsége ipari nagyvállalatok birtokában van. Az állami PKP
Cargo részesedése ez idő tájt 97% körüli. Személyszállítást egyedül a PKP végez az állami
pályákon.2 A lengyelországi szabályozást mind személyszállítási, mind árufuvarozási oldalról
gyakran kritizálták, sőt azzal is vádolták, hogy korlátozza, nem pedig támogatja a versenyt
(Król, M., et al. 2019).
A PKP csoport több leányvállalatból áll:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

Polskie Koleje Państwowe S. A. - Fővállalat
PKP Intercity - Városközi személyszállítás
PKP Szybka Kolej Miejska - Személyszállítás Gdańsk, Gdynia és Sopot körzetében
PKP Cargo - Teherszállítás
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa - Teherszállítás széles nyomtávon
PKP Telekomunikacja Kolejowa - Vasúti telekommunikáció
PKP Energetyka - Vasúti energiaszolgáltatás
PKP Informatyka - Informatika
PKP Polskie Linie Kolejowe - Vasútvonalak üzemeltetése

https://www.pkp.pl/pl/home
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A doktori dolgozatban elsősorban a PKP Cargo a.s. társaságot, valamint az ezt körülvevő
teherfuvarozási piacot fogom megvizsgálni. Látható, hogy itt is hasonlóan a többi államhoz,
magas piaci részaránnyal indult működésnek az egykori kizárólagos piaci szereplő.
A vasúti infrastruktúrát érintő nagyobb beruházások miatt az utóbbi években javultak a vasúti
hálózat műszaki paraméterei (Kozerska 2016). Mindezek ellenére azonban Lengyelországban
válságban van a vasúti árufuvarozás; az előnyök között meg kell említeni a nagy tömegű áruk
szállításának lehetőségét, hátrányként pedig az alacsony sebességet (Przybylowicz - Ruszala,
K. (2020)
A liberalizáció hatására a lengyel vasúti árufuvarozásnál kezdetben csak a szénszállítási piacon
jelentek meg versenytársak, azaz a többi árunem tekintetében nem volt jellemző a verseny
kialakulása (Taylor, Ciechański, 2006).
A PKP vállalat esetében a belső költségek csökkentése érdekében megpróbáltak bevezetni egy
újfajta megközelítést az informatikai rendszerekben, mint például az I Clud szolgáltatás, ami
lehetővé tenné az IT programok esetén az átláthatóságot, valamint a várakozások szerint
költségcsökkenéshez is vezet (Rudowski , 2015).
•

Szlovákia vasúti piacelemzése:

A megépített teljes pálya hossz:

3 626209 km

ismérvek

ebből ténylegesen működtetett:

3 579 km

mennyiségi

egyvágányú

2 562km

minőségi

kétvágányú

1016. km

minőségi

keskeny nyomtávú pálya

46,201 km

mennyiségi

széles nyomtávú pálya

98,718 km

mennyiségi

normál nyomtávú pálya

3 434 km

mennyiségi

összes villamosított vonal

1 586 km

minőségi

AC 25 000 V/50 Hz

760 km

minőségi

AC 15 000 V/16,7 Hz

1 736 km

minőségi

DC 3 000 V

778km

minőségi

DC 1 500 V (TER)

40 km

minőségi

DC 600 V (ERT) special railroad

5 427 km

minőségi

teljes vágányhálózat

6 868 km

mennyiségi

kitérők száma:

8421 db.

mennyiségi

hidak száma

2292

mennyiségi

hidak hossza

51 272 m

mennyiségi

alagutak száma

76 db.

mennyiségi

alagutak hossza

45 km

mennyiségi

kereszteződések száma

2103 db.

mennyiségi
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3. táblázat: A ŽSR által üzemeltetett vasúti hálózat főbb jellemzői (2016. december 31-én)
forrás: Network Statement for Timetable 2018/2019 3.2. EXTENT OF NETWORK
https://www.zsr.sk/files/dopravcovia/zeleznicna-infrastruktura/podmienky-pouzivania-zelinfrastruktury/network-statement-2019/network_statement_2018-2019.pdf

1993. január 1-én megalakult a Szlovák Köztársaság, és ezzel együtt a Železnice Slovenskej
republiky (ŽSR). Az állami vasutak két független szervezetbe kerültek. Ezt követően a Szlovák
Köztársaság Nemzeti Tanácsának 258/1993 Coll. a Zeleznice Slovenskej republiky-ról szóló,
későbbi rendeletekkel módosított 1993. szeptember 30-i Železnice Slovenskej republiky,
Pozsony külön jogi státusszal rendelkezik. 2002. január 1-jétől a ZSR átalakítási és
szerkezetátalakítási projektjével összhangban a vállalat két független egységre bomlott: a ŽSRre és Železničná spoločnosť, a.s. -re (https://www.zsr.sk/mapa-stranok/).
A ŽSR alapvető tevékenységei közé tartozik a vasúti infrastruktúra kezelése és működtetése,
az infrastruktúra-kapacitás elosztása, vasútvonalak fejlesztése, építése, javítása,
karbantartása, illetve a pályahasználati díj beszedése. Az infrastruktúra- kapacitások elosztása
során a menetrendszerűen közlekedő személyvonatok közé illesztett tehervonatok
okozhatnak problémákat ezek meghatározása „működési kockázati index"-el kiküszöbölhető
(Zhao, W. et al. (2019)
Nash szerint (Nash, 2008) a vasúti liberalizációs folyamatok csoportosíthatók, ennek a
csoportosításnak az egyik típusa a svéd minta, melyre jó példa Szlovákia. A szlovák
vasúttársaság esetében az üzleti tevékenységeket szétválasztották, emellett azonban az
infrastruktúra menedzser és a legjelentősebb vasúti vállalat is állami tulajdonban maradt, így
továbbra is szubvencionált. A mai napig a svédek élen járnak abban, hogy a regionális
áruszállítást és személyszállítást privatizálják. (https://www.zsr.sk/pravne-dokumenty/)
Szlovákiában a legnagyobb vasúti árufuvarozást végző vállalat a ZssK Cargo a.s.. A vállalat
jelenleg szlovák állami tulajdonban van, és elsősorban az autóiparhoz kapcsolódik a szállítások
terén. Kiemelt forgalmakat bonyolít az acélgyártás területén az U. S. Steel Košice-val. Sajnos
ez a forgalom a 2009-es gazdasági válságnál meg is látszott, mivel a járműgyártás visszaesése
miatt jelentősen csökkent a szállítandó termékek volumene.
•

Magyarország vasúti piacelemzése:

A magyarországi vasúthálózatot érintően szükséges megemlíteni, hogy két nagyobb
hálózatüzemeltető, valamint hálózattulajdonos létezik. Természetesen mindkét esetben
állami tulajdonról beszélhetünk, azonban a regionális vasútként működő GYSEV Zrt.,ahogy
korábban említettem, osztrák állami tulajdonnal is rendelkezik. A lentebbi táblázat a MÁV
Magyar Államvasutak Zrt. adatait mutatja be. Azonban ezek az adatok tartalmazzák a GYSEV
Zrt által üzemeltetett vonalakat is. Ezen vonalak hossza megközelítőleg 440 km-t tesz ki.
teljes pálya hossz:

7 246 km

mennyiségi

egyvágányú

4 867 km

mennyiségi

kétvágányú

1 202 km

minőségi

keskeny nyomtávú pálya

467 km

mennyiségi

széles nyomtávú pálya

37 km

mennyiségi
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összes villamosított vonal

2 672 km

minőségi

Biztosított útátjárók száma:

2 490 db.

mennyiségi

4.táblázat : A magyar vasúti pálya főbb jellemzői
forrás: Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/data/database , MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

A vasúti árufuvarozási folyosók ( Rail Freight Corridor, RFC) közül az RFC 6, valamint az RFC 7
érinti
Magyarországot,
azaz
az
RFC
6
„Mediterranean”
az
AlmeríaValencia/Algericas/MadridZaragoza/Barcelona-Marseille-Lyon-TorinoMilano-Verona-Padova
/Velence-Trieszt/KoperLjubljana-Budapest-Záhony (magyar-ukrán határ) útvonalat érinti, míg
az RFC 7 „Orient/East-Med” a Bukarest-Constanta Bremerhaven /Wilhelmshaven /Rostock
/Hamburg Prága-Bécs/Pozsony-Budapest -Vidin-Szófia- Burgas Svilengrad (bulgártörök határ)/
Promachonas-Thesszaloníki-AthénPatras állomásokon halad keresztül.
Szorosan kapcsolódik a kutatott régióhoz a közelmúltban alapított egyik vasúti árufuvarozási
folyosó, nevezetesen az RFC 11 is. Ez a folyosó észak- déli irányú, hiánypótló lefedettséget
biztosít mind Magyarország számára, mind pedig a Balkán irányában is. (Koper- Terespol). A
folyosó magyarországi szakasza elsősorban GYSEV Zrt. által üzemeltett vonalon halad
keresztül, így elsősorban a vasúti piac szempontjából a regionális vasútként jelen levő GYSEV
Zrt. érdekelt a korridor használatában. A folyosó létjogosultságát Kanis J. és társai vizsgálták
kutatásukban (Kanis J. et al 2018) SWOT-analízis segítségével, melynek során a következő
megállapításokra jutottak:
Erősségek: szabad kapacitás, átjárhatóság, schengeni határok, biztonságos útvonal
Gyengeségek: infrastruktúra minősége, hosszú várakozási idő a határon, forgalmi
korlátozások
Lehetőségek: környezetbarátabb közlekedési mód használatának tendenciája, vasútvállalatok
beruházása (iparvágány stb.). A folyosóhoz tartozó országok kedvező gazdasági növekedése
az import / export növekedéséhez vezet.
Fenyegetések: Logisztikai központok építése a vasúti infrastruktúrához való csatlakozás
nélkül, képzett munkaerő hiánya, magasabb szállítási idő a közúti áruszállításhoz képest
Magyarországon első lépésben a vasúti árufuvarozási piac megnyitását célozták meg, amely
meg is valósult. A jogszabályi hátteret 1993-ban már megteremtették, azonban ezt sokáig nem
sikerült a gyakorlatba átültetni. Magyarországon az addig teljesen állami tulajdonban lévő
MÁV Zrt-t valamint a GYSEV Zrt.-t számviteli szempontból valamint szervezeti funkciók szerint
egyelőre vállalaton belül szükséges volt szétválasztani. Ezzel párhuzamosan megalakult a
Magyar Vasúti Hivatal. A legfőbb feladatait és hatáskörét a vasúti közlekedésről szóló 2005.
évi CLXXXIII. törvény szabályozta, felügyelőszervként működött, majd a Kormány 156/2008
(VI.6.)
rendeletével
megszüntette
működését
(Szendrő,
Török,
2016).
(https://web.archive.org/web/20080527122132/http://www.vasutihivatal.gov.hu/# )
A felügyeleti funkcióit a Nemzeti Közlekedési Hatóság vette át, amely 2016. december 31.
napjával beolvadás útján jogutódlással megszűnt, általános jogutódja az Innovációs és
Technológiai Minisztérium. (https://www.nkh.gov.hu/a-hatosagrol ) A vasúti árufuvarozási
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piac alakulása korántsem vett kedvező irányt abból a szempontból, hogy a versenyhelyzet
megteremtése kevésbé volt sikeres. A monopolhelyzetben lévő, állami tulajdonú szereplő
napjainkig magas piaci részesedéssel rendelkezik, és nem szűntek meg az állami függőségek
(Édes et al, 2011). Az alábbi ábra szemlélteti a 2006-ban megalakult vasúti liberalizációs
környezetet Magyarországon.

5. ábra: A vasúti működési környezet.
forrás: Kötöttpályás rendszerek menedzsmentje, Pályavasúti menedzsment, Dr. Farkas Gyula, Győr, 2016.
április 06.

Az ábrából jól kivehető, hogy a működési környezet összetett, és még nem kellően átlátható
a szereplők számára. Ténylegesen megtörténtek a szétválasztási folyamatok, azonban a
versenyhelyzet még nem alakult ki kellő mértékben.
A következőkben bemutatom azokat a fontos intézményeket, amelyek jelentős szerepet
töltenek be a piac működése szempontjából. Részben azért, hogy szabályzóként működjenek,
részben pedig azért, hogy egy „biztonságos” versenyt hozzanak létre. A „biztonságos” szót
ebben az esetben arra használom, hogy egy olyan piaci környezet jöjjön létre, mely
gazdaságilag stabil, növekvő méretű, a résztvevők számára előnyös igénybe venni, valamint a
külső tagok is motiváltak a belépésben.
Jelenleg a piaci működésért felelős hatóság az Innovációs és Technológia Minisztérium, amely
felelős a piaci szabályozásért, kiadja hatósági engedélyeket, valamint piacfelügyeletet végez.
A negyedik vasúti csomag elfogadásával csökkenti majd a hatóság jogkörét, ami egyszerűbb
hatósági eljárásokat fog eredményezni. (Erb, 2018)
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A szabályozási szint mellett létrejött a független vasúti pályahálózatkapacitás- elosztó és
díjmegállapító szervezet - Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság
(továbbiakban: VPE Kft.). A VPE a vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény alapján jött létre 2004ben. Vasúti társaságoktól független, országos hatáskörű szervről van szó, melynek kizárólagos
tulajdonosa a magyar állam. A tulajdonosi jogokat az állam nevében a mindenkori
közlekedésért felelős miniszter gyakorolja. ( https://www2.vpe.hu/szervezet/cegismerteto) A
piac szempontjából fontos megemlíteni, hogy a VPE határozza meg a pályahasználati
díjtételeket. A pályahasználati díj kapcsán szükséges volt létrehozni egy számítási
módszertant, mely pontosan meghatározza, mi alapján kerülnek megállapításra a díjtételek
(Farkas, 2001). Fontos megjegyezni, hogy a pályahasználati díj jellemzően nem fedi a teljes
hálózat üzemeltetési költségét, a karbantartás költségét se. Ezért a versenyképes hálózat
fenntartásához elengedhetetlen a karbantartás optimalizálása, ami még versenyképesebbé
teszi a hálózatot. (Lidén, T., és Joborn, M., 2016)
Az infrastruktúra használatáért fizetett díjtételek meghatározásához a mindenkori hálózati
üzletszabályzat nyújt segítséget, mely fejezetenként tartalmazza a vasúti infrastruktúra
adatait. Mivel Magyarországon az infrastruktúra felhasználása között megjelennek a
versenypiaci szereplők, valamint a közszolgáltatást ellátó szereplő is, így a menetvonalak
elosztása során teljesen függetlenül kell eljárnia a VPE-nek.
A következő lépésben megvizsgálom a vasúti árufuvarozási piac, mint versenypiac
kialakulásának folyamatát. A MÁV Cargo Zrt. létrejöttével megalakult egy magyar állami
tulajdonban lévő vállalat azzal, hogy szervezetileg teljesen függetlenné vált a MÁV Zrt-től. A
2006-os évtől kezdve folyamatosan megjelentek a kisebb vasúti vállalatok, melyek
részesedése alig érte el az 1%-ot a teljes árufuvarozási piacból. Magyarországon a történelem
során kialakult egy érdekes tulajdoni viszonyú, illetve regionálisan működő vasút, a Győr–
Sopron–Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a magyar állam 65,6%-os, az
osztrák állam 28,2%-os, és a Strabag SE 6,1%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik.) A
GYSEV Zrt. Magyarországon és Ausztriában üzemel, 434,7 kilométeres pályahálózatot
fenntartó és üzemeltető vasúttársaság. Sajátosan inkább csak az Ausztria és Magyarország
közötti regionális határkapcsolatokat tartja fenn (Locsmándi, 2009).
A GYSEV Zrt. több leányvállalatot magában foglaló térségi vasútvállalatként tevékenykedik,
jelen esetben a legfontosabb a GYSEV Cargo Zrt., mely Magyarország vasúti árufuvarozási
piacán a második legnagyobb fuvarozási vállalat. Az első pozíciót a Rail Cargo Hungaria Zrt
foglalja el. A GYSEV Cargo Zrt. elsősorban regionális szerepet tölt be, valamint lényeges
szerepet játszik regionálisan a konténerforgalmak fejlesztésében, kezelésében (Kovács, 2015).
Sopron, ezáltal a GYSEV Zrt. is folyamatosan megőrizte fordítókorong szerepét NyugatEurópa, valamint Kelet-Európa között (Papp, 2016). Ezzel a szereppel nemcsak regionális
szinten tudta megőrizni pozícióját, hanem a nemzetközi szintű áramlatokba is be tudott
kapcsolódni.
A többi vasúti piaci szereplő jellemzően nem éri el a két számjegyű piaci részesedést, ami olig
opóliumra utal (Tasnádi,2013). Ezt a helyzetet jelenleg nem vizsgálják sem Magyarország
szintjén, sem olyan tagállamokban, ahol vagy monopólium, vagy oligopólium áll fent.
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Feltételezhető továbbá az is, hogy a kisebb hazai vasútvállalatok mint „feltörekvő piacok"
résztvevői nincsenek tisztában az előre látható logisztikai tendenciákkal, a szervezeti
viselkedésükkel nem tudnak reagálni időben az új kihívásokra. (Duleba S. (2006)
Többfajta megközelítési mód létezik arra vonatkozóan, hogy milyen módszerekkel lehetne
növelni a versenyképességet, egyes feltételezések szerint a szereplőknek az optimális
gazdaságos működést kell elérni, azaz a kontrolling szempontú megközelítés alkalmazásával
(Hokstok, 2013) a vállalati belső költségek csökkentése szükséges. A vasúti árufuvarozást
tekinthetjük egy láncfolyamatnak, logisztikai láncnak. A logisztikai költség elemzésével
bevezethetünk egy pontosabb költség-optimalizációs modellt (Bokor,2012). Szintén a
kontrolling módszertanával kapcsolható össze könnyen, hogy az információs bázis olyan
költség- és teljesítménymenedzsment módszerek alkalmazásával állítható elő, amelyek
kombinálják a pénzügyi és a műszaki rendszerjellemzőket , így még pontosabb értéket
kaphatunk a vállalati kontrolling módszerén belül. Ezt a módszert azonban pontosan illeszteni
szükséges a vállatok specifikumához (Bokor, 2009).
A vállalati kontrolling rendszer vizsgálata mellett felmerülhet egy másfajta megközelítés,
amely a vállalati rendszer bevételeit növelheti. Ilyen bevételi forrást befolyásoló tényező lehet
egy vasúti árufuvarozást végző vállalatnál a logisztikai, valamint intermodális folyamatok
optimalizálása (Bokor, Török, 2005). Az intermodális központok egy adott térségben
elengedhetetlenek vasúti árufuvarozási szempontból, mivel rendkívül nagy a vonzási
szerepük. Hasonlóképpen működik egy hagyományos termelői piachoz. Ha megnyitjuk a
piacteret, azaz esetünkben a logisztikai terminált, akkor megjelennek folyamatosan a vevők és
a vásárlók, és elindul egy folyamat, ami növekvő vonzást fog eredményezni. Ezt a megállapítást
(Bokor, 2007) Bokor Zoltán kutatása is alátámasztja. Nemcsak magyarországi szinten fontosak
a logisztikai, valamint intermodális központok, hanem az egész térségben meghatározó
szerepet látnak el. Minél több logisztikai vagy intermodális központ helyezkedik el az adott
ország térségében, annál erősebb lesz a kényszer, hogy mindenképpen szükséges legyen arra
végezni a fuvarozást. Ahhoz hogy egy intermodális központ jól tudjon működni, a közlekedési
hálózat szereplői közötti együttműködés, integráció és a kapcsolatok elengedhetetlenek a
technológia és a megfelelő információáramlás révén a tervezéshez, amely lehetővé teszi a
rendszerkapacitások, a teherforgalom növelését és a biztonságot befolyásoló maximális
hasznot (Agamez-Arias, Moyano-Fuentes, 2017). A maximális haszon elérése érdekében
számolni kell a hálózat zavartatásával is, ami azt jelenti, hogy 1 vonat 1 perces késése a további
vonatok számára további legalább 1-1 percet jelent. Magyarországon centralizált a
vonalhálózat, az emiatt kialakult késésekre Sørensen algoritmus modellje nyújthat segítséget.
(Sørensen, A. Ø. et al. 2017)
A fentebbi megközelítések alapján áttekintettem a vállatok belső működésének optimalizálási
lehetőségeit, megvizsgáltam a bevételi források növelésének egyik lehetőségét, azaz a
hálózatosságok kihasználhatóságát. Nem tettem még említést a közlekedés alapját jelentő
olyan alapvető tényezőről, mint az infrastruktúra. Az általam vizsgált Európai Uniós
tagállamokban az Európai Unió magas összegű támogatást nyújt a vasúti infrastruktúra
fejlesztésére. Azonban ez egy kockázatos beruházás, mivel maga a pályahálózat fejlesztése
csak nem versenypiac tekintetében végezhető el. Tehát vasúti árufuvarozási piac számára az
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infrastruktúra fejlesztése, az egyes országok területén működő vasútvállatokra pozitívan
hathat, még másokra negatívan. Így az Unió elsősorban a személyszállítási infrastruktúra
fejlesztését célozza meg (Gaal et al, 2017).
Magyarországon jelenleg közel 50 vasúti árufuvarozást végző, vasútvállalati engedéllyel
rendelkező társaság működik. Jellemzően a liberalizáció kezdetén alakultak meg, az elmúlt
néhány évben jellemzően nem szűntek meg, valamint nem is léptek be új szereplők
Magyarország vasúti árufuvarozási piacára. Jelenleg Magyarország számára a legfontosabb
vasútszabályozási kérdés a negyedik vasúti csomag átültetése.
Mindemellett, mint minden európai ország számára, fontos az egyes kocsis forgalmak
versenyképességének növelése, melyek a kutatásom részét képzik, hiszen cél, hogy a piacokat
növelni tudjam, igy feltételezhetően növekedésnek indulnak az egyes kocsis forgalmak is.
Jelenleg „Magyarországon az egyes kocsis forgalom nagyságrendileg évi 10-12 millió tonna
teljesítménnyel hozzájárul a pályahasználati díj bevételekhez is, illetve kisebb vállalkozásokat
kapcsol be a nemzetközi gazdasági vérkeringésbe. Mindezeken felül biztosítja a stratégiai
nagyvállaltok alapanyag ellátását.” (Dr. Farkas Gyula A Magyar Tudományos Akadémián
elhangzott előadása 2019.05.22 KJTB) Az egyes kocsis forgalmak egyik jelelmző szállítási
terméke a veszélyes áruk csoportja. Ennek optimalizálására egy gyakorlatban is jól működő
modellt dolgoztak ki, amely akár az irányvonatos kiszolgálásra is alkalmazható (Abuobidalla,
O.,et al. 2019).

6. ábra: Az egyes kocsi fuvarozás jelenlegi helyzete Magyarországon
Forrás: Dr. Farkas Gyula A Magyar Tudományos Akadémián elhangzott előadása 2019.05.22

KJTB
•

Románia vasúti piacelemzése:

A román vasúti infrastruktúra hálózatán az RFC 7 folyosó halad keresztül, (EastMediterranean Prága / Bécs - Bukarest - Constanta / Vidin - Szófia - Thesszaloniki - Athén.)
ismérvek
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1

állomások nélküli hossz

10.628 km

mennyiségi

2

teljes hálózat hossz

19.834 km

mennyiségi

3

kétvágányú pálya

2917km

minőségi

4

egyvágányú pálya

7711km

minőségi

5

villamosított vonal

4030km

minőségi

6

nem villamosított vonal

6598km

minőségi

7

interoperábilis, fel nem sorolt hálózat hossza

6.804 km

minőségi

8

a nem interoperábilis, nem jegyzett hálózat hossza

3824 km

minőségi

9

alagutak száma

171 db.

mennyiségi

10

alagutak hossza

62 km

mennyiségi

11

megállók száma

909 db.

minőségi

12

vágatlan széles nyomtáv

134 km

mennyiségi

5.táblázat: A romániai vasúti pálya főbb jellemzői
forrás: The National Railway Company “CFR” SA CFR Network Statement 2019 Annex 12 Summarising Table of
the Main Characteristics of the CFR network
http://www.cfr.ro/files/ddr/ANEXE%20DRR%202019%20EN/ANEXE%20DRR%202019%20EN%20(PDF)/
Annex%2012%20-%20Main%20Characteristics%20of%20the%20CFR%20Network.pdf

A Căile Ferate Române (CFR) társaságot 1880-ban alapították, az első vasútvonalat a mai
Románia területén viszont korábban, 1854-ben építették meg3.
A társaságot a részleges privatizáció (1998) óta ma négy önálló üzletág alkotja:
•
•
•
•

CFR Călători – a személyszállítással foglalkozó üzletág;
CFR Marfă – a teherszállítással foglalkozó üzletág;
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA (CNCF CFR SA) – pályafenntartással és kezeléssel foglalkozó üzletág;
Societatea Feroviară de Turism (SFT) – vasúti turisztikai szolgáltatásokkal foglalkozik, mint
például nosztalgiajáratok üzemeltetése. (http://www.cfr.ro/)

Romániában a jelenlegi vasúti árufuvarozási piacon a verseny fokozódása figyelhető meg, de
még mindig nem kellően rugalmasak, így különösen a létrejött jogszabályi környezet (BUŞU,
2015).
Romániában jelenleg az árufuvarozási piac inkább két főszereplősnek mondható, mint azt a
továbbiakban be is fogom mutatni. Azonban ha csökken jelentősen a piaci szereplők száma a
piacon, akkor az árak növekedni fognak újra. Tehát a piac szempontjából fontos, hogy minél
több egyforma nagy szereplő legyen. (Pop, 2015)

3

http://www.mt.gov.ro/web14/
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A liberalizáció óta eltelt idő alatt jelentősen csökkent a legnagyobb piaci szereplő részesedése,
ami azt mutatja, hogy a verseny kialakult, azonban még jelentősen nem változott a piac
mérete (PĂUN, 2017).
A további vizsgálatok során szeretnék választ kapni arra, hogy miért nem nő a vasúti
árufuvarozási piac kellő mértékben.
2.8. Szakirodalmi megállapítások
Sajátos perspektívából indultam el Európa kapujától egészen az egyes országok vasúti piacain
bekövetkezett változásokig. Megállapítottam, hogy Európán belül megalakultak egyedileg
működő, újfajta piacok. Európában a második világháborút követően egymástól függetlenül
kis termelékenységű, elszigetelt piacok működtek. Ezek felszámolását egy erősebb gazdasági
térség létrehozásával képzelték el, melyhez szükséges volt egy egyesített piac. A piac
egyesítéséhez a vasúti árufuvarozás jelentősen hozzájárult, hiszen a földrajzi távolságok
drasztikus csökkenését eredményezte. A vasút társadalmi, gazdasági hasznosságáról a doktori
dolgozatban nem teszek említést, azt alap axiómának fogadom el. Sokkal fontosabb a jelen
kutatás szempontjából a vasúti piac megalakulása, illetve annak vizsgálata, hogy az milyen
attribútumokkal fog rendelkezni.
Elsőként kiindulási alapnak tekintettem, hogy megalakult a liberalizált vasúti árufuvarozási
piac. Azt nem tudjuk, hogy a piaci folyamatok jelen esetben hol tartanak, valóban végére érte a vasúti liberalizáció.
A megalakult új vasúti árufuvarozási piacok az összes szereplő számára átjárhatóak, azaz
mindenki számára hozzáférhetőek, a belépési korlátok, szabályok minden piaci résztvevő
számára ugyanazok.
Ha megalakultak az Európai Unión belüli piacok, akkor azokat egymáshoz képest külön kisebb
egységeknek kell tekinteni, ezek egyenként külön kis versenypiacokat alkotnak. Tehát az
Európai Unió vasúti árufuvarozási piaca sok kisebb versenypiac versenyzéséből áll. Ha így
feltételezem a rendszer működését, akkor fontos megfigyelni az egész vasúti árufuvarozási
piac működését az Európai Unióban. Megállapítható, hogy a piaci szereplők a helyzetüket nem
változtatták meg az Európai Unió piacán belül. Vajon mi történhetett? Bár megtörtént a vasúti
liberalizáció, de mindezek ellenére nem változott a nagyság és a helyzet. Ha tovább vizsgálom
a helyzetüket, akkor látható, hogy az első két legnagyobb vasúti árufuvarozási szereplő
(Németország és Lengyelország) jóval megelőzi a többi ország vasúti piacát. A piac további
szereplői viszont egymáshoz közel helyezkednek el. Időnként némi változás előfordulhat, de
egy közel 10 éves intervallumon keresztül vizsgálva nincs jelentős változás az egyes piacok
esetén, valamint maga az Európai Uniós vasúti piac se változott jelentős mértékben.
Következő lépésként az egyes piacok felépítését (azaz a szereplők számát, nagyságát,
eloszlásukat) szükséges megvizsgálni.
A szakirodalmi források jellemzően az egyes árufuvarozási vállatok működési környezetét
vizsgálták, tehát azt, hogy a vállatok hogyan tudnak hatékonyabban működni, a kontrolling
alapú megközelítések kerültek előtérbe, vagy a logisztikai folyamatok optimalizálása, esetleg
a vasúti hálózatok összefüggéseinek vizsgálata.
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Más tanulmányok, melyeket már korábban említettem, egy országon belüli környezetet
vizsgáltak. Vizsgálatok készültek továbbá arra vonatkozóan is, hogy hol a legkedvezőbb a
fekvése egy intermodális logisztikai központnak. A központok segítségével könnyebbé
válhatnak a logisztikai folyamatok, hasonló jelenségek figyelhetők meg, mint egy általánosabb
piacon. Azaz minél többfajta szolgáltatás jelenik meg, akár egymás konkurenciájaként, annál
nagyobb lesz a kereslet is a piacon.
Szakirodalmi áttekintésem során megállapítottam, hogy az egyes országokban az egykori
állami monopolhelyzetben lévő szereplők még mindig jelentős piaci fölénnyel bírnak a többi
szereplővel szemben. A verseny ránézésre pont úgy alakult ki, mint az Európában működő
vasúti piacok között. A nagy szereplők helyzete nem változik. Érdemes megvizsgálni az egyes
országokon belüli vasúti piac szerkezetét, valamint azokat összehasonlítani egymáshoz képest.
Olyan módszert kellett keresnem, ami feltárja ezeket a jelenségeket, és kimutatja, hogy a piaci
szereplők egymáshoz képest pontosan hogyan helyezkednek el. A közgazdaságtanban, főleg
a tengerentúlon igen elterjedt mérőszám a Herfindahl–Hirschman-index, ez az egy piacon
belüli vállalatok egymáshoz viszonyított helyzetét mutatja, valamint a piac szerkezetét. Az
általam alkalmazott összehasonlítási módszerrel a vasúti árufuvarozási piacok
vonatkozásában ritkán találkoztam.
A további kutatások során szembesültem azzal a megoldandó feladattal, hogy a vasúti
árufuvarozási piac rendkívül stagnáló képet mutat, és pontosan nem lehet rá magyarázatot
adni, hiába történtek meg fejlesztések, akár az infrastruktúra területén, akár a járműállomány
területén, az eredmények mérsékeltek voltak. Nem tapasztaltam, hogy a vasúti árufuvarozás
területén erősebb verseny alakult volna ki. Nem találtam egyértelmű összefüggéseket a
jelenségek között, vagy a vasúti árufuvarozási piacok között. Nem lehetett jellemző
különbségeket megállapítani az adott országok vasúti piaca között. Ha nem tudjuk
egyértelműen kijelenteni, hogy a piacok megegyeznek-e, akkor nem tudunk egyértelmű,
világos, az összes piac számára használható, versenyképességet növelő javaslatokat sem adni.
Ezért érdemes megállapítani az egyes piacok jellemzőit, és azok hatásait az adott piacra, annak
érdekében, hogy ki tudjuk mutatni, ezek változtatásával miképp változik a piac szerkezete,
tehát hol lesznek az érzékeny pontok, vagy éppen az erősségek. Ha megtaláltam ezeket a
pontokat, akkor képes leszek arra, hogy megállapítsam, hogy az általam vizsgált piacok
mennyire hasonlóak egymáshoz, valamint hogyan kell változtatni az egyes piacokat ahhoz,
hogy versenyképesebbek legyenek, illetve növekedjen a piac nagysága. Ehhez olyan
matematikai számítási metódus szükséges, mely a látszólag össze nem tartozó adatok között
is képes összefüggéseket megállapítani. (Singh, S et al 2020) Az orvostudományban, valamint
vegyészeti tudományokban gyakran használt a főkomponens-analízis vagy főkomponenselemzés. Hálózatos iparágak küzül az energia ellátórendszer fogyasztási mintáinak
megértésére és előrejelzésére alkalmazták. (Beretta, D et al. 2020) Ez egy többváltozós
statisztikai elemzés, melyet még az 1900-as évek elején Karl Peterson a mechanikából ismert
tehetetlenségi nyomaték alapján vezetett le. Az általam ismertetett két kutatási módszertan
meglehetősen ritka a közlekedési tudományokban, azon belül pedig a vasúti árufuvarozási
piacok vizsgálatában is, ezért várhatóan érdekes kutatási eredmények születhetnek, ha ezeket
a vizsgálatokat elvégzem.
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Célom, hogy a közép-kelet-európai vasúti rendszerekre összpontosítsak, amelyeket a többi
EU-tagállamhoz képest még fiatalabb liberalizált piacok jellemeznek, de ma már több mint egy
évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a piacnyitás terén. A folyamat nyilvánvalóan nem
sikertörténet a régióban. A legutóbbi statisztikák alapján ezen országok liberalizált vasúti
árufuvarozási piacai az elmúlt tíz évben stagnáltak (Dolinayova et al, 2016). Az új esélyek
ellenére az utóbbi időben a régió vasúti árufuvarozásának továbbra is alacsony vonzereje és
képessége van (SCI / Verkehr, 2016) az európai többi régióhoz képest. Így az EU-tagállamok
példáinak elemzése megfelelő lehet következtetések levonásához és a vasúti árufuvarozási
piac liberalizációjának tényleges hatásáról szóló jelenlegi vitához való hozzájáruláshoz.
Ehhez azonban a termelékenység, a hatékonyság és a versenyképesség megfelelő mutatóit
kell kiválasztani. Mivel a végső célom nemcsak a piacok összehasonlítása volt, hanem a
versenyképesség szempontjából a helyzetük értékelése is, a tiszta szállítási volumenadatok
(export, import, tranzit) figyelembe vétele nem tűnt elegendőnek. A befolyásoló tényezők
meghatározása részben Feuerstein, Busacker és Xu (2018) kutatásán alapult. Ők 34 tényezőt
vizsgáltak 5 kategóriában: technikai, gazdasági, társadalmi, politikai / jogi és egyéb. Minden
tényező befolyásolta a nyílt hozzáférésű versenyt a hosszú távú személyszállító vasúti
közlekedésben Európában. (Esetemben a fuvarozási szolgáltatást vizsgálom, de a tényezők
hasonlóak a személyszállításhoz.) A 34 tényező közül a gazdasági, politikai / jogi klaszterek a
legnagyobb jelentőséggel bírnak; különösen a piaci méret, a vonatok vonzerejének elérése és
az infrastrukturális feltételek voltak a legfontosabb kérdések. A szerzők azt is kijelentették,
hogy a különböző országokban a különböző befolyásoló tényezők fontosnak bizonyultak.
Megfelelő következtetésekhez szükséges egy megfelelő adatbázis és módszertan is. Ezért
alapos felmérést végeztem a vizsgált öt ország hivatalos forrásainak, adatainak
felhasználásával, mint például a vasúti infrastruktúra-fejlesztés és üzemeltetés hivatalos
adatai, a vasúti infrastruktúra igazgatásának adatbázisa Lengyelországban. A kutatásomban
segítségemre voltak a román közlekedési adminisztráció vasúti hatósága, a vasút és egyéb
vezetett közlekedési osztály és az SZDC (Szlovákia) által rendelkezésre bocsátott adatok.
Módszertanként többváltozós faktoranalízis technikát, a főkomponens-elemzést (PCA)
választottam ki, mivel nemcsak a tulajdonságok (faktorok, attribútumok) összetett
kölcsönhatásait képes meghatározni, hanem az entitások klaszterizációját és a
háttérváltozóktól való függőségeket is.
A versenyképességet a termelékenység / hatékonysági tényezők és a vasúti szállítási
szolgáltatások iránti kereslet kombinációjának tekintjük. A kereslet itt a vasúti árufuvarozási
szolgáltatás motivációjának tekinthető, nem pedig ennek következménye. Vizsgálatunkban
kiválasztottuk mindkét csoport befolyásoló tényezőit, és a közvetlen versenyképességi
mutatókat is integráltuk a befolyásoló tényezők függőségének kidolgozásához. Arra az állításra
alapozva, hogy az egyes versenyképességi intézkedések nem fogják át az összes elemet, több
szerző komplex indexeket javasol (Simlar és Wilson, 1999; Purwanto et al, 2017). Az egyik
célunk az volt, hogy megvilágítsuk az egyes tényezők és ezek összetett indexei - különösen a
Globális Versenyképességi Index (GCI) - összefüggéseit.
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Kétségtelen, hogy a vasúti árufuvarozási hatékonyság egyik meghatározó tényezője az
infrastruktúra minősége (Vickerman, 1989; Odolonsky és Wheat, 2017). Az infrastruktúra
minőségének javításának érdekében a hálózatot a lehető legnagyobb áteresztőképességekkel
szükséges ellátni. Erre az egyik jó példa a kitérők üzembiztossá tétele a null hibára való
törekedés jegyében (Basile, D., 2016). Másfelől a menetrendszerűség biztosítása, mely
optimalizálására 3 lépéses Benders algoritmussal gyorsabb döntések hozhatók a kialakult
késéseknél (Keita, K., et al. 2019) Purwanto és társai (2017) teljes körű felmérésükben arra a
következtetésre jutottak, hogy a versenyképesség a közlekedési infrastruktúra-beruházások
szélesebb körű előnyei közé tartozik. A GCI második pillére a nemzeti vasúti infrastruktúra
minőségéről is szól. A vasúti árufuvarozási piac versenyképessége és az ország vagy régió
pályahasználati díja is kölcsönhatásban áll egymással (Marschnig, 2016), ezért ezt a kérdést a
modellünk befolyásolói között alkalmaztuk. Mivel a tanulmány egyik fő célja a piaci
liberalizáció és a versenyképesség közötti összefüggés elemzése, olyan tényezőket
választottunk ki, amelyek tükrözik a feltételezett magasabb versenyintenzitást. A piaci
koncentrációt általában a Herfindahl-Hirschman index (HH Index) (Matsumoto et al, 2012) és
a vasúti árufuvarozási piacok esetében alkalmazzák (többek közt Crozet, 2017). Bár Crozet
tanulmányában nyitva hagyja a kérdést arra vonatkozóan, hogy a vasúti árufuvarozási ágazat
magas piaci koncentrációja szabályozható-e, vagy akár ez a helyzet magas
versenyképességhez vezet-e, viszont azt állítja, hogy egyes piaci szereplők az erőfölénnyel
visszaélhetnek, és így ez csökkentheti a versenyképességet. Ennek alapján olyan piaci
koncentrációs tényezőket alkalmaztam, mint a HH Index, a legnagyobb piaci szereplő
részesedése a teljes áruforgalomból, a legkisebb piaci szereplő részesedése és a piaci
szereplők száma.
Szintetizálva a feldolgozott szakirodalmi anyagot egyrészt arra a következtetésre lehet jutni,
hogy igen kevés az olyan tudományos közlemény, amelyik a vasúti piac különböző
attribútumainak kölcsönhatásait vizsgálja. A citált szerzők (Marshing, Matsumoto, Crozet)
elsősorban egy-egy piaci faktor és a vasúti versenyképesség viszonyát vizsgálták, a faktorok
közötti interakció nem szerepelt a modelljeikben. Bár kétségkívül komplexebb így az elemzési
feladat, mégis az interakciók integrált figyelembevétele erősíti a levont következtetéseket
mind elméleti, mind gyakorlati szempontból.
Másrészt az is kiderül a szakirodalmi szintézisből, hogy a versenyképességnek számos
különböző megközelítése létezik. A megfelelő elemzéshez, amelyet a dolgozatban
szerepeltetni kívántam, több értelmezés (pl. számított direkt index, azaz a GCI vagy indirekt
adatok, pl. a tényleges szállított volumen, a pályahasználati díjak) párhuzamos analízise
szükséges. Tovább menve, nem is tűnik tanácsosnak a versenyképességet, mint elkülönült
attribútomot szerepeltetni (ha ennyire nehéz és ellentmondásos a meghatározása), hanem,
ahogy a későbbi fejezetekben látható, egy látens, vagy más néven háttér-változóként (shadow
variable) tulajdonképpen egy elvont, általános változóként kezelni.
A vizsgálatom célkitűzései között szerepelt a szabályozási cselekvések és a versenyképesség
közötti összefüggés meghatározása is. A tudományos irodalomban az európai vasutak
esetében is több figyelemre méltó kísérlet történt erre a kérdésre (Gathon és Pestieau, 1995;
Oum és Yu, 1994). A keresleti oldalt tekintve sok szerző (pl. Jarzemskis és Jarzemskiene, 2017)
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kijelentette, hogy a vasúti piacok nagyobb versenyképessége nem szükségszerűen a piacon
tapasztalt nagyobb versenyintenzitásból (Litvániában csak egy vasúti teherszállítási szolgáltató
van, így a piac monopolizálódik és mégis bebizonyosodott, hogy versenyképesebb, mint
Lengyelország, ahol a verseny intenzívebb), hanem a célhelyek meglévő keresletéből adódik.
Így olyan tényezőket választottam ki, mint az import, az export és az árutovábbítási
mennyiségek, a belföldi árufuvarozási mennyiség és az összes vasúti forgalom millió tonnában
a vizsgált öt közép-kelet-európai országban. Végül, amint azt korábban indokoltam, egy
közvetlen versenyképességi indexet (GCI) választottam ki, amelyet az európai országok
hivatalosan is mérnek. A Világgazdasági Fórum által készített és alkalmazott GCI-t világszerte
elfogadják a piac és az ország versenyképességének feltüntetésére, beleértve a számos
közlekedési és logisztikai vonatkozású alkotó elemet (Cemberci et al, 2015). Vizsgálatomban
alkalmaztam a GCI-t, mint a vizsgált ország versenyképességéhez kapcsolódó teljes tényezőt,
a GCI második pillérét, mely a vasúti infrastruktúra minőségét érinti és a hatodik pillért, a
piachatékonysággal kapcsolatos globális tényezőt (A globális versenyképességi jelentés 20112012).
Az így felépített modell szándékaim szerint alkalmas lehet más országok vagy országcsoportok
vasúti piacainak jellemzésére, amely jelentős hozzájárulás lehet a tudományos
szakirodalomhoz.
A szakirodalom áttekintését követően megállapított célkitűzéseim a következők:
i.

Feltárni azokat a tulajdonságokat, amelyek a legjobban jellemzik az általam vizsgált
piacokat.

ii.

A feltárt tulajdonságok közötti kapcsolatok szorosságának megállapítása.

iii.

Feltárni a közép- kelet-európai vasúti árufuvarozási piac mérete növelésének
lehetőségeit.

iv.

Megvizsgálni, hogy a vasúti árufuvarozási piacok klaszterizálhatók-e különös
tekintettel a Visegrádi négyek csoportjára vonatkozóan.

v.

Módszertant találni arra vonatkozóan, hogy az egyes piacok versenyképességét
miképpen tudom úgy javítani, hogy közben az egyes piacokon lévő szereplők közötti
verseny ne torzuljon.

vi.

Beazonosítani az egyes piacokat hatékonyságuk, versenyképességük tekintetében.
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A szakirodalmi áttekintésem során ismertettem azokat a releváns nemzetközi szakirodalmi
kutatásokat, amelyekből a legtöbb következtetés vonható le az általam vizsgált országok
vasúti árufuvarozási piacára vonatkozóan. A szakirodalom feltárását követően, az eddigi
megállapításokat, eredményeket alapul véve és továbbgondolva a fentebbi célkítűzéseket
határoztam meg. A következő fejezetben a célkitűzések konkretizálásával a hipotézisek
kerülnek bemutatásra.
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3. Hipotézisek a vasúti árufuvarozási piac liberalizálásával kapcsolatban
A közgazdaságtan elmélete szerint a piac liberalizációja általában növeli a versenyt, emiatt
ösztönzi a vállalatokat hatékonyabb és eredményesebb műveletekre, amelyek jobb piaci
versenyképességet eredményeznek (Xin és Li, 2017). Az európai vasúti árufuvarozási
piacokat illetően az eddigi tapasztalatok nem igazolták még teljesen az elmélet logikáját
(Abramović és Šipuš, 2019). Egyrészről több tudományos tanulmány megerősíti, hogy a
leghatékonyabb és legversenyképesebb szereplők a piacon a külső befolyásoktól leginkább
független vasúttársaságok (Cantos et el, 2010), ráadásul a piacok terjeszkedését gyakran
fokozott technikai innováció követi (Bergantino et al, 2015), amely szintén hozzájárul a
hatékonysághoz. (A dolgozatomban a „versenyképesség” fogalmát szélesebb értelemben
használjuk, mint a piaci hatékonyságot. Nézőpontom szerint a versenyképesség fogalma
magában foglalja mind a műveletek hatékonyságát / termelékenységét, mind a vasúti
szállítási szolgáltatások iránti igényt. Megjegyzem továbbá, hogy dolgozatomban csak a
vasúti árufuvarozási piacokat veszem figyelembe a modell adatbázisában és az
eredményeimben. Noha a vasúti személyszállítás piacai kétségkívül közös vonásokkal
rendelkeznek a vasúti árufuvarozási ágazattal, például a használt infrastruktúrával és néhány
makrogazdasági tulajdonsággal is, ennek ellenére irodalmi áttekintésemben a
személyszállító vasúti piachoz kapcsolódó megállapítások legfontosabb referenciáit
alkalmaztam, figyelembe véve a különbségeket.) Sok kutató azt is állítja (Holvad, 2009; Nash,
2008), hogy a liberalizáció hatékonyabb vasúttársaságokat és magasabb fogyasztói többletet
eredményezett. Másrészt figyelemre méltó tanulmányok megkérdőjelezik a vasúti ipar
termelékenysége és a piac liberalizációja közötti szoros összefüggést. Az egyik legjobb példa
a Bougna és a Crozet (Bougna és Crozet, 2016) munkája, amelyben a szerzők input-output
megközelítést alkalmaztak a 17 európai vasúti rendszer termelékenységének mérésére az
Eurostat adatkészletével 1997 és 2011 között. A szerzők sztochasztikus
távolságfüggvényeket használtak a termelési hatékonyság és a változás mérésére, majd egy
korlátozott függő változó modellt alkalmaztak a liberalizáció termelékenységre gyakorolt
hatásának tesztelésére. Megállapításuk az volt, hogy Európában a politikai döntéshozóknak
prioritást kell helyezniük a termelékenység növelésére, ahelyett, hogy minden eszközzel
kényszerítenék a piac liberalizációját.
Értekezésem célja, hogy hozzájáruljon ehhez a vitához azáltal, hogy a kelet-közép-európai
vasúti árufuvarozási piacokra összpontosít, amelyeket később liberalizáltak, mint az EU-n
belüli nyugati társaikat, de már több mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a szabad
piac működésében. A piacnyitás eddig nem nevezhető sikertörténetnek ebben a régióban. A
legfrissebb statisztikák alapján ezek a liberalizált vasúti árufuvarozási piacok stagnáltak az
elmúlt tíz évben (Dolinayova et al, 2016). Az új üzleti lehetőségek rendelkezésre állása ellenére
manapság a régió vasúti teherfuvarozási ágazata továbbra is alacsony vonzerővel és
képességekkel bír (SCI/Verkehr Berlin, 2016), más európai régiókkal összehasonlítva. Az EU
tagországai közül a keleti klaszter példáinak elemzése hozzájárulhat a vasúti árufuvarozási piac
liberalizációjának valós hatásairól folytatott vitához.
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Problémafelvetés:
A doktori értekezésemben a vasúti árufuvarozási piacokra jellemző attribútumokat
(faktorokat) az alábbi táblázat szemlélteti.
faktor név (vizsgált attribútumok)

rövidítés

[mértékegység]

Termelékenység

1

nemzetközi (export +import+tranzit) [mill. t.]

INT

mill. tonna

Termelékenység

2

export forgalom [mill. t.]

EX

mill. tonna

Termelékenység

3

import forgalom [mill. t.]

IM

mill. tonna

Termelékenység

4

belföldi forgalom [mill. t.]

DT

mill. tonna

Termelékenység

5

tranzit forgalom [mill. t.]

TT

mill. tonna

Versenyképesség

6

piaci koncentráció

MC

%

Versenyképesség

7

piaci szereplők száma [db.]

NMP

db.

Termelékenység

8

összes vasúti forgalom

TRT

mill. tonna

Versenyképesség

9

legnagyobb piaci szereplő [%]

BMP

db.

Versenyképesség

10

legkisebb piaci szereplő [%]

SMP

%

Hatékonyság

11

vasúti részesedés az összes áruból [%]

RS

%

Hatékonyság

12

pályahasználati díj euró/tkm-ben 1000 tonnás tehervonat
esetén]

TAF

Euro

Versenyképesség

13

Globális Versenyképességi Index (1-7)

GCI

mértékegység nélküli

Versenyképesség

14

vasúti infrastruktúra minősége (1-7)

GCI2P

mértékegység nélküli

Hatékonyság

15

a GCI 6 pillérje: árupiac hatékonysága (1-7)

GCI6P

mértékegység nélküli

6.táblázat: A doktori kutatásomban vizsgált 15 tulajdonság (attribútum), mely véleményem szerint a
legjellemzőbb a vasúti árufuvarozási piacra. (saját szerkesztés) forrás: a dolgozatban később feltüntetve

Az attribútumokhoz tartozó adatsorok meglehetősen eltérő korrelációkat tartalmaznak, mivel
közöttük léteznek szorosabb, illetve gyengébb összefüggések is, melyek a korábbiakban
alkalmazott egyszerű statisztikai módszerekkel jól megfigyelhetővé váltak. Az eltérő
korreláció miatt, illetve a nagy redundancia okán gyanítható a háttérváltozók jelenléte.
A versenyképességi szempontból két megközelítés értelmezhető (Halászné, 2003). Az egyik a
minél magasabb realizálási ár, ami alapvetően a vasúti szolgáltatások minőségéről szól
(gyorsaság, megbízhatóság, stb.), a másik a minél alacsonyabb költségszerkezet
(pályahasználati díj, stb). Ezért feltételezhető ez a két háttérváltozó a vasúti árufuvarozási
piacok tekintetében.

1. Hipotézis
Feltételezhetők olyan háttérváltozók, amelyek egyrészt nagy százalékban magyarázzák a
felhasznált változók varianciáját, másrészt, amelyek által alkotott térben értelmezhetőek
mind a megfigyelési egységek, mind a változók.
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Problémafelvetés:
A doktori értekezésemben felhasznált adatok nagy számosságot mutatnak, mivel 5 országot
vizsgáltam, 8 éven keresztül 15 tulajdonság alapján. Ezeket az adatokat tekintem statisztikai
sokaságnak. A rendelkezésemre álló adatok nagy száma és a feltehető bonyolult korreláltság
miatt szükségesnek láttam egyszerű leíró statisztikai módszerek alkalmazását, amelyekkel
hatékonyabban fel tudom dolgozni a rendelkezésemre álló adatokat. Az általam vizsgált
sokaságot ismérvek szerint megkülönböztettem, így területi, időbeli, minőségi, mennyiségi
ismérvekre osztva őket. A területi ismérvekre jellemző a térbeliség, földrajzi elhelyezkedés. A
doktori kutatásom szempontjából időbeli ismérvnek minősül, hogy melyik évben történt meg
a vasúti árufuvarozási piac liberalizációja. Minőségi ismérv lehet a vasúti infrastruktúra
Globális Versenyképességi Indexének, a vasúti infrastruktúra minőségének jellemzői. A
mennyiségi ismérv a vasúti áruszállítások teljesítményét mutatja meg, ami jellemzően az
összforgalom, export- import forgalom. Az elemzésem során felhasznált adatokat a dolgozat
mellékleteként mutatom be. Itt azonban összefoglalásként és az olvasónak való
segítségnyújtásként bemutatom a 2008-2015 év időszaka közötti adatok egyes átlagaiból
képzett táblázatomat. A lefolytatott PCA elemzést, a teljes adatsor felhasználásával
készítettem el.

2008-2015 átlag

HU

nemzetközi (export +import+tranzit) [mill. tonna.]

PL

CZ

SK

RO

35 844

54 763

48 225

38 680

9 521

export forgalom [mill. tonna.]

12873,4444

19522,8888

19545,8888

10924,666

3207,556

import forgalom [mill. tonna.]

13198,3333

32093

20833

16628,1111

5874,88

belföldi forgalom [mill. tonna.]

12 541

175 901

40 255

7 398

46 207

tranzit forgalom [mill. tonna.]

9 772

3 147

7 846

11 127

439

0,5867

0,4189

0,6787

0,6902

0,2698

24

55

27

18

22

48 550

207 619

89 436

46 225

55 418

77

50

80

80

47

legkisebb piaci szereplő [%]

0,0292

1,294

0,473

0,02747

0,01441

vasúti részesedés az összes áruból [%]

18,29%

16,0

22,4

21,9

22,2

pályahasználati díj [ euró/tkm-ben 1000 tonnás tehervonat esetén]

2,3

4,35

3,75

5,56

3,35

Globális Versenyképességi Index (1-7)

4,3

4,5

4,6

4,2

4,2

Vasúti infrastruktúra minősége (1-7)

3,8

2,9

4,5

4,3

2,7

A GCI 6 pillérje: árupiac hatékonysága: (1-7)

4,3

4,3

4,6

4,5

4,1

piaci koncentráció
piaci szereplők száma [db.]
összes vasúti forgalom
legnagyobb piaci szereplő [%]

7.

táblázat: A doktori értekezésemben használt 15 tulajdonság adatainak átlaga, 2008 -2015 között (saját
szerkesztés)
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7.ábra: A vizsgált attribútumok (faktorok) korrelációja (saját szerkesztés)

Elvégeztem a sokaságra vonatkozóan a legegyszerűbb statisztikai eljárásokat, amit a
fenti táblázat mutat be. A módszerek alapján sejthető, hogy további összefüggések
vannak a vasúti piac versenyképessége között. Ezért érdemes ezt tovább vizsgálni,
mivel feltételezhető, hogy nem triviális összefüggések vannak.
2. Hipotézis
Többszörös korreláció van a faktorok között, amelyek nem triviálisak, ezek
feltárásával pedig a faktorok klaszterizálhatók és tipizálhatók.
Problémafelvetés:
Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia és Lengyelország történelmi múltja
alapján azonos piachoz tartozott. A KGST piac felbomlásával hasonló gazdasági
folyamatok indultak el az érintett országokban. Mindegyik ország küzdött a saját
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iparára jellemző korlátolt fejlesztések miatt bekövetkező piacvesztéssel. Megszűnt a
stabil felvevő piac, és labilissá, kiszámíthatatlanná váltak a piaci partnerek. Az általam
vizsgált országok szigorúan egymás gazdasági, valamint kereskedelmi partnerei voltak,
így szoros kapcsolatban álltak egymással, így ennek folyományaként a 90-es évek
elején a dominó- elv mentén dőltek be az országok iparágai. Mivel a vasúti áruszállítás
elsősorban a nehéziparra, illetve az ömlesztett termékek szállítására jellemző szállítási
mód, azon kívül jellemzően a kisebb értékű, nagy mennyiségű árualapokra
specializálódott. Mindezek figyelembe vétele mellett a vasúti árufuvarozás inkább a
tömegtermelésre specializálódott, ezért ha a mezőgazdaság, vagy a gépipar, járműipar
nehézségekbe ütközik, akkor a vasúti árufuvarozás is megérzi ezt a változást. Az imént
említett problémák mentén egyértelműen kijelenthető, hogy egy ilyen összefüggés
megállapítható az általam vizsgált országok között.
Az országok ipara, gazdasága hasonló képet mutat, így vasúti szempontból mindegyik
országnak létezik export- import, nemzetközi, tranzit, hazai forgalma, valamint
természetesen létezik versenyképessége, vizsgálható a vasúti infrastruktúrája is
minőségi szempontok alapján.
Az általam vizsgált országok tovább csoportosíthatók méretük, elhelyezkedésük
valamint gazdasági nagyságuk szerint is. Véleményem szerint szorosabb összefüggés
alakulhat ki Csehország és Szlovákia vasúti árufuvarozási piaca között, hiszen ezen
országok korábban egy államot alkottak, valamint nagyságuk, kereskedelmük is
hasonló képet mutat, valamint nem rendelkeznek tengeri kapcsolattal, ami
meghatározó lehet egy ország kereskedelmében. A másik nagyobb összefüggés
Románia és Lengyelország vasúti árufuvarozási piaca között állhat fenn, mivel e két
ország jellemzően területileg jóval nagyobb ország a többi általam vizsgáltnál. Továbbá
rendelkeznek tengeri kapcsolatokkal, ami befolyásolja az ország kereskedelmét is.
Magyarország véleményem szerint a két csoport között helyezkedhet el a történelmi
adottságai miatt.
A fentebbi megállapítások miatt mindenképpen szükséges lenne tovább vizsgálni az
egyes megfigyelési egységek közötti összefüggéseket.

3. Hipotézis
Feltételezhető, hogy létezik kapcsolat a megfigyelési egységek (adott ország
árufuvarozási piacai) között, és a kapcsolatok alapján csoportok képezhetők.
Problémafelvetés:
A doktori dolgozatomban vizsgált országok időben eltérően csatlakoztak az Európai
Unióhoz. Románia kivételével mindegyik ország 2004. május elsején csatlakozott,
Románia pedig 2007. január elsején. A csatlakozások fényében a vasúti árufuvarozási
piacnyitások is eltérő időpontban történtek meg. Románia már 1998-ban
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szétválasztotta vertikálisan a vasúti szerkezetét, azonban csak 2007-ben csatlakozott
az Európai Unióhoz. Feltételezésem szerint, mivel az Európai Unióhoz való csatlakozás
egy versenypiachoz való csatlakozást is jelent, (a csatlakozó ország számára új piac válik
elérhetővé), illetve az Európai Unió is új piacokra tehet szert, így a kereskedelmi
tevékenység intenzívebbé fog válni. Ezen felül a csatlakozó tagállamnál a piaci
szereplők száma meghatározó lehet, mivel a vasúti árufuvarozási piac vonzóvá válik az
új belépők számára. A liberalizációs hatás olyan nem mért, vagy nem mérhető
tényezőktől is függhet, amelyek meghatározhatják a statisztikailag nyilvántartott és
elérhető adatok alakulását, magyarázhatják azok korrelációját. Ezek vizsgálata a
dolgozatom egyik fő tárgya és az alkalmazott modell felállítása részben ezért volt
szükséges.
4. Hipotézis
A vizsgált országok közül az időben korábban liberalizált piacokra (azaz Csehország,
Lengyelország, Románia, vasúti árufuvarozási piacára) inkább jellemző a vizsgált
versenyképességi faktorok közül a nemzetközi (export, import, tranzit) szállítások
dominanciája, valamint a piaci szereplők relatíve nagy száma, a legnagyobb, illetve a
legkisebb piaci szereplők domináló részesedése is.
Problémafelvetés:
Feltételezésem szerint szükséges különválasztani Románia és Lengyelország vasúti
árufuvarozási piacát a többi ország vasúti árufuvarozási piacától, mivel ezek területileg
illetve gazdaságilag is sokkal nagyobb piacoknak tekinthetők, mint a többi vizsgált
ország. Lengyelország gazdasága erős kapcsolatban áll a bányászattal, így stratégiailag
szükséges a bányászati termékek elszállítása országon belül az ipari központok részére.
Mindemellett a mezőgazdasági termékek szállítása is stratégiai jelentőségű az ország
számára, amelyeknek a szállítására szintén jellemzően a vasúti szállítás nyújt
alternatívát. Véleményem szerint, ha jellemző az adott piacokra a hazai termelés,
akkor az ország versenyképessége szempontjából is kiemelkedően fontosak a hazai
szállítások, mivel ezzel tudják rendelkezésre bocsátani az ipar számára az
elengedhetetlen nyersanyagokat.
Románia nyersanyagokban gazdag ország, elsősorban a bányászat, kőolajtermelés
valamint a mezőgazdaság mondható jelentősnek a régióban, azonban kereskedelmét
tekintve magasabb az import értéke, mint az exporté, így gazdasága kevésbé export
specifikus. Romániában a kereskedelmi termékek jelentős része kevésbé kötődik
jellemzően a vasúti árufuvarozáshoz, így véleményem szerint kevésbé vonzó a vasúti
árufuvarozási piac számára, azon belül is kevésbé vonzó az új belépők számára. Mivel
Románia kereskedelme vasúti árufuvarozási szempontból nem intenzív, így
véleményem szerint elsősorban erre a piacra a hazai forgalom lesz a jellemző.
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5. Hipotézis
A vizsgált országok közül a két legnagyobb piaccal, vasúti infrastruktúra
lefedettséggel, tengeri összeköttetéssel rendelkező országra, azaz Románia,
valamint Lengyelország vasúti árufuvarozási piacaira jellemző a vasúton elszállított
összes mennyiség versenyképességi faktora, valamint a hazai forgalom
dominanciája.
Problémafelvetés:
Jellemzően a vasúti árufuvarozás a nagyobb távolságokra való szállítást részesíti
előnyben, mivel általában fajlagosan a szállítás során a legnagyobb költség a rakomány
elhelyezése. Ennélfogva az a legkedvezőbb eset, ha vasúton való szállítás során egyszer
történik a fel- és a lerakodás, valamint ha minél messzebbre történik a szállítás.
Véleményem szerint minél nagyobb egy vasúti hálózat, valamint egy vasúti piac, annál
jellemzőbbek rá a hazai forgalmak, hiszen inkább megéri vasúton szállítani. Azonban
területileg kisebb vasúti hálózatokon (országokon) jellemzően nem éri meg vasúton
szállítani, mivel kis távolságokról beszélünk, ezért véleményem szerint itt elsősorban a
nemzetközi szállítások lehetnek jellemzőek. Azonban, ha területileg kisebb országok
gazdasága kevésbé kapcsolódik a vasúti árufuvarozási piachoz, akkor egyértelműen
csak a tranzit szállítások lesznek jellemzőek a vizsgált országra. Ha tovább folytatom a
gondolatmenetet, akkor az egyes vizsgált országok alternatívái lehetnek egymásnak
tranzitforgalom szempontjából, többek között például a Kínából érkező vasúti
forgalmak Magyarországon, Szlovákián, valamint Lengyelországon keresztül is be
tudnak lépni az Európai Unió területére, így a fuvarozási díj tétele is meghatározó lehet.
Tehát a pályahasználati díj mértéke jellemző a kisebb vasúti hálózatokra, legalábbis
érdemes megvizsgálni ennek a kijelentésnek a relevanciáját.
6. Hipotézis
Feltételezhető, hogy a területileg kisebb vasúti árufuvarozási piacokra inkább
jellemző a tranzit forgalom, valamint a pályahasználati díj mértéke.
Problémafelvetés:
A doktori értekezésemben vizsgált öt ország közül- a vizsgált adatok tekintetében,
megállapítható, hogy Csehország piacnyitás szempontjából élen járt a hozzá hasonló
felépítésű vasúti piacokhoz (így például Szlovákia, Magyarország vasúti árufuvarozási
piacához) képest. Itt a piacnyitási folyamatok hamarabb megkezdődtek, előbb
alakultak meg a magánvasút- vállatok, valamint hamarabb kezdett el a piaci szerkezet
megváltozni. Ezért feltehető, hogy a piacszerkezeti változások jobban fognak
hasonlítani az időben korábban liberalizált piacokhoz, azaz Lengyelország, Románia
vasúti árufuvarozási piacához. Mivel az utóbbi két piac területileg lényegesebben
nagyobb, és más adottságokkal rendelkezik, így például rendelkezik tengeri
kapcsolattal is, így felmerülhet, hogy a két legnagyobb vasúti árufuvarozási piac
szerkezetét nem fogja pontosan követni Csehország vasúti árufuvarozási piacának
felépítése. Csehország gazdasága a vizsgált országokéhoz képest stabilnak mondható,
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mindemellett a vasúti árufuvarozási vállalatok számára csábító lehet a piac, hiszen
jellemző az országra a vasúthoz kapcsolódó tevékenységek köre.
A felálított hipotézisek egyrészről a módszertan és a modell működésének lehetőségét
kívánják bebizonyítani, mivel ezt a két kombinációt még nem használták a vasúti
árufuvarozási piacok vizsgálatánál. Másfelől a hipotézisek a piacok működését és
jellemzőit kívánják bebizonyítani vagy megcáfolni. Ezért nem elégséges egyszerűbb
módszereket használni a hipotézisek bebizonyításhoz, vagy cáfolatához, a következő
fejezetben az erre legalkalmasabbnak ítélt módszertant fogom bemutatni.
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4. A kutatáshoz használt módszerek bemutatása
4.1 Az egyik attribútum, a Herfindal Hirschmann Index (továbbiakban: HH Index) számítása
A Herfindalhl-Hirschmann Index (Hirschmann, 1964) megmutatja, hogy egy adott piac
mennyire koncentrált, vagyis mennyire van jól elosztva a részesedés a résztvevők között.
Minél egyenletesebb a piaci résztvevők részesedése, a HH Index annál kisebb, illetve minél
kevesebb szereplőhöz kapcsolódik minél nagyobb részesedés, annál nagyobb lesz a HH Index.
Képzése a piaci szereplők részesedéseinek négyzetösszegével történik:
𝑛

HH Index = ∑ 𝑟𝑖2
𝑖=1

Ahol:
n: a piaci szereplők száma
ri: az i. szereplő részesedése.
1

Értéke 𝑛 és 1 közötti, illetve szokásos még a százalékok számértékével behelyettesíteni rit ekkor a felső küszöb 10000, ez szemléletesebb.
A HH Index alapján
koncentráltságának:

három

besorolási

szintjét

különböztetjük

meg

a

piacok

Az amerikai besorolás szerint:
- koncentrálatlan piac: 1500 alatti HH Index
- kevéssé koncentrált piac: 1500-2500 HH Index
- magasan koncentrált piac: 2500 HH Index felett
A magyar besorolás szerint:
- 1000 alatti HH Index koncentrálatlan piac
- 1000-1800 közötti HH Index kevéssé koncentrált piac
- 1800 feletti HH Index magasan koncentrált piac
Néhány példa az egyes piactípusokra:
Koncentrálatlan piacnak számít az Egyesült Királyságban a gázpiac, melynek HH Index értéke
1000 alatt van.4
Kevésbé koncentrált piacnak számít az almasűrítmény világpiaca (Kurmai, 2016). Erősen
koncentrált piacnak tekinthető viszont Lettország gázpiaca, melynek HH Index értéke közel
10 000. (https://www.ceer.eu )

4

https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/3821f9c3-4ad5-c15b-7b2a-7fb332243429
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4.2. A versenyképesség egy kvantifikált mérőszáma; a Global Competitiveness Index (GCI)
bemutatása és számítása, mint egy alkalmazott másik modell attribútum
A kutatásomban azért alkalmaztam a GCI versenyképességi mutatókat, mert azok képzése
során figyelembe veszik a jelenleg legfontosabb gazdasági problémákat.
A GCI egy összetett versenyképességi mutató. A svájci székhelyű Word Economic Forum
minden évben kiszámítja, és ez alapján rangsorolja az országokat. Alapvetően egy 1-7 közé eső
számmal jellemzik az országokat. Ez a szám 3 alindexből és 12 pillérből tevődik össze. Az első
alindexbe 4, a másodikba 6, a harmadikba 2 pillér tartozik. Ezek átlagolása során adódik a GCI
összetett indexe. Minél magasabb a GCI értéke, annál fejlettebb az adott ország.
A lentebbi ábra mutatja a pilléreket, azaz: intézmények, infrastruktúra, makrokörnyezet,
egészségügy, alapszintű oktatás, felsőoktatás, árupiac hatékonysága, munkaerőpiaci
hatékonyság, pénzpiac fejlettsége, technológia, piac mérete, üzleti kifinomultság, innováció.
A GCI 1-7 közötti értéke úgy jön ki, hogy a 12 pillér mindegyike is kap egy 1-7 közötti számot,
amely jelzi az adott pillér fejlettségét. Minden pillér további számos tényezőt foglal magában.
1.01 stb. sorszámú adatokból származnak az egyes pillérek értékei. Ezek már nem oly összetett
indexek, bár sokkal kifinomultabbak.
Részletesen nem térek ki a GCI számítás módjára, mivel az nem tartozik közvetlenül a
dolgozatomhoz. A pontos számítási módszertant a dolgozat függeléke tartalmazza.

Globális versenyképességi index

Al

Alapkövetelmény
alindex

1. Pillér
2. Pillér
3. Pillér
4. Pillér

Intézmények
Infrastruktura
Makrogazdasági környezet
Egészségügy és az alapfokú
oktatás

Kulcs a
Tényező által-vezérelt
gazdasághoz

Ha

Hatékonyság növelő
alindex

5. Pillér

Felsőoktatás és
továbbképzés
6. Pillér Áru piaci hatékonyság
7. Pillér Munkaerő piaci hatékonyság
8. Pillér Pénzügyi piacok
fejlesztése
9. Pillér Technológiai készség
10. Pillér Piac mérete

Kulcs a
Hatékonyság-vezérelt
gazdasághoz

Innováció és kifinomultsági
tényezők alindex

11. Pillér Üzleti kifinomultság
12. Pillér Innováció

Kulcs az
Innováció-vezérelt
gazdasághoz

8. ábra: A globális versenyképességi index felépítése
forrás: The Global Competitiveness Report

A kutatás során attribútumként használt két fontos index (HHI, GCI) bemutatása után a
következőkben áttérhetünk a modell módszertanának ismertetésére.
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4.3. A modell módszertana: a Főkomponens-analízis
A dolgozatom egyfajta piacelemzés, és ezért szükséges egy olyan hatékony eszköz, ami az
egyes piacok helyzetét meghatározza. Megállapítottam, hogy a PCA hatékony eszköz lehet a
piaci helyzet meghatározására. Ezt támasztja alá Nobi és Lee kutatása is, amely szintén arra a
következtetésre jutott, hogy a piacok elemzésére az egyik legjobb megoldás a PCA elemzés.
(Nobi és Lee, 2016) A doktori kutatásomban használt 15 faktor nagy száma miatt – illetve
Huang, Y. (2018) kutatásaira is figyelemmel- érdemesnek láttam multivariáns analízist
használni, mivel nagyobb mennyiségű adattal dolgoztam. Fontosnak láttam feltárni olyan
összefüggéseket, melyek nem triviálisak, ezért választottam a főkomponens-analízist. A
legújabb nemzetközi kutatás eredmények alapján az általam választott módszertan sikeresnek
bizonyult többek közt az indiai taxis piac vizsgálata során is, ahol sikerült azonosítani azokat a
tulajdonságokat, melyek által versenyképesebbé válik a piac. (Agyeman, S. et al. 2018) A
főkomponens-analízis az orvostudományban gyakran használt eljárás (Harrou et al, 2015),
ezeken kívül még számos területen használták eredményesen. Így például az egyik legfrissebb
kutatás szerint Közép-Kínában a vízgazdálkodás elemzéséhez használták az eljárást. (Li et al,
2019). Mindezeken túl a módszerrel sikerült kapcsolatot találni az öntözővíz rendszerek és egy
adott térség gazdasága között is Kínában. ( Chen, M.,et al. 2020)
Párhuzam vonható a dinamika esetében a tehetetlenségi nyomaték tenzor diagonalizálás,
illetve a főkomponens-analízis eljárása közben alkalmazott mátrix diagonalizálása között, de a
mechanika, ill. a főkomponens-analízis később élesen elválik egymástól. Bár mindkét esetben
az off-diagonal (azaz főátlón kívüli) mátrix elemek eltüntetése a cél (főirányok ill.
főkomponensek / fő másodrendű nyomatékok megtalálása), ez a mechanika esetében
pontosan X, Y, Z, tengelyeket, azaz a 3 dimenziós teret jelent, míg a főkomponens-analízis az
attribútum szám szerint több dimenzióban is számol. Szintén közös cél a főkomponensek
(vagy fő másodrendú nyomatékok) nem-növekvő sorrendbe rendezése (monoton csökkenés),
de míg a mechanikában megtartjuk mindhárom fő másodrendű nyomatékot, addig a
főkomponens-analízis során csak az első egynéhányat, amik relevánsak (legnagyobbak), vagyis
redukció történik, kis információvesztéssel, de ugyanakkor jobban kezelhetővé válik a
probléma. Hasonlóan viselkedik a mechanikában a feszültség tenzor, deformáció tenzor, stb.
Ezek is szimmetrikus mátrixok, igy minden saját értékük valós, ill. saját vektorjaik páronként
merőlegesek. (A kovariancia mátrix még pozitív delfinit is ráadásul, így minden saját érteké
pozitív lesz.)
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a főkomponens-analízis eljárás nem feltételezi az
alapsokaság normális eloszlásból való származását, (Ketskeméty l.2018.) azaz a tapasztalati
korrelációs együtthatók és kovarianciák mátrixba rendezéséhez nem szükséges, hogy az
eredeti adatsor elemei normális eloszlásból származzanak. Ezért nem történt meg az adatsor
normális eloszlásból eredő vizsgálata (Természetesen az igaz, hogy normális eloszlású adatsor
eseten a kovariancia vagy korrelációs együttható zerusossága függetlenséget vonna maga
után, míg különben nem biztos mindez.)
Máshogyan kifejezve:
Ha a korrelációs együttható két véletlen mennyiség között 0 es tudjuk, hogy normális eloszlású
mindkettő, akkor biztosan függetlenek is.
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Ha viszont a korrelaciós együttható 0, de nem biztos (vagy nem tudjuk biztosan), hogy
normális eloszlásúak, akkor ebből még nem dönthető el a függetlensegük kérdésköre.
De ettől még a kapcsolat erősségét és irányát/előjelét nem normális eloszlásból származás
esetén is jól méri. A doktori kutatásom esetében vizuálisan is eldönthető, hogy normális
eloszlást követnek a feldolgozott adataim, a dolgozat függelékében feltüntetett 15
tulajdonság időbeli változásait vizsgáló ábrákon. Esetemben egyik se hasonlít a Gauss
görbéhez. Ezen túlmenően, mivel csak az első pár elemet hagytam meg, és azok közül egy se
lett zérus, ezért nem befolyásolják az eredményeimet.
Mindezek figyelembevétele mellett meglepő módon ezt a módszert még a közlekedés, azon
belül is a vasúti közlekedési árufuvarozási piac vizsgálatára egyáltalán nem használták. Ahogy
azt a kutatásom elején bemutattam, a vizsgált tulajdonságok megfelelő súlyaira is kíváncsi
voltam, ezért a PCA megalapozásához Kossè és Assafkutatását is figyelembe vettem, melyben
a nyugat-afrikai úthálózatot vizsgálták (Kossé és Assaf; 2019).
A fentiekben ismertetett indokokra illetve a korábbi biztató kutatási eredményekre tekintettel
választottam a főkomponens-analízist a kutatásomhoz.
A főkomponens-analízis egy statisztikai eljárás, mely ortogonális transzformációt alkalmaz
annak érdekében, hogy az esetlegesen korrelált változók megfigyeléseit lineárisan nem
korrelált változókká (amelyeket főkomponenseknek hívunk) alakítsa. Következésképpen ez a
módszer főképp olyan komplex statisztikai problémákra és jelenségekre alkalmazható, ahol a
tényezők kölcsönös függősége a vizsgálat tárgya, illetve ahol a megfigyelt entitások
csoportosítása szintén érdekes. (Han, J. et al 2020) Ez a módszer szintén jól alkalmazható olyan
esetekben is, ahol a háttérváltozókból eredő tényezők kölcsönös függősége feltételezhető,
valamint egy vagy több háttérváltozó gyanítható, amelyeket főkomponenseknek nevezünk. Az
említett vonzó jellemzők arra vezettek, hogy megfontoljam a módszer alkalmazását a vasúti
árufuvarozási piac versenyképességét befolyásoló különböző tényezők elemzéséhez arra
számítva, hogy ezek a „háttérváltozók” segítenek abban, hogy jobban megértsük a piaci
versenyképesség összefüggéseit.
A módszer céljai általánosságban a következők:
- a változók közötti korrelációk (kölcsönös függőségek) felderítése;
- a kölcsönös függőségben lévő változók csoportjainak feltárása és leírása;
- a csoportokon belüli kapcsolatok irányának és közelségének megtalálása;
- a változócsoportok mögötti közös ok (főkomponens vagy tényező) megkeresése,
felderítése;
- az eredetileg kiválasztott koordináták számának csökkentése és a megfigyelések
vizualizálása ennek megfelelően;
- a megfigyelések csoportosítása, a közelség vagy hasonlóság megtalálása (a klaszterek
felismerése)
Mivel a vasúti árufuvarozási versenyképességre ható tényezőket eddig PCA elemzéssel
nemzetközi szinten sem vizsgálták, ezért minden pont érdekes lehet a doktori dolgozatban,
beleértve a klaszterek felismerését a közép-európai országokban, amelyekben a piacok 2008
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óta liberalizáltak, de a fejlődésük mégis nagyon különbözően alakult. Tekintettel arra, hogy
egy, a közlekedés-gazdaságtanban kevésbé alkalmazott módszerről van szó, a következőkben
a PCA elemzés részletesen, az egyes szakaszokhoz tartozó magyarázatokkal együtt
bemutatásra kerül.

1. szakasz: A probléma kiterjesztett, nyers adatmátrixának megalkotása és
szabványosítása
Tegyük fel, hogy van n egységünk (𝑀1 , … , 𝑀𝑛 ) p változókkal (𝑋1 , … , 𝑋𝑝 )𝑓 jellemezve minden
egyes egységet. Mindezek alapján egy X mátrix alkotható meg, amelyben 𝑥𝑖𝑗 jelenti az i-edik
értékét a mintának (entitásnak) a j-edik változóra. Ez kiterjeszthető számtani eszközökkel és
szórással mindegyik változóra. Megjegyzendő, hogy a PCA végső célja, hogy az 𝑋1 , … , 𝑋𝑝
helyettesítésre kerüljön a 𝐶1 , … , 𝐶𝑝 főkomponensekkel és a p dimenzió csökkentése
megvalósuljon a legnagyobb magyarázó erővel bíró komponensek kiválasztásával és a
maradék elhagyásával.
Azonban ezek a változók és értékek nem teljesen összehasonlíthatóak a különböző
mértékegységek miatt. Eljárási szempontból ezeket a változókat dimenzió nélkülivé kell
tennünk. Ezen két okból adódóan az értékek szabványosítása elkerülhetetlen. A különbségek
aztán felosztásra kerülnek a szóban forgó értékek szórásával, amint azt az alábbi képlet
mutatja:

𝑧𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗 − 𝑥̄𝑗
𝑠𝑗

Egyszerű bizonyítani, hogy a szabványosított változók valamennyi eszközének
szabványosításával a 𝑍𝑗 0 lesz és a szabványosított eltérések egyenlőek lesznek 1-gyel.
Mivel a PCA fő célja a változók korrelációjának meghatározása, ezért a kovarianciát be kell
vezetni. A nyers, megfigyelési adatokhoz a kovariancia például a j-edik és l-edik változóhoz:
𝑛

1
𝑠𝑗𝑙 = ∑(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥̄𝑗 )(𝑥𝑖𝑙 − 𝑥̄ 𝑙 )
𝑛
𝑖=1

Általánosságban két változó vagy két adat által képviselt, egy adott jelenség tulajdonságai
közötti kapcsolat erősségét a korrelációs együttható fejezi ki:
𝑟𝑗𝑙 =
ahol

𝑠𝑗𝑙
𝑠𝑗 𝑠𝑙

0 ≤ │rjl│ ≤ 1.

Minél közelebb van az abszolút értéke az 𝑟𝑗𝑙 –hez, annál erősebb lineáris kapcsolat áll
fenn a két változó között. Ez a bázisa a lineáris funkciókon keresztül történő modellalkotásnak.
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1
𝑟21
⋮
𝑹=
𝑟𝑗1
⋮
(𝑟𝑝1

𝑟12
1
⋮
𝑟𝑗2
⋮
𝑟𝑝2

…
…
…
…

𝑟1𝑙
𝑟2𝑙
⋮
𝑟𝑗𝑙
⋮
𝑟𝑝𝑗

…
…
…
…
…

𝑟1𝑝
𝑟2𝑝
⋮
𝑟𝑗𝑝
⋮
1)

A kovariancia képletének alkalmazása a standardizált értékekre:
𝑛

𝑟𝑧𝑗𝑧𝑙 = 𝑠𝑍𝑗𝑍𝑙

1
1
= ∑ 𝑧𝑖𝑗 𝑧𝑖𝑙 = 𝑧𝑗𝑇 𝑧𝑙
𝑛
𝑛
𝑖=1

Következésképpen a korrelációs mátrix a következő egyenlettel írható le:
𝑹=

1 𝑇
𝑍 𝑍
𝑛

A szabványosított változókra vonatkozó R mátrix lesz a főkomponensek meghatározásának az
alapja.

2. szakasz: A főkomponensek meghatározása
A jelen lépés célja, hogy megtalálja a 𝐶1 , … , 𝐶𝑝 főkomponenseket, amelyekre a következők
igazak:
𝑍1 = 𝑎11 𝐶1 + 𝑎12 𝐶2 + ⋯ + 𝑎1𝑘 𝐶𝑘 + ⋯ + 𝑎1𝑝 𝐶𝑝
𝑍2 = 𝑎21 𝐶1 + 𝑎22 𝐶2 + ⋯ + 𝑎2𝑘 𝐶𝑘 + ⋯ + 𝑎2𝑝 𝐶𝑝
⋮
𝑍𝑗 = 𝑎𝑗1 𝐶1 + 𝑎𝑗2 𝐶2 + … + 𝑎𝑗𝑘 𝐶𝑘 + ⋯ + 𝑎𝑗𝑝 𝐶𝑝
⋮
𝑍𝑝 = 𝑎𝑝1 𝐶1 + 𝑎𝑝2 𝐶2 + ⋯ + 𝑎𝑝𝑘 𝐶𝑘 + ⋯ + 𝑎𝑝𝑝 𝐶𝑝
Ez azt jelenti, hogy valamennyi szabványosított változót ki lehet alakítani a főkomponensek
lineáris kombinációjából. Bizonyítható, hogy a főkomponens súlya 𝑎𝑗𝑘 egyenlő a j-edik (𝑍𝑗 )
megfigyelt vátozó és a k-adik (𝐶𝑘 ) főkomponens (fő faktor) közötti kapcsolat erőssége által
leírt korrelációs együtthatóval, azaz:
𝑟𝑧𝑗𝑐𝑘 = 𝑎𝑗𝑘

A feladat, hogy megtaláljuk azokat a főkomponenseket, amelyek a következő
követelményeknek megfelelnek:
1. lineárisan függnek a megfigyelt változóktól (lineáris kombináció);
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3. korrelálatlanok;
3. az együtthatók négyzeteinek összege komponensenként egészet ad ki;
4. a komponensek szórása monoton csökken (az első komponens kiterjedése a
legnagyobb)

A 9. ábra bemutatja grafikusan az elvárt transzformációt csak a nyers adatok egy
pontjára vonatkozóan ((𝑀𝑖 ). X a nyers változókat, Z a szabványosított változókat, B a
főkomponens koordinátáinak mátrixát, és C a szabványosított főkoordináták mátrixát
jelöli.

X2

B2

Z2

C2

xi2

M i (ci1 , ci 2 )
M i (bi1 , bi 2 )
M i (z i1 , zi 2 )
M i (xi1 , xi 2 )

zi2

s2

x2 + s2

sB2

1
a2

bi1

1

ci1 =

1

u2

bi 2

2

= ci 2

bi2

bi1

1

u1

a1

1

1 = s2B
2 = s2B

1
2

a1 = u1 1
a2 = u2 2

z i1

e2

C1

sB1
1

x2
1

B1

1
s1

Z1

1
e1

x1

xi1

x1 + s1

X1

(𝐶1 ,𝐶2 )

9.ábra: Két nyers adat változójának (𝑋1 , 𝑋2 ) átalakítása két főkomponenssé
Forrás: Szelényi, 2009 (Fávero, L. P., et al. 2019)

2.a. rész: Először létre kell hozni a nem szabványosított főkomponensek koordinátáit. (Ez a
számítás 2 változóra kerül bemutatásra.) Ehhez vegyük a 𝐵1 , 𝐵2 koordináta rendszert, az alap
egységnyi vektorokat 𝐮𝟏 -gyel illetve 𝐮𝟐 -vel jelöljük, amelyeknek az abszolút értéke eggyel
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egyenlő. Az eredeti entitás pontot 𝑀𝑖 a v vektorral kell irányítani. A vektor a következők szerint
írható le (Li et al, 2013):

𝒗 = 𝑏𝑖1 𝒖1 + 𝑏𝑖2 𝒖2
Az egységvektorok koordinátái a 𝑍1 , 𝑍2 szabványosított térben vannak

𝑢11
𝒖1 = (𝑢 )
21

𝑢12
𝐮2 = (𝑢 )
22

és

Ezek alapján az U transzformációs mátrix kialakítható.

𝑢11
𝑼 = (𝑢

21

𝑢12
𝑢22 )

Így a szabványosított z koordináták összeállíthatóak az alábbiak szerint:
𝒛𝒊𝟏 = 𝒖𝟏𝟏 𝒃𝒊𝟏 + 𝒖𝟏𝟐 𝒃𝒊𝟐
𝒛𝒊𝟐 = 𝒖𝟐𝟏 𝒃𝒊𝟏 + 𝒖𝟐𝟐 𝒃𝒊𝟐
A kapcsolat a szabványosított változók és a főkomponens változók között:
𝑍1 = 𝑢11 𝐵1 + 𝑢12 𝐵2
𝑍2 = 𝑢21 𝐵1 + 𝑢22 𝐵2
:

Ezen információ általánosításával (a két változót p változóra kiterjeszve) egyértelmű, hogy a
(nem szabványosított) 𝐵1 , … , 𝐵𝑝 :főkomponenesek eltérései:

Ru = λu
a korrelációs mátrix sajátértékei; mivel az egységvektorok, amelyek a tengelyek irányait jelzik,
a normalizált sajátvektorok. A sajátértékeket monoton csökkenő sorrendben határozzuk meg
(d’Ovidio et al, 2014),úgy hogy a 𝐵1 komponens sajátértéke a legnagyobb és a 𝐵𝑝 a legkisebb.
2.b. szakasz a főkomponensek szabványosítása
Ebben a lépésben az A mátrixot úgy állítjuk elő, hogy az U mátrix minden oszlopát
megszorozzuk a megfelelő fő komponensváltozók szórásával.
𝑎𝑗𝑘 = 𝑢𝑗𝑘 √λ𝑘
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Az A és a variancia-kovariancia V mátrix alkalmazásával a végső, szabványosított főkomponens
C mátrix minden 𝑴𝒏 egységre az alábbiak szerint írható le:
𝑐𝑖𝑘 =

𝑏𝑖𝑘
√λ𝑘

A C mátrix a szabványosított főkomponens pontszámokra

𝑴𝟏
𝑴𝟐
⋮
𝑴𝒊
⋮
𝑴𝒏
mean
st.d.

𝑪𝟏
𝒄𝟏
𝑐11
𝑐21
⋮
𝑐𝑖1
⋮
𝑐𝑛1
0
1

𝑪𝟐
𝒄2
𝑐12
𝑐22
⋮
𝑐𝑖2
⋮
𝑐𝑛2
0
1

…
…
…
…
…
…
…
…

𝑪𝒌
𝒄𝑘
𝑐1𝑘
𝑐2𝑘
⋮
𝑐𝑖𝑘
⋮
𝑐𝑛𝑘
0
1

…
…
…
…
…
…
…
…

𝑪𝒑
𝒄𝑝
𝑐1𝑝
𝑐2𝑝
⋮
𝑐𝑖𝑝
⋮
𝑐𝑛𝑝
0
1

A módszertani eszközök bemutatása után, azok alkalmazását ismertetem a rendelkezésre álló
adatsoron.
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5. A bemutatott elemzési módszerek alkalmazása Csehország, Szlovákia,
Magyarország, Lengyelország, valamint Románia vasúti árufuvarozási piacaira
vonatkoztatva 15 kiválasztott faktor alapján
5.1 Az adatok forrásainak bemutatása
Annak érdekében, hogy egy komplex megközelítést alkalmazzunk, integrálva a műszaki,
költség - és felhasználói preferencia-elemeket, a versenyképességet a hatékonysági
attribútumok és a vasúti szállítási szolgáltatások iránti igény kombinációjának tekintjük. A
keresletet itt a vasúti árufuvarozás motivációjának és nem következményeként tekintjük
(Hansut et al, 2017). A szállítási szakirodalomban a műszaki - és költségkérdéseket általában
statisztikai technikákkal (Wiegmans és Janic, 2019) vizsgálják, míg a preferenciaelemzésekhez többkritériumú döntéshozatali technikákat alkalmaznak (Sakalys et al, 2019).
Vizsgálatomban mindkét csoport befolyásoló tényezőit kiválasztottam, és a közvetlen
versenyképességi mutatókat (globális versenyképességi index (GCI), GCI6P, GCI2P)
integráltam e befolyásoló tényezők kidolgozására. Arra az állításra alapozva, hogy a
versenyképesség egyetlen mérése nem elegendő, számos szerző összetett mutatókat javasol
(Simlar és Wilson, 1999,; Purwanto et al, 2017). Az egyik célom az volt, hogy megvilágítsam
az egyes tényezők és ezen összetett mutatók - különösen a globális versenyképességi index
(GCI) - összekapcsolódását a jelen dolgozatban.
Kétségtelen, hogy a vasúti árufuvarozás és a személyszállítás versenyképességének egyik
legfontosabb tényezője az infrastruktúra minősége. Ezt az állítást korábban már
bebizonyították a személyszállításra (D’ovidio et al, 2014) és a teherfuvarozásra (Vickerman,
1989) vonatkozóan is. Kimerítő felmérésükben Purwanto és társai (Purwanto et al, 2017)
arra a következtetésre jutottak, hogy a fokozott versenyképesség a közlekedési
infrastruktúra-beruházások szélesebb körű előnyei között szerepel. A GCI második pillére
szintén kapcsolódik a nemzeti vasút vasúti infrastruktúrájának minőségéhez. A vasúti
árufuvarozási piac versenyképessége és az ország vagy régió pályahasználati díjai is
összefüggenek egymással (Marschnig, 2016), ezért ezt a tényezőt a modell befolyásolói
között alkalmaztuk.
Mivel a kutatás egyik fő célja a piaci liberalizáció és a versenyképesség közötti kapcsolat
elemzése, olyan tényezőket választottam ki, amelyek tükrözik a verseny feltételezett
magasabb intenzitását. A piaci koncentrációt általában a Herfindahl – Hirschman index (HH
Index) alapján mérik (Matsumoto et al, 2012), és a vasúti árufuvarozási piacokra alkalmazható
referenciák is léteznek. (például Crozet, 2016). Bár tanulmányában Crozet nyitva hagyja a
kérdést, vajon szabályozni kell-e a vasúti teherfuvarozás magas piaci koncentrációját, illetve
hogy vezet-e ez a helyzet a magas(abb) versenyképességhez. Azt állítja, hogy az egyik vagy
néhány nagyobb piaci szereplő dominanciája visszaélésszerű lehet, és ez valószínűleg
csökkenti a versenyképességet. Ennek alapján olyan piaci koncentrációs jellemzőket
alkalmaztam, mint például a kiszámított HH Index, a legnagyobb szállító piaci részesedése a
teljes árufuvarozásban, a legkisebb piaci szereplő piaci részesedése és a piaci szereplők száma.
Célként szerepelt a szabályozási intézkedések és a versenyképesség közötti kapcsolatok
meghatározása is. A tudományos irodalomban számos figyelemreméltó kísérlet történt e
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kérdéssel kapcsolatban, ideértve az európai vasutak esetét is (Gathon és Pestieau, 1995;
Oum, és Yu, 1994).
A kereslet oldalát tekintve számos szerző (pl. Jarzemskis és Jarzemskiene, 2017) kijelentette,
hogy a vasúti piacokon a nagyobb versenyképesség nem feltétlenül a piaci verseny fokozódó
intenzitásából származik (Litvániában csak egy vasúti árufuvarozó működik, tehát a piac
monopolizálódott, és nemzetközi szinten versenyképesebbnek bizonyult, mint
Lengyelországban, ahol a verseny nagyobb), de a rendeltetési helyek meglévő igényei
befolyásolják. Ezért olyan tényezőket választottam, mint például az import, export és tranzit
árufuvarozások, a belföldi teherforgalom és a teljes vasúti volumen millió tonnában, mind
nemzeti szinten mérve a vizsgált öt EGB-országban.
Végül kiválasztottam a közvetlen versenyképességi mutatót, a GCI-t, amelyet szintén
hivatalosan mérnek / számítanak európai országok által. A GCI, amelyet a Világgazdasági
Fórum készített és alkalmazott, világszerte elfogadott a piac és az ország
versenyképességének jelzésére, ideértve több szállítással és logisztikával kapcsolatos
kompozitot is (Cemberci et al, 2015). A dolgozatban a GCI-t az összes vizsgált ország
versenyképességével kapcsolatos mindenre kiterjedő tulajdonságként, a GCI második
pillérét a vasúti infrastruktúra minőségével, és a hatodik oszlopot a piaci hatékonysággal
kapcsolatban alkalmaztuk (A globális versenyképesség jelentés 2011–2012).
Elemzésemben a vasúti árufuvarozásra legjellemzőbb adatokat gyűjtöttem össze. Kiinduló
alapként vettem a vasúti árufuvarozás által végzett szolgáltatás eredményét, azaz az
elszállított áruk volumenét. A volument összehasonlítottam a többi szállítási ágazat
mennyiségi adataival, hiszen így állapítható meg, hogy a vasúti árufuvarozási piac milyen
nagyságot képvisel a teljes áruszállítási piacból. A fuvarozott mennyiségeket tovább
bontottam, külön export, import, nemzetközi, valamint hazai forgalmakra. További
meghatározó tényező a vasúti árufuvarozásban a vasúti pályahasználati díj mértéke, azonban
ezt csak közelítőleg tudjuk megállapítani, mert az általam vizsgált országokban eltérő
módszertant alkalmaznak, így ezt az értéket átlagként vettem.
A vasúti áruszállítási piac felbontható a piaci szereplők jelenléte, helyzete szerint, amit a piaci
részesedéssel tudok meghatározni. Erre a legalkalmasabb módszertan a HH Index
meghatározása. A HH Index-hez szükségem volt az egyes piaci szereplők részesedésére, illetve
különösen a legnagyobb, valamint a legkisebb piaci szereplő részesedéseire is, amelyek
kutatásom szempontjából meghatározók lehetnek. Ezzel szorosan összefügg a piacon működő
vállalatok száma, valamint egymáshoz való viszonyuk is meghatározó lehet, így ezt is
figyelembe vettem.
Mivel elemzésem során a versenyképességi ok-okozati összefüggéseket vizsgálom, és
szeretném a vasúti árufuvarozási piacot versenyképessebbé tenni, így versenyképességgel
kapcsolatos adatokra is szükségem van, ezért vettem be a faktorok közé a Globális
Versenyképességi Indexet (GCI). Mivel az indexnek a korábbiakban tárgyalt pillérei közül van
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külön a vasúti infrastruktúrára vonatkozó versenyképességi Indexe is, és külön pillér
vonatkozik az árupiacra, ezért ezeket az adatokat szükséges beépíteni a vizsgálatomba.
faktor név (vizsgált attribútumok)

rövidítés

[mértékegység]

1

nemzetközi (export +import+tranzit) [mill. t.]

INT

mill. tonna

2

export forgalom [mill. t.]

EX

mill. tonna

3

import forgalom [mill. t.]

IM

mill. tonna

4

belföldi forgalom [mill. t.]

DT

mill. tonna

5

tranzit forgalom [mill. t.]

TT

mill. tonna

6

piaci koncentráció

MC

%

7

piaci szereplők száma [db.]

NMP

db.

8

összes vasúti forgalom

TRT

mill. tonna

9

Legnagyobb piaci szereplő [%]

BMP

mértékegység nélküli

10

legkisebb piaci szereplő [%]

SMP

mértékegység nélküli

11

vasúti részesedés az összes áruból [%]

RS

mértékegység nélküli

12

pályahasználati díj [euró/tkm-ben 1000 tonnás tehervonat esetén]]

TAF

Euro

13

globális versenyképességi index (1-7)

GCI

mértékegység nélküli

14

vasúti infrastruktúra minősége (1-7)

GCI2P

mértékegység nélküli

15

a GCI 6 pillérje: árupiac hatékonysága (1-7)

GCI6P

mértékegység nélküli

8. tábla: A doktori dolgozatomban kiválasztott 15 tulajdonság (attribútum), mely a legjellemzőbb a vasúti
árufuvarozási piacra
források:1,2,3,4,5,8:Eurostat: Goods transported by type of transport (2004-2016)
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rail_go_typeall&lang=en
6,7,9,10,12, legnagyobb piaci szereplő: Csehország: The Railway Infrastructure Administration, state
organization,https://www.szdc.cz/en/o-nas/zeleznice-cr.html;Szlovákia:Railway
Regulatory
Authority,https://www.zsr.sk/en/dopravcovia/infrastruktura/podmienky-pouzivania-zelinfrastruktury/network-statement-2019/; Románia : Compartiment Mass Media, Relatii cu Publicul CFR
Marfa
s.a.
http://www.cfrmarfa.cfr.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=223&Itemid=69&lang=
en Lengyelország: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. https://en.plk-sa.pl/for-customers-and-partners/therules-for-allocating-train-paths/network-statement-20192020/
Magyarország:
Innovációs
és
Technológiai Minisztérium Nemzeti Közlekedési Hatóság vasúti főosztály adatszolgáltatások:
https://www.nkh.gov.hu/web/vasuti-foosztaly1/a-szervezet
13,14,15,:
Word
Economic
Forum:
The
Global
Competitiveness
Report:
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
14:Eurostat alapján, átlagos érték.
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0051:FIN:HU:PDF
9: Piaci koncentráció, saját számítás az 1, 12, adataik alapján
10: Piaci szereplők száma: Railway enterprises - by type of enterprise [rail_ec_ent]
Last update: 26-02-2018
www. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rail_ec_ent&lang=en
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Az elemzésem során felhasznált adatokat a dolgozat függelékében mutatom be. Itt azonban
összefoglalásként és az olvasónak való segítségnyújtásként bemutatom a 2008-2015 év
időszaka közötti adatok egyes átlagaiból képzett táblázatomat. A lefolytatott PCA elemzést, a
teljes adatsor felhasználásával készítettem el.
2008-2015 átlag

HU

nemzetközi (export +import+tranzit) [mill. t.]

PL

CZ

SK

RO

35 844

54 763

48 225

38 680

9 521

export forgalom [mill. t.]

12873,4444

19522,8888

19545,8888

10924,666

3207,556

import forgalom [mill. t.]

13198,3333

32093

20833

16628,1111

5874,88

belföldi forgalom [mill. t.]

12 541

175 901

40 255

7 398

46 207

tranzit forgalom [mill. t.]

9 772

3 147

7 846

11 127

439

0,5867

0,4189

0,6787

0,6902

0,2698

24

55

27

18

22

48 550

207 619

89 436

46 225

55 418

77

50

80

80

47

legkisebb piaci szereplő [%]

0,0292

1,294

0,473

0,02747

0,01441

vasúti részesedés az összes áruból [%]

18,29%

16,0

22,4

21,9

22,2

pályahasználati díj [euró/tkm-ben 1000 tonnás tehervonat esetén]]

2,3

4,35

3,75

5,56

3,35

globális versenyképességi index (1-7)

4,3

4,5

4,6

4,2

4,2

vasúti infrastruktúra minősége (1-7)

3,8

2,9

4,5

4,3

2,7

a GCI 6 pillérje: árupiac hatékonysága (1-7)

4,3

4,3

4,6

4,5

4,1

piaci koncentráció
piaci szereplők száma [db.]
összes vasúti forgalom
Legnagyobb piaci szereplő [%]

9.táblázat: A 2008-2015 év közötti átlagos értékek (saját szerkesztés)

Miután meghatároztam a modellt, szükséges a modellhez használt módszertant alkalmazni az
általam kiválasztott országokra. Ezért a következő fejezetben ezeket a számításokat mutatom
be.
5.2. Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, valamint Magyarország vasúti
árufuvarozási piac koncentráltságának bemutatása 2008-2015 között a HerfindhalHirschmann Index segítségével

Az alábbikban bemutatásra kerül az egyes országok vasúti árufuvarozási piacának változása
2008-tól egészen 2015-ig. Elemezni fogom, hogy a monopolhelyzetből milyen piaci típusok
alakultak ki, milyen sajátosságokkal. A vizsgálatom alátámasztáshoz Falko M. kutatását,
használtam, aminben a szerző a norvég légi személyszállítási piacot hasonlította össze nyolc
Európai légi személyszállítási piaccal. (Falko M. 2019) Szintén a HH Index segítségvel sikerült
beazonosítani a piaci torzulásokat a kínai légi szállítási piacon, jelenleg még mindig
problémákkal küzdenek az egyes piacok versenyképesség szemponjából (Zhang, Q., et al.
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2020) Ezeken a tanulmányokon kívül számos piaci területen használják még a piaci
koncentráció meghatározásához a HH Indexet. A piaci koncentráció eredményeihez mérten
üzleti globális statégiát lehet kialakítani többek között a gyógyszergyártásban is. (Shibata, S.
et. al. 2020)
Szintén megemlíthető példa a mobil alkalmazások ketegorizálásokat versenykéepsségük
szerint HH index segítségével. A kutatásomhoz kapcsolódva érdekes megjegyezni, hogy az
utazással kapcsolatos applikácók piaca oligopol piac, hasonlóan a vasúti árufuvarozáséhoz. (
Kang, D et al. 2018)
Csehországban a vasúti árufuvarozási piac nyitása 2007. december 1-én történt, amikor is
kivált az állami vasúttársaságból (České dráhy) az árufuvarozási üzletága, ami a ČD Cargo a.s.
nevet viseli. A vállalat mind a mai napig cseh állami tulajdonban van.
Szlovákiában a vasúti árufuvarozási piac nyitására 2005. január 1-én került sor, ekkor a volt
állami vasúttársaságot (Železnice Slovenskej republiky a.s) felbontották, s megalakult a
Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia a.s, mely teherfuvarozási vállalatként működött. Ez a
vállalat mind a mai napig szlovák állami tulajdonban van.
Romániában a vasúti árufuvarozási piac nyitására 1998. október 1-én került sor, amikor a volt
állami vasúttársaságot (Căile Ferate Române) szétválasztották, és kivált belőle a CFR Marfă.
Jelenleg a CFR Marfa román állami tulajdonban lévő vasútvállalat.
Lengyelországban a vasúti árufuvarozási piac nyitása szintén összefügg az Európai Uniós
irányzatokkal, így a piacnyitás keretében megtörtént a lengyel állami vasúttársaság (Polskie
Koleje Państwowe) szétszedése, valamint megalakult 2003. június 1-én egy független
szervezet, mely a hatósági felügyeleti feladatkat látja el. A PKP Cargo 2001. július 17-én alakult
meg, jelenleg Európában a második legnagyobb vasúti árufuvarozási vállalat.
Magyarországon a vasúti liberalizáció kezdetét 2004-től számítjuk, ekkor jött létre a független
Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság (VPE) a vasútról szóló 1993. évi
XCV. törvény alapján. Megkezdődött továbbá az állami vasútvállalat vertikális szétválasztása.
Ennek eredményeként megalakult 2006-ban önálló független vállalatként a MÁV Cargo Zrt.
Magyarországon szükséges még megemlíteni a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zártkörűen
Működő Részvénytársaságot(GYSEV Zrt.) mely osztrák – magyar állami tulajdonban lévő
vállalat, de mivel a piaci részesedése jóval kisebb a piacon első helyen lévő szereplőhöz képest,
így a GYSEV Cargo Zrt. működésével jelen kutatásban nem foglalkozom

2008
Kezdem a 2008-as év bemutatásával, a legkorábban piacot nyitott ország Románia, majd ezt
követi Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, valamint Csehország. Megállapítható, hogy a
két legnagyobb vasúti piac kezdte meg a liberalizációs folyamatot időben leghamarabb, és
látható, hogy 2008-ban ők állnak a piaci koncentráció szempontjából a legjobban. Azaz
teljesülni látszik a versenyhelyzet kialakulása. Megfigyeltem, hogy valamennyi ország vasúti
piaca a 2007-es állapotában sokszereplős, de a piacon a legnagyobb részesedéssel rendelkező
piaci szereplőhöz képest nagyon távol helyezkedik el a többi szereplő. Megállapításom szerint
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ilyen nagy különbségek nehezen győzhetőek le, illetőleg ez a helyzet kevésbé hat motiválóan
a piaci szereplőkre. A legnagyobb piaci koncentráció Magyarországon figyelhető meg. Sajnos
ez az adat becsült, nehezen hozzáférhető, mivel az akkor illetékes Vasúti Hivatal már
megszűnt, és a jogutódja pedig 2010- től rendelkezik érdemi adatokkal. Az adatok így a
pénzügyi beszámolókból becsléssekvalamint a Magyarországon működő árufuvarozási
vasúttársaságok figyelembevételével kerültek megállapításra,. Magyarország mellett
Csehország vasúti piaci nyitása is későn történt, itt is megfigyelhető, hogy igen magas szinten
monopol helyzetű a piac. Szlovákiában is hasonlóan magas az állami vállalat piaci részesedése.
Megállapítható, hogy az időben korábban liberalizált piacok már jelentősebben kisebb piaci
koncentrációt mutatnak, tehát levonható a következtetés, miszerint az idő múlásával csökken
a piaci koncentráció.
A 2008-as évre rátérve megállapítható, hogy valamennyi országban kis mértékben ugyan, de
csökken a piacon első helyen lévő vállalatok részesedése Csehország, valamint Magyarország
kivételével. Kezd megjelenni a piacon egy versenytárs, amely intenzív növekedésnek indul,
ami érdekes eredményekhez vezethet az elkövetkezendő időszakban. Korábbi
megállapításaimból látszik, hogy Lengyelország, valamint Románia jóval nagyobb és erősebb
piac, mint a vizsgált többi ország. Érdekes megvizsgálni, hogy ebben a két régióban a
legerősebb a verseny intenzitása, mindemelett a legalacsonyabb a piaci részesedése az első
számú helyezettnek. Szlovákia esetében is érdekes megfigyelni ezt az intenzív növekedést, de
itt a piaci részesedése a legnagyobb vállaltnak még mindig igen magas.
Az előző évhez képest jellemzően a piacon részt vevők száma nem növekedett, inkább a
résztvevők növekedésén volt a hangsúly. Megállapításom szerint kezd kialakulni egy duopol
piac a vasúti árufuvarozási szektorban, mely több országban is megfigyelhető. Az öt ország
közül még mindig Magyarország az egyetlen piac, ahol igen magas a koncentráció, pedig
jelentős számú szereplő megjelent, azonban ezek még nem elég erősek ahhoz, hogy piaci
pozíciójukat növelni tudják. Némi csökkenés megfigyelhető a legnagyobb piaci szereplő
összpiaci részesedésében.

2009
A 2009- es év a vasúti liberalizáció tekintetében igen nehéz évnek bizonyult, mivel a gazdasági
bizonytalanság, valamint a negatív változások csúcsidőszaka volt. A gazdasági válság
Európában legjobban az ipart érintette, az ipari beszállítókat, a nyersanyag-kereskedelmet. A
nyersanyagok ára lecsökkent, ami a vasúti árufuvarozás számára különösen hátrányos, hiszen
ez az árufajta adja a vasúton szállított mennyiségek jelentős részét. Megállapítottam, hogy a
válság hatására a piaci szereplők helyzete nem változott a vizsgált országokban, ami adott
esetben pozitív és negatív is lehet. A vizsgált piacok tükrében Szlovákia az egyetlen, ahol euró
a fizetőeszköz, a vasúti piaci szereplők nagy része függ az állami vasúttársaságtól, általában
tulajdonosi függések figyelhetők meg.
Romániában a legnagyobb vállalat piaci részesedése tovább csökkent, ami lehetett
következménye a megváltozott gazdasági környezetnek is. Azonban jól látszik, hogy a
versenytárs a válság hatására nem tűnt el és nem gyengült, pedig jelentős árumennyiség
csökkenés volt tapasztalható a vasúti árufuvarozási piacon. Valamennyi vasúti árufuvarozási

64

piacon megfigyelhető a felaprózódás, ami azt jelenti, hogy nagyából két nagy szereplő van, és
sok kicsi.
Lengyelország esetében a vasúti szállítások főleg a nyersanyagok szállítására korlátozódtak, de
ennek ellenére nem történt a piaci struktúrában változás. Véleményem szerint csak a
mennyiség változott. Szépen körvonalazódik a közvetlen második helyen lévő piaci szereplő
jelenléte.
Magyarország esetében látható, hogy igen kismértékben, de a sokszereplős piacból kezd
kialakulni egy második legnagyobb szereplő, aki még ugyan távol áll az első helyezettől, de a
válság hatására mégis jelen tud lenni a piacon. A legnagyobb piaci szereplő helyzete kismértékben csökkenő tendenciát mutat

2010
A gazdasági válság utáni első év, amit vasúti árufuvarozási szempontból érdekes
megvizsgálnom.
Csehországban a vasúti árufuvarozási piac szerkezete nem változott jelentősen. A legnagyobb
piaci szereplő részesedése tovább csökken, de csak kismértékben. Tapasztaltam, hogy 2010ben növekedni kezdett a vasúton elszállított mennyiség, ami feltételezi azt, hogy a kisebb
szereplők végzik ezt a munkát.
Szlovákia esetében a rendelkezésemre álló adatok feltehetően pontatlanságot mutatnak,
mivel ezek alapján teljesen más piac alakult ki, míg az ezt követő években hasonló képet mutat
mint 2008-ban, 2009-ben.
Lengyelországban egy intenzív növekedés figyelhető meg a versenytársnál. A válság után
nagyon erős piacnyerés jellemzi a versenytárs működését, míg a legnagyobb piaci szereplő
részarányának csökkenése figyelhető meg. A piac kezd hasonlítani egy duopóliumra, ami már
inkább a két piaci szereplő viselkedéséről szól. A többi szereplő jelentősen le van maradva.
Románia esetében hasonló helyzet figyelhető meg, mint a lengyelországi vasúti piacon, azaz a
versenytárs növekedése, a legnagyobb szereplő piaci részesedésének csökkenése. Szintén
duopóliumra utaló piacszerkezetet találtam, ami a kisebb piaci szereplők érdemi
szerepvállalása nélkül valósul meg.
Magyarországon monopóliumnak látszó piaci helyzet kezd ekkor kialakulni, ami bár a
legnagyobb piaci szereplő kismértékű csökkenését mutatja, valamint a kisebb szereplők
nagyjából azonos nagyságrendben jelennek meg, jóval lemaradva a piacvezetőtől. A piacon
lévő szereplők száma nem változik jelentősen egyik piacon se

2011
2011-ben folytatódik a vasúti árufuvarozási piac felzárkózása a válság előtti időszakhoz.
Csehországban lassan csökken a legnagyobb piaci szereplő részesedése, a piacon második
helyen lévő vállalat pedig lassan, fokozatosan növeli részarányát, de még mindig jóval elmarad
az elsőtől.
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Szlovákiában folytatódik a piaci aprózódás, egy nagy szereplő dominanciája mellett sok kis
piaci szereplő működik, akik jellemzően igen kis részarányt képviselnek a teljes fuvarozási
piacból.
Lengyelországban a piacon átrendeződés figyelhető meg. A legnagyobb piaci szereplő növelte
piaci részesedését, a második, valamint a harmadik piaci szereplő részaránya csökkent, ami
első körben azt jelentené, hogy a piaci pozícióját erősíti a legnagyobb szereplő, de némi
bizonytalanságra adhat okot, hogy a negyedik piaci szereplő viszont javított pozícióján. Mivel
a második és a harmadik piaci szereplő között nagy a különbség, ezért még mindig inkább
duopóliumra jellemző piaci szerkezetről beszélhetünk.
Romániában tovább csökken a piaci részesedése a legnagyobb piaci szereplőnek, viszont a
második helyen lévő szereplő csak kis mértékben tudta növelni részarányát a teljes fuvarozási
piacon. A harmadik helyen lévő szereplők között elég szoros verseny alakult ki, ami igen
érdekes lehet. A maradék vasútvállatokat nem jelöltem, mivel azok részesedése nagyon pici a
teljes piachoz képest. A piaci szerkezet még mindig inkább duopolnak mutatkozik.
Magyarország esetében szinte változatlan a piac. Alig csökken a legnagyobb szereplő
részesedése. A kisebb piaci szereplők jelentősen le vannak maradva a piacvezető vállalattól.
Az aktuális helyzet inkább a monopóliumra hasonlít.

2012
Csehországban megállapítható, hogy tovább csökken a legnagyobb piaci szereplő részaránya,
növekedik viszont a piacon lévő második, valamint harmadik helyezett részesedése. A piacon
inkább a kisebb szereplők közötti verseny a jellemzőbb, mivel közöttük arányaiban is kisebb a
távolság.
Szlovákiában még mindig a monopol piacjellemző, azonban a legnagyobb szereplő piaci
részesedése tovább csökken. A többi piaci szereplő piaci részesedése aránytalanul kicsi a
legnagyobb szereplőhöz képest.
Lengyelország továbbra is követi a duopólium-jelleget, a legnagyobb piaci szereplő részaránya
tovább csökken, a második szereplő esetében kismértékű növekedés figyelhető meg.
Románia esetében szintén csökken a legnagyobb piaci szereplő részesedése, a második
legnagyobb szereplő viszont növekszik.
Magyarország esetében a tendencia tovább folytatódik, jellemzően monopolisztikus a piac, kis
mértékben csökken a legnagyobb piaci szereplő piaci részesedése.

2013
Csehország helyzete a korábbi évekhez képest nagyjából hasonló képet mutat, azaz
folyamatosan csökkenő piaci részesedés látható a legnagyobb piaci szereplőnél, de itt a
második piaci szereplő részesedése is csökkent. A piacszerkezet maradt a korábbiakhoz
hasonló.
Szlovákiában is hasonló a kép. Szinte teljesen megegyező piaci hasonlóságok jellemzik a régiót.
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Lengyelországban tovább csökken a legnagyobb piaci szereplő, illetve a második piaci szereplő
részesedése. Lengyelország esetében, ha a piacot úgy tekintem, mint egy versenyt, akkor az
első helyen egy nagy szereplő áll, messzebb a másik, és utána jóval lemaradva a mezőny. A
hasonlatnál maradva, még a második helyezett utolérheti az elsőt.
Románia esetében teljesen hasonló a piac Lengyelországéhoz, szinte ugyanazok a jelenségek
figyelhetők meg.
Magyarországon tovább csökken a legnagyobb piaci szereplő részesedése, de nem változik a
piaci szerkezet.

2014
Csehország esetében továbbra sem tapasztalható jelentősebb változás a piac szerkezetében
és a szereplők helyzetének változásában.
Szlovákia azonos képet mutat a cseh vasúti árufuvarozási piaccal, nem változik jelentősen a
piaci szerkezete.
Lengyelország esetében szinte semmi változás nem történt az előző évhez képest, inkább a
piac kisebb szereplői kezdtek megerősödni.
Románia esetében a legnagyobb piaci szereplő részaránya csökkent, ezzel párhuzamosan a
második helyen álló szereplő növelte részarányát.
Magyarországon még mindig monopolisztikus piac a jellemző. A legnagyobb piaci szereplő kismértékű csökkenése jellemző.

2015
Az utolsó vizsgált évhez értünk, és látható, hogy Csehország, Szlovákia, valamint Magyarország
is hasonló piaci felépítéssel rendelkezik. A legnagyobb piaci szereplő részaránya folyamatosan
csökkenő képet mutat, de a mögötte elhelyezkedő vállalatok jóval messzebb helyezkednek el.
Folyamatos próbálkozások vannak arra vonatkozóan, hogy a piacvezetőnek legyen egy valódi
versenytársa, de azt jelenleg a környezet még nem termelte ki magából.
A második piaci csoportot alkotja Lengyelország, valamint Románia, itt duopol piacnak
mondható a piac felépítése, hiszen két nagy szereplő van, akik viszonylag közel helyezkednek
el egymáshoz. Romániában közelebb vannak egymáshoz a szereplők, itt a liberalizáció is
korábban kezdődött el, mint Lengyelországban. Lengyelországban még viszonylag távolabb
van egymástól a két legnagyobb piaci szereplő. Összességében elmondható, hogy a két piac
szerkezete hasonló képet mutat.
Fontosnak tartom a fent használt adatokról megállapítani, hogy tág időintervallumról van szó,
valamint több országot tartalmaz, így azokban pontatlanság előfordulhat. Magyarország
esetében a 2006. január 1. és 2008. július 1. között működő Magyar Vasúti Hivatal foglalkozott
ilyen jellegű adatgyűjtéssel, jogutódja a Nemzeti Közlekedési Hatóság pedig 2010-től
foglalkozik a piaci szereplők adatainak elemzésével. Ezért Magyarország esetében a 2007-
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2009 közötti adatok becsült értékek. Csehországban az illetékes vasúthatóság, azaz az SŽDC
(Správa zeleznicní dopravní cesty, s.o. The Railway Infrastructure Administration, state
organization) csak az első tíz piaci szereplő adatait bocsátotta rendelkezésemre, mivel a többi
szereplő nem éri el az egy százalékot sem. Szlovákiában a ŽSR (Železnice Slovenskej republiky
Divizia drah a dopravy na drahach/Railway and Other Guided Transport Division) bocsátotta
rendelkezésemre az adatokat. Lengyelországban az UZD-től (Urząd Transportu Kolejowego)
kaptam adatokat, mely a vasúti működés felügyeletét végzi. Románia esetében a kért adatok
közvetlenül a versenyhivataltól (Consiliul Concurentei Competition inspector Railway
Supervision Directorate) származnak. Mindezek figyelembevételével egy hasznos piaci
elemzést tudtam elvégezni az érintett öt ország vasúti árufuvarozási piacára vonatkozóan.
A piaci részesedések bemutatáshoz szorosan kapcsolódik a piaci koncentráltság. Az alábbi
ábrán látható a piaci koncentráció változása. Elemzésem szerint a liberalizációs folyamatok a
vizsgált országokban elindultak, jól haladnak, azonban még közel sem értek véget, mivel a piaci
koncentráltságot mutató index még meglehetősen magasan áll, bár csökkenő tendenciát
mutat. Az ábrából itt is jól látható, hogy a korábban indult országok koncentrációjának
változása szép fokozatos csökkenést mutat, és szintben is eltér a később nyitó országoktól.

A HH Index változása Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, valamint
Magyarország tekintetében 2008-2016 között

10. ábra: HH Index változása (saját szerkesztés)
forrás:( SŽDC – Správa zeleznicní dopravní cesty, s.o, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, CFR – Compania Naţională
de Căi Ferate SA’ Nemzeti Közlekedési Hatoság, ŽSR – Železnice Slovenskej republiky)

A fentebbi évek vizsgálata során látszik, hogy a minden egyes országban folyamatosan csökken
a legnagyobb szereplő piaci részesedése, tehát hosszú távon várhatóan tovább fog csökkeni a
legnagyobb piaci szereplők részesedése a teljes vasúti árufuvarozási piac tekintetében.
Feltételezhető, hogy néhány évtized múlva kiegyenlítődhetnek a piaci folyamatok, és kevésbé
koncentrált vagy akár koncentrálatlan piacok fognak kialakulni.
Miután meghatároztam HH Indexet, a részletesebb vizsgálat a dolgozat függelékében
található. Mivel azonban a liberalizáció elindulásakor használtak egy másik módszertant is,
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ami megmutatja, hogy mennyire lett sikeres a piacnyitás, azaz áttételesen a piaci
koncentrációra is utal, így mindenképpen érdemesnek tartom bemutatni. A következő
fejezetben a LIB indexet fogom bemutatni.
5.3. A vasúti liberalizáció hatásosságát mérő LIB, LEX, valamint ACCES index bemutatása
A dolgozatomhoz hozzátartozik a LIB index bemutatása, valamint annak kiértékelése a vizsgált
országok tükrében. A LIB indexet az IBM alkotta meg, és sajnos csak 2002-2011 között kétéves ciklusokkal határozták meg. Azóta nem folytatták a mérést.
A LIB indexet két fő rész alkotja, az első a LEX index, amely a teljes LIB index 20 %-át alkotja.
Bár 2002-ben 25% volt 2004-ben 30% 2007-ben, pedig ismét 20%. A másik fő alkotó eleme a
hozzáférés (Acces), ez adja az index fennmaradó százalékát.
A LEX index két fő pillérből épül fel: az egyik a piacra jutás szabályozása, a másik pedig a
szabályzó hatóság hatásköre. Ez az index elsősorban azt vizsgálja, hogy megtörténtek-e a
szétválasztások, illetve mennyire lettek függetlenek a megalakult szervezetek. Értékelés
szempontjából közel ugyanolyan súllyal szerepel a két vizsgálandó pillér.
Az Acces index 2002-ben 50%-ot, 2004-ben 70%-ot, 2007-ben pedig 80%-ot mutatott. Itt
szintén pontozásos rendszerben határozzák meg az értékeket. Ebben az esetben öt fő vizsgált
kritérium van, mint az információs akadályok, adminisztratív akadályok, működési akadályok,
a belföldi piac részaránya 2009-ben, valamint az értékesítési szolgáltatások a
személyszállításban. Az öt pillérből a legfontosabb hangsúlyt a működési akadályokra helyezik.
A LIB index-nek nem része a COM index, de azt vele együtt kiegészítésként szokták alkalmazni.
Három fő pillére van, eszerint a modális osztás változásait, a külső vasúti szereplők számát
(2009-ben) és a piaci részesedéseket vizsgálja. Fő vizsgálata, hogy az új piaci belépők milyen
részesedéssel rendelkeznek.

69

A LIB Index konszolidációs szintjei
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11. ábra: A LIB Index konszolidációs szintjei
forrás: IBM Global Business Services Rail LiberalisationIndex 2011. Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Christian Kirchner,
Humboldt University, Berlin: Market Opening: Rail Markets of the Member States of the European Union,
Switzerland and Norway in comparison

Forrás:

Értékelés:

▪

hozzáértő szervezetek

A nem válaszok az eredmények válaszok
részét képezik

-

vasútvállatok

A kitöltött kérdőívek ellenőrzése
másodlagos forrás alapján

-

vasúti szabályzó szervek

Párosított összehasonlítások és
megbízhatósági ellenőrzések

-

minisztériumok és hatóságok

A szakértők értékelése

-

az inkumbenesek és a hálózat
üzemeltetők

Visszacsatoló hurok az egyes országokban
lévő kapcsolattartó pontokkal

-

statisztikai hivatalok, Eurostat

Kiegészítő információk: 250 országban
gyűjtött adatok (összesen 6750 adat) Csak a
kérdések 2.1% -ra nem érkezett válasz.
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•

vasúti szakértők

•

vasúti ipar

•

IBM Global Business Services
hálózat

•

fontosabb kutatások, riportok

10. táblázat: A LIB index értékelési módja
forrás: IBM Global Business Services Rail LiberalisationIndex 2011. Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Christian Kirchner,
Humboldt University, Berlin: Market Opening: Rail Markets of the Member States of the European Union,
Switzerland and Norway in comparison

A LIB index 2002-2011. közötti változását a doktori dolgozatomban vizsgált öt ország, valamint
Németország vonatkozásában a lenti 12. ábra és a hozzá tartozó adatsor szemlélteti.
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2004

2007

2011
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549
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458
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739
722
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726
738
842

"Késleltetett" 300 - 600 pont;
"késlekedő nyitás" <300 pont.
12. ábra: A LIB index változása 2002-2011 között
forrás: https://www.cesifo-group.de/ifoHome/facts/DICE/Infrastructure/Transportation/Railways/IBM-rail-libind_02-11.html

A LIB index jól mutatja, hogy 2004 - 2007 között a liberalizációs folyamatok elindultak,
megtörténtek a piacnyitások, rendelkezésre állnak a megfelelő szabályozások. Láthatjuk, hogy
a vizsgált országoknál 2007 után egy megtorpanás történt kismértékű növekedés mellett.
Megállapításom szerint ez annyit jelent, hogy a jelentősebb piaci szabályozások megtörténtek,
de még szükségesek további intézkedések, hogy valóban a megfelelő piaci környezet alakuljon
ki. Fontosnak tartottam megmutatni Németországot is, ezen a piacon a vasúti árufuvarozási
liberalizáció korábban elindult, valamint hosszabb felkészülési idő állt rendelkezésre, mégis
hasonló értéket mutat a LIB index. Viszont a német piacon az is látszik, hogy felkészültebb volt,
így nem kellett nagyon „alulról” indulnia.

A LEX index 2002-2011. közötti változását a doktori dolgozatomban vizsgált öt ország, valamint
Németország vonatkozásában a lenti 13. ábra és a hozzá tartozó adatsor szemlélteti.
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13.ábra: A LEX index változása 2002-2011. között
forrás: https://www.cesifo-group.de/ifoHome/facts/DICE/Infrastructure/Transportation/Railways/IBM-rail-libind_02-11.html
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LEX, 2002 - 2011
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11. táblázat: LEX index változása 2002-2011 között
forrás: https://www.cesifo-group.de/ifoHome/facts/DICE/Infrastructure/Transportation/Railways/IBM-rail-libind_02-11.html

ACCES index
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14. ábra. Az ACCES index változása 2002-2011 között
forrás: https://www.cesifo-group.de/ifoHome/facts/DICE/Infrastructure/Transportation/Railways/IBM-rail-libind_02-11.html
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Az ACCES index, azaz a hozzáférést jelentő index szintén azt mutatja, hogy 2004 és 2007 között
a vizsgált országokban a hozzáférés milyen mértékű volt. Megállapítottam, hogy az egyes
piacok hozzáférhetősége egyre nagyobb az idő múlásával az új belépők számára.
Szlovákia esetében a HH Indexben is jól kimutatható folyamatok zajlottak le. Megjelentek az
új belépők, viszont azok nagysága nem változott olyan intenzíven, mint a cseh piacon, valamint
Szlovákiában több egymástól nem független vasúti szereplő is létezik.
Lengyelország, valamint Románia esetében teljesen hasonló a helyzet, nagymértékű piacvesztés látható, és emellett a kis szereplők növekedése figyelhető meg. A vonal nem meredek
növekedése azzal jellemezhető, hogy kialakult a piac, már csak finomhangolások vannak hátra.
Magyarország esetében a COM indexből látszik, hogy hirtelen sok szereplő jelent meg a
piacon, de hosszú távon egyik szereplő sem volt képes növelni a nagyságát. Mindezek ellenére
a legjellemzőbb piaci szereplő részaránya kis mértékben, de csökken.
A vizsgált tagállamok esetében látszik, hogy a németországi vasúti árufuvarozási piac ismét
fellendülésben van a többi piachoz képest. Így véleményem szerint ismét szükséges lenne, egy
LIB index újra számolása, valamint további intézkedések bevezetése.
5.4. Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, valamint Magyarország Global
Competitivness Indexei (GCI)
A főbb mutatók közül érdemesnek láttam még elemezni a GCI indexet, valamint a doktori
elemzésben felhasznált pilléreinek adatait egyes országokra vetítve. Alább a GCI index
változása látható 2007-2017 között. Az eredményekből meglepő módon az látszik, hogy
versenyképességi szempontból a legelőkelőbb helyen Csehország gazdasága áll, míg második
helyen Lengyelország. Itt szintén megállapítottam azt az érdekes jelenséget, hogy sokáig az
első két piaci szereplő helyzete nem változott, azonban mivel rendelkezésre álltak adatok a
2017-es évről is, így azt is figyelembe véve láthatóvá vált, hogy Szlovákia tört elő a második
helyre. Az ábrából megállapítottam, hogy Csehország versenyképessége 2007-től vizsgálva
szinte behozhatatlan a régióban, de Szlovákiára figyelni kell az elkövetkezendő időszakokban.
Bízunk benne, hogy Lengyelország is visszanyerheti versenyképességét hosszú távon.

•

Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, valamint Magyarország vasúti
infrastruktúra versenyképessége a GCI indexen belül

A vasúti infrastruktúra versenyképességének vizsgálata során adott országban figyelembe
veszik a vasúti hálózat minőségét, kiterjedtségét és állapotát. Az értékelés során a legjobb
érték 7, a legrosszabb érték pedig az 1.
•

Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, valamint Magyarország árupiaci
hatékonyságának változása

A hatékony termékpiacokkal rendelkező országok jó helyzetben vannak ahhoz, hogy a
kereslet-kínálat sajátos feltételei alapján megfelelő termék- és szolgáltatáskeveréket
állítsanak elő, valamint hogy biztosítsák ezen áruk hatékony kereskedelmét. Az egészséges
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piaci verseny, mind a belföldi, mind a külföldi, fontos a piac hatékonyságához, és ezáltal az
üzleti termelékenységhez, biztosítva, hogy a piac által igényelt árukat termelő leghatékonyabb
cégek domináljanak. A piaci hatékonyság a keresleti feltételektől is függ, mint például az
ügyfélorientáció és a vevői kifinomultság. Kulturális vagy történelmi okokból az ügyfelek
bizonyos országokban igényesebbek lehetnek, mint másokban. Ez jelentős versenyelőnyt
jelenthet, mivel rákényszeríti a vállalatokat, hogy innovatívabbá és ügyfélközpontúbbá
váljanak, és ez megköveteli a hatékonyság eléréséhez szükséges fegyelmet.
A hatodik pillér magában foglalja a helyi verseny intenzitását, a piaci erőfölény mértékét, a
monopóliumellenes politika hatékonyságát, az adózás hatását a befektetési ösztönzőkre, a
teljes adómértéket, a vállalkozás megkezdéséhez szükséges eljárások számát, a vállalkozás
megkezdéséhez szükséges időt. Ezen túlmenően a mezőgazdasági politika költségeit, a nem
vámjellegű akadályok elterjedtségét, kereskedelmi tarifákat, a külföldi tulajdon elterjedtségét,
az FDI-re vonatkozó szabályok üzleti hatását, vámeljárási terheket, a behozatalt a GDP
százalékában, az ügyfélorientációs fokot és a vevői kifinomultságot.
A fentebbi elemzéssel kapcsolatos részletesebb kutatásomat, valamint táblázataimat a
dolgozat függeléke tartalmazza.
5.5. A főkomponens - analízis (PCA) alkalmazása Csehország, Szlovákia, Lengyelország,
Románia, valamint Magyarország vasúti árufuvarozási piacára 2008-2015 között (R program
segítségével)
A vasúti versenyképesség fokozása a világ számos országának célja, ideértve az EU
tagállamait is. Noha a vasúti piac liberalizációját mindig is magas elvárások kísérték a fokozott
hatékonyság és versenyképesség szempontjából, az ilyen döntések összhatása
ellentmondásosnak tekinthető. A jelen doktori értekezés egyik célja, hogy hozzájáruljon a
tudományos vitához azáltal, hogy elemzést készítek néhány kelet-közép-európai országról a
vasúti árufuvarozás versenyképességének szempontjából. Mivel számos, egymással szorosan
összefüggő tényező befolyásolja a versenyképességet, matematikai-statisztikai ábrázolása és
elemzése nehéz a tényezők nagy száma miatt. Ezen kívül a versenyképesség nem mérhető
közvetlenül csak rejtett változóként, amely a főkomponens-elemzés (PCA) jellemzője. A
bevezetett PCA, a dimenziók számának csökkentése útján felvázolja az attribútumok közötti
kapcsolatokat, és meghatározza a legfontosabb kérdéseket, amelyek képesek növelni az
adott országban a vasúti versenyképességet, valamint a nemzeti vasúti piacok
csoportosítását. Javaslatokat nyújtunk a régió nemzeti vasúti teherfuvarozási piacainak
szerkezeti változásaira vonatkozóan. Eredményeink azt mutatják, hogy a nemzetközi vasúti
versenyképesség inkább a piaci hatékonyságtól, mint a piac liberalizációjától függ, mivel a
globális versenyképességi index és az export / import attribútumok nem mutattak
szignifikáns kapcsolatot a piaci koncentrációval. Ami a nagyobb belföldi vasúti árufuvarozási
ágazatot illeti, a liberalizáció által szétválasztott kis szállítmányozók jelentős szerepet
játszanak a versenyképesség fokozásában.
Az országok olyan entitások, amelyeket 15 tulajdonság jellemez, különféle skálán. Az ezen
entitások közötti euklideszi távolság kiszámítása ebben a nagy dimenziós térben nem
alkalmazható. Ezért olyan módszert kell alkalmaznom, amely csökkenti a tér méretének
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számát oly módon, hogy ez a csökkentés a lehető legtöbb információt megőrizze. A
főkomponens-elemzés (PCA) egy statisztikai eljárás, amely egy ortogonális transzformációt
alkalmaz a korrelált változók lineárisan korrelálatlan tulajdonsághalmazzá való konvertálására,
amelyeket fő komponenseknek hívnak (Szelényi, 2009). A PCA alkalmazásának előnye kettős.
Egyrészt egy nagy attribútumtér kisebb méretű térré tömöríthető; másrészt felhasználható az
adatok megjelenítésére egyszerű diagramokkal. Ami a kutatásomat illeti, a 17.. ábrán
egyértelmű, hogy számos attribútum szorosan korrelál. Ez azt jelenti, hogy a PCA
felhasználható azon terület dimenziójának csökkentésére, amely az attribútumok száma.
Ennek eredményeként alacsonyabb dimenziós teret kapunk úgynevezett PCA-összetevők,
szolgáltatások vagy háttérváltozók által meghatározva.
A PCA mögöttes gondolata az, hogy a sokdimenziós teret egy alacsonyabb dimenziós térbe
tömörítse, oly módon, hogy a lehető legnagyobb szórást megőrizze. Miután a helyet
tömörítettünk egy kényelmes kétdimenziós térbe, futtathatunk egy klaszterezési algoritmust,
hogy meghatározhassuk a hasonló entitásokat csoportosító klasztereket. Ez elősegítheti a
vasúti árufuvarozási versenyképesség különböző befolyásoló tényezőinek (véletlenszerű
változók) és az egységek közötti kapcsolatnak az elemzését. Arra számítunk, hogy a kapott
„háttérváltozók” által meghatározott kétdimenziós térben való ábrázolás segít jobban
megérteni a piaci versenyképességet. Az alábbiakban bemutatjuk a módszer fő lépéseit, és
összekapcsoljuk a lépéseket gyakorlati problémánkkal. Tegyük fel, hogy nem egy entitás van
egy Rp térben. Az egyes entitásokat p változó jellemzi (X1, ..., Xp). Ennek alapján elkészíthető
egy nxp méretű X mátrix, amelyben az xij számok jelzik a j-edik változó értékét az i-edik
entitásban, a sorok az entitásoknak felelnek meg, az oszlopok pedig a változóknak. A PCA
alkalmazásának két fő szempontja van. Az első az entitások esetével kapcsolatos, amikor az X
mátrix sorait használjuk. A második azokkal a változókkal (attribútumokkal) kapcsolatos,
amelyekben az X mátrix oszlopaival foglalkozunk. Az a tény, hogy a változókat különböző
skálán mérik, rendszeres problémát jelent. Leküzdeni ezt a hátrányt, az értékeket az alábbiak
szerint szabványosítjuk. Kiszámoljuk az egyes változatok számtani átlagát és szórásait, majd a
standardizált értékeket.
A PCA általános eljárását követve a bemutatottak szerint először meg kell alkotni a
kiterjesztett nyers adatmátrixot. A konkrét esetben a 15 befolyásoló tényező (lásd az 9.
táblázatot) a változók, így a p értéke 15. Az egységek az országok, 2008-tól 2015-ig
megfigyeltem az árufuvarozási piaci adataikat. Mind a 15 tényezőre vonatkozóan megbízható
adatokat kaptam minden országra vonatkozóan, így a szervezetek száma ötször nyolc (az évek
száma). Így a modellemben n = 40. Az öt vizsgált ország liberalizálta vasúti árufuvarozási piacát
a vizsgált időkeret kezdeti időpontjáig. Ezután a 15 változó R-korrelációs mátrixát állítottam
össze (15. ábra). A főátló alatti elemek a változók (befolyásoló tényezők) párjának okát és
standard eltéréseit pontosan mutatják, míg a főátló az egyes változók értékeloszlását mutatja.
A főátló fölötti elemek a legfontosabbak; ezek a változók páros korrelációit mutatják.
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15. ábra: A vizsgált attribútumok (tulajdonságok, faktorok) korrelációja (saját szerkesztés)
forrás: korábban feltüntetve

A táblázat elemzése során néhány érdekes megjegyzést tehetünk. Az öt közép-európai
országra vonatkozó, nyolc éven át vizsgált hivatalos adatok alapján erős korrelációt (több mint
0,8) lehetett kimutatni - a meglehetősen triviálisak kivételével - néhány befolyásoló tényező
pár között. Érdekes módon a legkisebb piaci szereplő százalékos aránya az ország teljes vasúti
árufuvarozási volumenéből erősen összefügg a belföldi forgalommal (DT, intenzitás: 0,9);
importtal (IM, intenzitás: 0,85) és a teljes vasúti forgalommal (TRT, intenzitás: 0,93). Ráadásul
a piaci szereplők (NMP) száma szorosan összefügg a hazai forgalommal (DT, intenzitás: 0,8) és
a teljes vasúti forgalommal (TRT, intenzitás: 0,8). Továbbá a legnagyobb piaci szereplő (BMP)
és a tranzitforgalom (TT, intenzitás: 0,81) százalékos aránya között erős korreláció is
kimutatható. Ez arra utalhat, hogy a vasúti árufuvarozási piac összetétele a versenytársak
méretének tekintetében hatással van (vagy legalábbis összefüggést mutat, mivel nem tudjuk
a hatás irányát) a hazai, import és tranzitforgalomra (15. ábra). A 15. ábrán is látható, hogy a
közvetlenül mért piaci hatékonyság (a GCI 6. pillér, a GCI6P) korrelál a nemzetközi és
exportárukkal (ami várható eredmény volt), de a harmadik legerősebb intenzitással is
összefüggésben állt a piaci koncentrációval (MC)., 0,48. A vasúti infrastruktúra minőségének
közvetlen mértéke (GCI 2. pillér, GCI2P) a teljes forgalomra korlátozódik, ami nyilvánvaló,
azonban jelentős összefüggés van a GCI2P és a piaci koncentráció (0,7) és a legnagyobb piaci
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szereplő között (0,76). A fentiek alapján a PCA-t érdemes bevezetni annak érdekében, hogy a
változók és a megfigyelési egységek kapcsolatának összetettebb összefüggéseit feltárjam.
Mielőtt magát a módszertant elkezdeném alkalmazni, a szakirodalomban ismert két fontos
megelőző számítást- Bartlett-teszt illetve Kaiser-Meyer-Olkin teszt- szükséges elvégeznem. A
számítások arra vonatkoznak, hogy valóban elvégezhető-e a főkomponens analízís az általam
felállított modellre.
A Bartlett-teszt a korrelációkkal kapcsolatos teszt, amely azt vizsgálja, hogy a változók az
alapsokaságban korrelátlanok-e (un. nullhipotézis), azaz azt vizsgálja, hogy korrelációs
mátrixnak főátlón kívüli elemei csak véletlenül térnek-e el a nullától.
Elvégeztem a Bartlett-teszt nullhipotézisét, ennek eredménye szerint a szignifikanciaszint
kisebb 0,05-nél, azaz a Bartlett-teszt szerint a kiinduló adatok alkalmasak a faktorelemzésre
és a PCA elvégézésre, mivel van közöttük korreláció.
A Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) teszt szintén fontos mérőszám, mely eldönti, hogy a változók
mennyire alkamlasak faktorelemzésre. A KMO részét képzi az MSA (measure of sampling
adequacy). Az MSA értéke 0-1 közötti és azt mutatja meg, hogy az adott változó mennyire áll
szoros kapcsolatban az összes többi változóval. Vagyis magas MSA értékkel feltehetőleg jól
bele fog illeni a faktorelemzésbe. Amennyiben a változó értéke 0,5, akkor valószínűleg ezt a
változót ki kell zárni az elemzésemből. A KMO az MSA értékek átlaga.
Az általam kiválasztott modellben szereplő adatokra vonatkozóan a fenti méréseket
elvégeztem, és azok eredménye megfelelőnek bizonyult, így a főkomoponens-analízis
lefolytatható. (Sajtos L. et al. SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv 2007)
A módszertani szakaszban leírt képletek alkalmazásával a fő összetevők meghatározásának
lépéseit elvégezhetem. Esetemben a 15 atribútumot 15 fő alkotóelem helyettesíti, azonban a
méretek csökkentése miatt csak a főbb komponensek maradnak a modellben, ami
megmagyarázza a teljes variancia dominanciáját (ezt úgy lehet elérni, hogy meghatározzuk a
sajátértékeket, mert igazolható, hogy a fő összetevők szórása egyenlő a sajátértékek
négyzetgyökével). Miután kiszámítottam a nem standardizált, majd a szabványosított fő
összetevőket, a következő eredményeket kaptam.

Standard szórás
A szórás
varianciája
Kumulatív arány

Standard szórás
A szórás
varianciája
Kumulatív szórás

Standard szórás
A szórás
varianciája
Kumulatív arány

PC 1 (dimenzió)
2,4760
0,3832

PC 2 (dimenzió)
2,2017
0,3030

PC 3 (dimenzió)
1,3165
0,1083

PC 4 (dimenzió)
1,08410
0,07346

PC 5 (dimenzió)
0,84645
0,04478

PC 6 (dimenzió)
0,74912
0,03507

0,3832
PC 7 (dimenzio)

0,6861
PC 8 (dimenzio)

0,7944
PC 9 (dimenzió)

0,54208
0,01837

0,44923
0,01261

0,35808
0,00801

0,86790
PC 10
(dimenzió)
0,2829
0,0050

0,91268
PC 11
(dimenzió)
0,25118
0,00394

0,94775
PC 12
(dimenzió)
0,18099
0,00205

0,96612
PC 13
(dimenzio)
0,16554
0,00171

0,97873
PC 14
(dimenzio)
0,09359
0,00055

0,98675
PC 15
(dimenzio)
3,095e-16
0,000e+00

0,9918

0,99569

0,99774

0,99945

1,000000

1,000e+00
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12. táblázat: szórások
forrás: saját számított érték

16. ábra: Az első 10 dimenzió nagysága
forrás: saját számítás

Az 16. ábra azt mutatja, hogy az első két fő összetevő a teljes variancia 69% -át magyarázza,
így ezek kiválasztása elegendő lehet az elemzéshez. Ezért a PC1 és a PC2 által generált tér
(amely a nyers változók eredeti 15 dimenziós teréhez képest elforgatott és vetített tér)
alkalmas a befolyásoló tényezők és entitások közötti összefüggések leírására. Az elforgatás
során varimax ortogonális forgatást használtam, ennek célja, hogy a faktorok által
magyarázott varianciát maximalizáljam, és arányosabban elosszam azok között. A varimax
rotáció a faktormátrix leegyszerűsítését célozza meg, amely során az egy faktorra eső magas
faktorsúlyú változók számát maximalizálja, azaz vagy nagyon erősen (pozitívan/negatívan)
vagy egyáltalán nem korreláló változó-faktor párokat keres. Ez a módszer stabilabb és jobban
szétválasztja a faktorokat a többi eljáráshoz képest. (Sajtos L. et al. SPSS Kutatási és
adatelemzési kézikönyv 2007) A 17. ábrán a 15 befolyásoló tényező helyzete látható ebben
a kétdimenziós térben.
Megjegyzem, hogy bizonyos következtetések levonhatóak a vektorok irányaival kapcsolatban
ebben a térben. Az ellentétes irány egy attribútum negatív korrelációját jelenti egy másikkal,
vagy egy attribútum és egy tengely között. Ezenkívül az entitáspontok pozíciója pozitív vagy
negatív korrelációt jelent a megalkotott PCA térben. Esetünkben a Romániát jelölő pontok
(világoskék színűek) távol esnek a többi ponttól a koordinátatér negatív területén, ami azt
jelenti, hogy adataik negatívan korrelálnak a többi ország adataival. A PCA-ban egy másik
figyelemre méltó eredmény az, hogy a létrehozott térben az attribútumok helyzete
megmutatja korrelációjuk mértékét. Ha két változó közel áll egymáshoz, az azt jelenti, hogy
erősen összefüggnek egymással. Ennek alapján látható a tranzitforgalom és a vasúti
infrastruktúra minőségének szoros összefüggése, valamint a legkisebb piaci szereplő és a teljes
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vasúti forgalom közötti kapcsolat. A „nemzetközi forgalom” és az „export” közelsége azt jelzi,
hogy a kelet-közép-európai országokban a vasúti szállítás nagy részét az exportszállítás
motiválja. Az 17. ábrán csak azokat a változókat vesszük figyelembe, amelyekhez a társított
vektorok hossza közel egy (az aktuális méretezésnél 0,1). Csak ezek a vektorok vannak jól
ábrázolva, így a 'Rail share' és a 'Track access fee' elhagyhatók a PCA elemzésből, kivetítésük
nem jelentős a PC1 és a PC2 tengely által alkotott vektortérben.

17. ábra: A vizsgált 15 tulajdonság (faktor) elhelyezkedése a PC1 és PC2 által kijelölt térben
forrás: saját szerkesztés (R program)

Az ábrán három fő faktorcsoport határozható meg. Az első a legnagyobb piaci szereplő (BMP),
a tranzitforgalom (TT), az infrastruktúra (GCI2P) minőségi indexe, a piaci koncentráció (MC) és
a pálya-hozzáférési díj (TAF). Ez a csoport az árufuvarozási verseny intenzitását mutatja a
legjobban. Ha a piac nagyon koncentrált, és a legnagyobb vállalat a közép- kelet- európai
régióban dominál, akkor magas infrastrukturális minőség és alacsony díjak várhatók nagy
tranzitforgalommal.
A második változók csoportja a piaci hatékonyság (GCI6P), a nemzetközi forgalom (INT), az
export (EX), az import (IM), a vasúti részesedés (RS) és az globális versenyképességi index
(GCI). Ezt a csoportot hívom nemzetközi versenyképességi mutatónak. Az elvégzett
partnerségi és együttműködési megállapodás alapján a piac liberalizációja, és így a piaci
koncentráció nem gyakorol komoly hatást a nemzetközi versenyképességre. Ugyanakkor a
további liberalizáció helyett a piaci hatékonyság növelése pozitív hatással lehet az országok
nemzetközi versenyképességére, amelyek alátámasztják Bougna és Crozet (2016)
megállapításainak eredményeit.
A harmadik csoport a belföldi forgalom (DT), a legkisebb piaci szereplő (SMP), a piaci szereplők
száma (NMP) és a teljes vasúti forgalom (TRT). Arra a következtetésre jutottam, hogy a
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nemzeti vasúti árufuvarozás esetében elengedhetetlen a kis szállítmányozók megléte, hiszen
pozitív hatással vannak a teljes vasúti árufuvarozási teljesítményre. Mindezek alapján a piaci
liberalizációnak a kisebb piaci szereplők motiválására kell összpontosítania a belföldi forgalom
növelése érdekében, de ez nem járul hozzá a nemzetközi versenyképességhez. A 20. ábra a
jobb vizualizáció érdekében a vizsgált öt közép-kelet-európai ország helyzetét is tartalmazza
kétdimenziós főkomponens térben

18. ábra: A vizsgált országok elhelyezkedése a PC1 és PC2 térben
forrás: saját szerkesztés (R program)

A nemzeti jellemzők könnyen felismerhetők a fenti ábrán. Mivel a lengyel vasúti árufuvarozási
piac kevésbé áll szoros kapcsolatban a többi vizsgált országgal, a hazai tényezők dominálnak.
Szlovákiában és Magyarországon a tranzitforgalom szerepe nagyon fontos, így helyzetük a
tranzit tényezők közelében található. A cseh vasúti árufuvarozási piac a tranzitszerű tényezők
mellett található, de közel van a nemzetközi versenyképességi változókhoz is. Románia
elszigeteltnek tűnik, ami magyarázható a vasúti árufuvarozási piac viszonylagos zártságával (a
nemzetközi fuvarozási volumen alacsonyabb aránya) és a többi közép-európai országhoz
képest eltérő jellemzőkkel. Az ajánlott nemzeti közlekedéspolitikai következmények,
intézkedések tekintetében is beszédes a főkomponens elemzésünk. Szlovákiában és
Magyarországon az infrastruktúra fejlesztésével és a piaci koncentrációval kapcsolatos
mérések (a verseny legnagyobb résztvevőire összpontosítva) a versenyképesség növelése
szempontjából a leghatékonyabbak lehetnek. A cseh vasúti árufuvarozási piac esetében a piaci
hatékonyságot prioritásként kell kezelni. Lengyelország esetében a legfontosabb a kis
szállítmányozók helyzete, ebből következőleg még sok más, vasúti árufuvarozásban működő
kisvállalatra lenne szükség. Románia számára ajánlott a vasúti utak további megnyitása a
nemzetközi forgalom számára.
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Kutatási eredmények összefolgalása:
Hatékonysági
tényezők

Versenyképességi
tényezők

Termelékenységi
tényezők

legnagyobb
piaci piaci
hatékonyság belföldi
szereplő (BMP)
(GCI6P)
(DT),
tranzit forgalom (TT)

forgalom

nemzetközi forgalom legkisebb
piaci
(INT)
szereplő (SMP)

az
infrastruktúra export (EX)
(GCI2P)
minőségi
indexe

piaci
szereplők
száma (NMP)

piaci
(MC)

teljes
vasúti
forgalom (TRT)

koncentráció import (IM)

a pálya-hozzáférési vasúti részesedés az
díj (TAF)
összes modalitásból
(RS)
globális
versenyképességi
index
piacok
amelyekre Magyarország,
leginkább
Szlovákia
jellemzőek:

Csehország

Lengyelország

13.táblázat: A jellemzők, és a megfigyelési egységek csoportosítása az egyes tényezők tekintetében.
forrás: saját szerkesztés
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Általam vizsgált piacok

Következtetések:

Csehország

versenyképes piac, a piac hatékonyságának
növelése a cél.

Szlovákia, Magyarország

intenzív piac, jellemző a domináns szereplő,
jellemző az infrastruktúra, pályahasználati
díj, és a tranzti forgalom kapcsolata. A két
piac akár konkurense is lehet egymásnak

Lengyelország:

belső piac centrikus, cél a kisebb szereplők
motiválása, hogy a piac nagyságát növelni
lehessen.

Románia

teljes piaci struktúraváltás szükséges, a piac
nyíltabbá tétele a cél. A vizsgált
tulajdonságok közül egyik tulajdonság se
jellemzi a vasúti árufuvarozási piacot.

14.táblázat: A megfigyelési egységekre (adott országok, ország csoportokra) jellemző következtetések.
forrás: saját szerkesztés

A fentebbi táblázat eredményei bemutatják, hogy az általam választott módszertan több új
tudományos ererdménnyel szolgált az egyes piacok számára, illetve sikerült bebizonyítani azt
is, hogy mennyire különböző piacokról beszélhetünk. A részletesebb megállapításokat a
következő fejezet tartalmazza.
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6. Következtetések
6.1. A főkomponens-analízis eredménye a vizsgált vasúti piacokra
Általánosságban kijelenthető, hogy a vasúti liberalizációs folyamatok elindultak az Európai
Unió területén. A vasúti árufuvarozási piacok nyitása eltérő időben történt meg az egyes
országokban. Vizsgálataim szerint minél korábban kezdődtek el a liberalizációs folyamatok,
annál sikeresebbnek tekinthetők. Az időben korábban nyitott piacok, (Románia,
Lengyelország) esetén sokkal inkább kialakult egy dipólusú versenypiac, ami kedvezőbben hat
a versenypiaci működésre. Ugyan a vizsgálatomnak nem képezi részét, de a megállapításomat
alátámasztja az is, hogy a német vasúti árufuvarozási piac alakult ki Európában a legkorábban,
és a mai napig ez a piac a legnagyobb, valamint a legtöbb szereplővel rendelkező is.
Kutatásomban bemutattam, hogy látszólag hasonló országok mennyire eltérnek egymástól,
mind a gazdasági szerkezet, mind pedig a vasúti árufuvarozási szerkezet vonatkozásában. A
doktori értekezésben bemutatott öt ország vasúti árufuvarozási piaca látszólag teljesen
hasonlónak tűnhet egymáshoz, azonban ez a feltevés megdőlt.
A modell validálta azokat az attribútumokat, melyek a legjellemzőbbek a vasúti
árufuvarozásra, valamint annak versenyképességére is. Az attribútum kiválasztása után
sikerült a főkomponens- analízis segítségével összefüggést találnom az attribútumok, valamint
az országok vasúti árufuvarozási piaca között.
A főkomponens- analízis segítségével különbségeket tudtam felfedezni az egyes árufuvarozási
piacok között. A vizsgált attribútumok alapján megállapítottam, hogy Szlovákia és
Magyarország egymáshoz szorosan helyezkedik el piaci szempontból, azaz majdnem
ugyanolyan a vasúti árufuvarozási piaci szerkezetük. Csehország szintén hasonló, és
jellemzően ugyanazok a főkomponensek, azaz attribútumok jellemzőek rá, de eltérő a vasúti
árufuvarozási szerkezete.
Lengyelország vasúti árufuvarozási piacát teljesen más attribútumok jellemzik, azaz a
versenyképességének javítása érdekében más eljárás szükséges.
Románia árufuvarozási piacával kapcsolatban egy érdekes eredményt kaptam, miszerint az
ország vasúti árufuvarozási piacára egyik tulajdonság se jellemző. Ez érdekes megállapítás,
mivel piaci szerkezetében, nagyságában, sűrűségében elég hasonló a lengyel vasúti
árufuvarozási piacához. Feltehetően a kapott eredmény az ország és a vasúti teljesítmény
viszonylagos zárt jellegére vezethető vissza.
A főkomponens-analízis mellett meghatároztam az országok vasúti árufuvarozási piacának
folyamatos változását 2007-től egészen 2015-ig. A piaci szerkezet tanulmányozása során
hasonló következtetésre jutottam, mint a főkomponens- analízisnél. Csehország, Szlovákia és
Magyarország hasonló egymáshoz, Lengyelország és Románia viszont piaci szerkezet
szempontjából eltérő képet mutat. A piaci koncentráció szempontjából a korábban liberalizált
piacokon, így Románia (1998) és Lengyelország (2001) esetében jellemző a dipólusú szerkezet,
két piaci szereplő versengése. Míg a később liberalizált piacokon, vagyis Csehország (2007)
Szlovákia (2005), valamint Magyarország (2004-2006) esetében a piacot jellemzően egy nagy
szereplő uralja, melynek részaránya csökken, de csak kismértékben. Magyarországon a
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vizsgált időszak végéig sem növekednek a kisebb piaci szereplők. A vasúti árufuvarozási piacok
tükrében érdemes elgondolkozni azon, hogy mennyire motiváló a verseny résztvevői számára,
ha legnagyobb piaci szereplő helyzete nem változik. Legjobban Romániában, valamint
Lengyelországban lehet érdekes a verseny, mivel itt a két vezető szereplő meglehetősen közel
helyezkedik el egymáshoz, viszont a kis szereplők számára ez kevésbé lehet motiváló, mivel
hátrányuk elég nagy a többi szereplőéhez képest.
Versenyképesebbek-e azok a piacok, amelyek kevésbé koncentráltak?
A versenyképességi indexek figyelembevétele mellett párhuzamba állítható Csehország és
Szlovákia, hiszen ezen országok a fejlett gazdaságok körébe tartoznak, ám versenyképesség
tekintetében az átlaghoz képest alacsonyabban teljesítenek. Esetükben jobban hasonlít a
vasúti árufuvarozási piac szerkezete a monopol piacokéhoz.
Másik megközelítésem, hogy Románia, Lengyelország a feltörekvő és fejlődő Európa
kategóriájába tartozik, viszont szinte minden egyes vizsgált pillérben meghaladják a feltörekvő
és fejlődő Európa átlagát. Mindez kiegészíthető azzal, hogy az országok vasúti árufuvarozási
piacán intenzívebb a verseny, mivel a két nagy piaci szereplő nagyon közel helyezkedik el
egymáshoz.
Magyarország a harmadik tanulságos példa, a feltörekvő és fejlődő Európához tartozik, annak
éppen a határán áll. A vasúti árufuvarozási piaca inkább hasonlít monopol piacra.
A fenti három példából arra következtetek, hogy a vasúti árufuvarozási piacon minél több a
szereplő, és azok minél közelebb állnak egymáshoz, annál versenyképesebb lesz a piac is,
valamint ez kihathat az ország működésére is. Mindezt alátámasztja a GCI index, valamint az
egyes országok vasúti árufuvarozási piacának mért változása, valamint a főkomponens analízis is.
6.2. Javaslattétel az egyes országok vasúti árufuvarozásának versenyképesebbé tételére
A 18. ábra a vizsgált öt kelet-közép-európai ország helyzetét mutatja be a kétdimenziós
főkomponens térben. Az eredmények megerősítik Feuerstein és társai megállapításait
(Feuerstein et al, 2018), miszerint a különböző versenyképesség-befolyásoló tényezők eltérő
hatással és jelentőséggel bírnak az EU-országokban. Az attribútumhatások alapján
elvégezhető a vizsgált nemzeti vasúti árufuvarozási piacok csoportosítása , a jobb megjelenítés
érdekében a 20. ábrát készítettem. A nemzeti jellemzők ezen az ábrán könnyen
felismerhetőek. Mivel Lengyelország vasúti teherfuvarozási piaca szorosan kapcsolódik a többi
vizsgált országhoz, ezek esetében a hazai tényezők dominálnak. Szlovákia és Magyarország
számára a tranzitforgalom nagy jelentőséggel bír, tehát helyzetük a tranzit tényezők közelében
található. A Cseh Köztársaság szintén a tranzithoz hasonló tényezők mellett helyezkedik el, de
közel áll a nemzetközi versenyképességi mutatókhoz is. Úgy tűnik, hogy Románia a változókkal
ellentétes irányba mutat, vagyis ezen változók alacsony értékei jellemzik, ami magyarázható
vasúti árufuvarozási piacai viszonylagos közelségével (a nemzetközi árufuvarozási
mennyiségek alacsonyabb aránya) és a többi kelet-közép-európai országhoz képest korábban
már említett eltérő jellemzőkkel (viszonylagos zártság). Az ajánlott nemzeti
közlekedéspolitikai vonatkozásokat illetően a 20. ábra szintén meglehetősen beszédes.
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Szlovákia és Magyarország esetében az infrastruktúra fejlesztésével és a piaci koncentrációval
kapcsolatos intézkedések (a verseny legnagyobb résztvevőire összpontosítva) lehetnek a
leghatékonyabbak a versenyképesség növelése szempontjából. Ami a Cseh Köztársaságot
illeti, a piaci hatékonyság kérdéseit priorizálni szükséges. Lengyelországban a kis
szállítmányozók helyzete a legfontosabb kérdés, és még több kis vasúti árufuvarozási
társaságra lenne szükség. Romániának a vasút nemzetközi forgalomra történő további
kiterjesztése javasolható. Az elemzés feltárta a piaci liberalizáció és a nemzetközi
versenyképesség kapcsolatát oly módon, hogy az ok és a hatás szerepe nem triviális. A
befolyásoló tényezők és az országok pozíciói korrelációjának eredményei alapján
megállapítottam, hogy a piac liberalizációja nem feltétlenül növeli a nemzetközi
versenyképességet a vasúti piacon. A piac puszta megnyitása és az új szereplők motiválása a
piacra való belépéshez nem automatikusan növeli a versenyképességet; lásd Lengyelország és
Magyarország eltérő / ellentétes eseteit. A vasúti attribútumok, valamint a liberalizációt és a
versenyképességet befolyásoló tényezők közötti, PCA által kimutatott összetett kapcsolatot,
valamint a vizsgált országok közötti jelentős távolságot figyelembe véve hangsúlyozzuk az
országspecifikus elemzések szükségességét a piacliberalizációs intézkedések meghozatala
előtt.
•

Javaslat Csehország vasúti árufuvarozási piacának versenyképessebbé tételére

Csehország a GCI index szerint a legversenyképesebb a vizsgált régiók közül, ami igen
kedvezően hat a gazdaságára is.
A főkomponens- elemzésemből megállapítottam, hogy Csehország vasúti árufuvarozására a
legjellemzőbb attribútumok a legnagyobb piaci szereplő, a tranzitforgalom, a GCI vasúti
infrastruktúrájára jellemző indexe, a piaci koncentráció, valamint a pályahasználati díj. Ez a
faktorcsoport az árufuvarozási verseny intenzitását mutatja legjobban.
Emellett a második változók csoportja a piaci hatékonyság (GCI6P), a nemzetközi forgalom
(INT), az export (EX), az import (IM), a vasúti részesedés (RS) és az általános versenyképességi
index (GCI) is jellemzők piacára. Ez a csoport jogosult nemzetközi versenyképességi
mutatóként. Megállapítottam, hogy csehországi vasúti árufuvarozási piacra egyaránt
jellemzők a verseny intenzitását mutató faktorok, valamint a nemzetközi versenyképességi
faktorok is.
A legnagyobb piaci szereplővel kapcsolatos javaslatom az, hogy szükséges lenne a második
legnagyobb szereplőnek növelni részarányát a teljes piacon, úgy, mint az Romániában és
Lengyelországban történt. Így nem primer módon foglalkozom a kérdéssel, tehát nem a
legnagyobb piaci szereplőt változtatom közvetlenül. A megállapításommal közvetlenül
kapcsolatban van a piaci koncentráció, tehát ha az előbb említett lépést követjük a piacon,
akkor a koncentráltság is csökken.
A tranzitforgalom növelésével növelhetjük a versenyképességet, és ehhez még megfelelő
vasúti infrastruktúrával is rendelkezünk, hiszen a vasúti infrastruktúrára vonatkozó GCI index
a legmagasabb a vizsgált országok közül.
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Tehát összefoglalva minden lehetőség adott arra, hogy a csehországi vasúti árufuvarozási
piacot versenyképesebbé lehessen tenni a legjellemzőbb attribútumok alapján.
•

Javaslat Szlovákia vasúti árufuvarozási piacának versenyképessebbé tételére

Szlovákia vasúti árufuvarozási jellemzői az árufuvarozási verseny intenzitását mutatják
legjobban. Mivel a főkomponens-elemzésemből megállapítottam, hogy vasúti
árufuvarozására a legjellemzőbb attribútumok a legnagyobb piaci szereplő, a tranzitforgalom,
a GCI vasúti infrastruktúrájára jellemző indexe, a piaci koncentráció, valamint a
pályahasználati díj. A vasúti árufuvarozást illetően Csehországnál rosszabb, Magyarországnál
viszont valamivel kedvezőbb helyzetben helyezkedik el versenyképesség szempontjából.
Intenzívebb a kis szereplők jelenléte a magyar árufuvarozási piachoz képest, de ugyanúgy
kellene növelni a tranzitforgalmakat és a kis szereplők jelenlétét. Szlovákia a fejlett régiók
gazdaságához tartozik, ráadásul tagja az euróövezetnek is, ami még jobban erősíti gazdaságát.
Bár a GCI szerint minden egyes pillérjének a versenyképességét növelni szükséges, hogy
utolérje a fejlett gazdaságokat. Javaslatként ugyanaz mondható el, mint a magyar vasúti
árufuvarozási piac számára azzal a plusz előnnyel, hogy Szlovákia az eurózónához tartozik, így
ez ösztönzőleg hathat a piac fejlődésére.
•

Javaslat Magyarország vasúti árufuvarozási piacának versenyképessebbé tételére

Elemzésem egyik eredménye, hogy adott attribútumok alapján megállapítottam, hogy
Magyarország, valamint Szlovákia vasúti árufuvarozási piaca több jellemző alapján közel
megegyezik egymással. Magyarország vasúti árufuvarozási piacának versenyképessebbé
tételéhez a cseh vasúti árufuvarozási szerkezet adhat ötletet. Magyarországon még mindig
elég magas a piaci koncentráció, aminek csökkentése szükséges lehet, ennek legegyszerűbb
módja, hogy a lengyel, valamint a román vasúti árufuvarozási piacokhoz hasonlóan, szükséges
megjelenni egy második domináns szereplőnek a piacon. A második szereplő intenzív
jelenlétével nagyobb verseny várható a piacon, igy a szolgáltatás színvonala is növekedhet.
Magyarország vasúti árufuvarozási piacára a legjellemzőbb attribútumok a legnagyobb piaci
szereplő, a tranzitforgalom, az GCI vasúti infrastruktúrájára jellemző indexe, a piaci
koncentráció, valamint a pályahasználati díj. Ez a faktorcsoport az árufuvarozási verseny
intenzitását mutatja legjobban, így ezek alapján a magyar piac Szlovákia, valamint Csehország
vasúti árufuvarozási piacához hasonlít.
A gyakorlati javaslatom a vasúti árufuvarozási piac méretének növelésére, hogy a nemzetközi
vasúti forgalmakat növelni kell, alacsonyabb pályahasználati díj mellett. Ennek megoldása
lehet a tranzitfolyosók minőségi javítása, ezt megerősíti a GCI2P értéke, mivel ez a vizsgált
országok közül Magyarországon kiemelkedően jó.
A magyarországi vasúti árufuvarozási piacon, a 2008-2015 közötti időszakra vonatkozóan
végzett piacvizsgálatom eredménye alátámasztja a fenti megállapításaimat, folyamatos
természetes monopolhelyzet alakult ki. Lassan csökken a legnagyobb piaci szereplő mérete,
de ez nem jelentős. A HH Index változása is ezt mutatja. A LIB Index azt mutatta meg
számomra, hogy a liberalizációs folyamatok elindultak, viszont megtorpantak, a folyamat még
nem záródott le.
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Véleményem szerint az export-import növelésével is lehetne eredményt elérni az alábbiak
szerint (ez természetesen számos exogén tényezőtől is függ, itt most az endogénekre
koncentrálok).
Export tekintetében látszik, hogy legnagyobb mértékben gépjárműveket exportálnak,
valamint gépipari elektronikai termékeket, azaz ha elvégeznénk további főkomponensanalízist Magyarország kereskedelmi termékeire, valamint annak irányára, egyértelműbb
képet kaphatnánk arról, hogy melyik termékek növelésével lehetne növelni a kereskedelmet.
Ha szintén egy további főkomponens-analízis segítségével meghatároznánk azokat a
lehetőségeket, mellyel az ország belső kereskedelme, ipara erősíthető, akkor tovább lehetne
növelni a vasúti szállításokat is.
Mindezek figyelembe vétele mellett véleményem szerint a pénzügyi stabilitás a vállalatok
számára kedvezően hat, ezért szükséges lenne az euróövezethez csatlakozni az országnak,
természetesen mérlegelve egyéb, esetlegesen negatív hatásokat.
•

Javaslat Lengyelország vasúti árufuvarozási piacának versenyképessebbé tételére

Lengyelország a harmadik faktorcsoportba tartozik, ahol a belföldi forgalom (DT), a legkisebb
piaci szereplő (SMP), a piaci szereplők száma (NMP) és a teljes vasúti forgalom (TRT) jellemző.
Ezért arra a következtetésre jutottam, hogy a nemzeti vasúti árufuvarozás esetében
elengedhetetlen a kis szállítmányozók megléte, és ez pozitív hatással van a teljes vasúti
árufuvarozási piac teljesítményére. Ennek alapján a piaci liberalizációnak a kisebb piaci
szereplők motiválására kell összpontosítania a belföldi forgalom növelése érdekében, de ez
nem járul hozzá a nemzetközi versenyképességhez.
Lengyelország vasúti árufuvarozási piaca inkább az ország gazdaságát szolgálja ki, és azért
szükséges versenyképessebbé tenni, hogy Lengyelország a teherfuvarozás hozzájárulásával
legversenyképesebb legyen a régióban. Tehát megállapítható, hogy Magyarország és
Lengyelország vasúti piacának a motivációja teljesen más. Így ha a vasúti visegrádi négyekről
beszélünk, akkor az országok nem összehasonlíthatóak.
•

Javaslat Románia vasúti árufuvarozási piacának versenyképessebbé tételére

Románia vasúti árufuvarozási piacára különös módon egyetlen főkomponens se jellemző, ami
számomra annyit jelent, hogy merőben eltér a szerkezete a többi általam vizsgált régiótól.
Területileg, üzemméret szerint valamelyest hasonlít Lengyelországhoz, valamint piaci
koncentráció tekintetében is, de másban nem . Véleményem szerint jó úton járt Románia
azzal, hogy a vasúti piacát liberalizálta, azonban az ország gazdasága egyáltalán nem
versenyképes a méretéhez képest. A vasúti adottságai rendelkezésre állnak, a piac
versenypiacként működik, azonban fejlesztenie kell minden egyes jellemző tulajdonságot
ahhoz, hogy a vasúti árufuvarozási piaca megfelelően fejlett legyen a régióhoz képest.
Javaslatom Románia vasúti árufuvarozási piacára, hogy a nyitást szorgalmazó döntések
prioritást élvezzenek a többi versenyképességi faktorhoz képest. A vasúti részarány
növekedéséhez vezethetne a pályahasználati díj vonzóvá tétele.
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Románia pénzügyi helyzete, valamint magas inflációja a gazdasági fejlődés korlátja is lehet,
hiszen ezen tényezők kevésbé ösztönzőek a nemzetközi vállatok számára. Románia esetében,
ha csökkenthető lenne az infláció, vagy csatlakozna az euróövezethez, akkor a kereskedelme
feltehetően kinyílna, mivel ez a gazdasági esemény vonzaná a befektetéseket az országba.
•

Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Lengyelország vasúti árufuvarozási
piacok összefoglalása

Összeségében megállapítottam, hogy Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia,
valamint Magyarország vasúti árufuvarozási piacai merőben eltérnek egymástól. Így arra a
következtetésre jutottam, hogy „Vasúti Visegrádi Négyek” nem definiálhatóak.
Megállapítottam, hogy az időben előbb liberalizált vasúti árufuvarozási piacok alacsonyabb
koncentráltsággal rendelkeznek, mint akik később nyitották meg piacukat. Az időben később
liberalizált piacok közül látszik, hogy a versenyképesebb ország -esetünkben Csehország vasúti
árufuvarozási piaca- halad a legjobban a versenyképesség felé, itt figyelhető meg legjobban a
versenytársak megjelenése. Ezután következik Szlovákia és Magyarország is. Míg Szlovákia a
fejlett gazdaságokhoz sorolható (GCI szerint) Magyarország viszont csak a feltörekvő és fejlődő
Európához, ami nem túl kedvező Magyarország számára. Lengyelország és Románia is a
fejlődő Európához tartozik GCI szerint, viszont Lengyelország erős belső iparral rendelkezik,
ami az imént leírtak alapján számít a vasúti árufuvarozásra.
6.3. A bemutatott módszertan alkalmazásának további lehetőségei
A vasúti árufuvarozási piacok vizsgálatán, valamint versenyképességének javításán túl célom
az, hogy a PCA elemzést megpróbáljam meghonosítani a közlekedési piacok elemzésében. A
kutatásom továbbvihető több ország vasúti árufuvarozási piacát beleértendően, vagy akár
kisebb, részletesebb attribútumok is felhasználhatóak a piacelemzés során. Érdekes vizsgálat
lenne Németország, Ausztria, Franciaország, vizsgálata, elemzése ugyanezen attribútumok
mentén, vagy külön a BENELUX államokat is megvizsgálni. A kutatásom alkalmazható az
árutípusok megoszlására, valamint területi értékekre is.
További vizsgálatokat lehetne lefolytatni úgy, hogy csak a legnagyobb szereplőket vizsgálom,
viszont egész Európát egy piacnak tekintem. Ennek is feltehetőleg érdekes kimenetele lenne.
Az elért eredmények felhasználásával a Törökországban jelenleg zajló vasúti árufuvarozási
liberalizációs folyamatokhoz is irányt tudnék mutatni.
A vasúti árufuvarozáson túlmenően a legaktuálisabb kérdés a vasúti személyszállítási piac,
mivel ott is zajlanak a liberalizációs folyamatok a negyedik vasúti csomag szerint. Több
országban már megtörtént, de még többek között Magyarországon nem. Magyarország
számára fontos lenne ajánlásokat adni a vasúti személyszállítási piac nyitásával kapcsolatban
annak érdekében, hogy az már az elején kellően jól működő versenypiac legyen. Ezekhez az
ajánlásokhoz a PCA elemzés az alkalmas eszköz lehetne.
A vasúti közlekedésen belül továbbá lehetne használni a PCA elemzést baleseteket okozó
tényezők vizsgálatánál, vagy egyéb műszaki meghibásodások elemzésénél is, az ok-okozati
összefüggések megállapítására.
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A vasúti közlekedésen kívül az összes liberalizált piacon, többek között a légi árufuvarozási
piacon, az energetikai szektorban (különösen a gáz illetve a villamos energia szektorban),
esetleg a bankszektorban, valamint a távközlés számos területén is alkalmazható a kutatásom.
További érdekességül szolgálhat annak vizsgálata, hogy az egyes liberalizált piacok egymáshoz
képest hogyan működnek, például a vasúti árufuvarozási szektor liberalizációja hogyan
hasonlít a villamos energetikai szektorhoz, vagy más hálózatos iparághoz. Létezhetnek-e
összefüggések a piacok között, vannak-e közös jellemzők. Ezek az attribútumok, jellemzők
megállapíthatóak a kutatási módszertannal, melyet a fentiekben bemutattam.
Bízom benne, hogy tovább tudom folytatni a kutatásomat, és a későbbiek során be tudom
majd mutatni, hogy az egyes liberalizált piacokra mik a legjellemzőbb attribútumok, és akár
egymáshoz képest vannak-e olyan faktorok, melyek beépíthetőek más piacokba, hogy minél
jobban működjön az adott piac. Más szóval, tanulhatnak-e egymástól a piacok?
Összegezve az eddig leírtakat megállapítható, hogy a dolgozat célkitűzéseit a leírtak alapján
sikerült teljesíteni, hiszen megtaláltuk az adott piacokat leginkább jellemző tulajdonságokat,
az alkalmazott módszertan segítségével feltártuk az egyes tulajdonságok közötti
összefüggéseket illetve az egyes piacok hasonlóságait, különbségeit illetve mindezek alapján
javaslatokat foglmaztunk meg a versenyképesség javítása illetve a fejlődés lehetséges irányai
tekintetében. A dolgozat elején felvetett hipotéziseket sikerült megerősíteni illetve – néhány
esetben- megcáfolni, ennek eredményeként az alábbi téziseket állíthatjuk fel a vizsgált vasúti
árufuvarozási piacokra vonatkozóan.
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7. A vizsgálat alapján megállapítható tézisek
I. Hipotézis: Feltételezhetők olyan háttérváltozók, amelyek egyrészt nagy százalékban
magyarázzák a felhasznált változók varianciáját, másrészt, amelyek által alkotott térben
értelmezhetőek mind a megfigyelési egységek, mind a változók.
Mivel hasonló tudományos kutatás még nem történt meg a vasúti árufuvarozási piacok
vizsgálata tekintetében, főleg nem több ország tekintetében, egyáltalán nem tűnt biztosnak,
hogy a vizsgált országok között, illetve a vizsgált attribútumok között összefüggés állapítható
meg. Ezért a kutatás szempontjából igen sikeresnek mondható a főkomponens- analízis
eredménye, hiszen nemcsak lefolytatható volt az analízis, hanem sikeres is; a két
főkomponens, azaz háttérváltozó megfelelően magyarázta a varianciát. Értelmezhető
eredményeket kaptam, melyek a vasúti árufuvarozási piacok versenyképességének javítására
felhasználhatóak.

A fenti ábra magyarázza a faktorokat, melyek integrált módon tartalmazzák az adott csoportok
vasúti árufuvarozási tulajdonságait. A faktorok neveit az alábbi táblázat foglalja magában.

faktor név (vizsgált attribútumok)

rövidítés

[mértékegység]

1

nemzetközi (export +import+tranzit) [mill. t.]

INT

mill. tonna

2

export forgalom [mill. t.]

EX

mill. tonna

3

import forgalom [mill. t.]

IM

mill. tonna

4

belföldi forgalom [mill. t.]

DT

mill. tonna

5

tranzit forgalom [mill. t.]

TT

mill. tonna
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6

piaci koncentráció

MC

%

7

piaci szereplők száma [db.]

NMP

db.

8

összes vasúti forgalom

TRT

mill. tonna

9

Legnagyobb piaci szereplő [%]

BMP

mértékegység nélküli

10

legkisebb piaci szereplő [%]

SMP

mértékegység nélküli

11

vasúti részesedés az összes áruból [%]

RS

mértékegység nélküli

12

pályahasználati díj [euró/tkm-ben 1000 tonnás tehervonat
esetén]]

TAF

Euro

GCI

mértékegység nélküli

GCI2P

mértékegység nélküli

GCI6P

mértékegység nélküli

13
a globális versenyképességi index (1-7)
14
vasúti infrastruktúra minősége (1-7)
15
a GCI 6 pillérje: árupiac hatékonysága (1-7)

A tudományos megállapítás gyakorlati hasznossága:
Megtaláltam az egyes piacokra a kiválasztott attribútumok közül a legjellemzőbb
attribútumokat, melyek változtatásával változtathatom a vasúti árufuvarozási piacokat.
Megállapítottam, hogy a piacok nem feltétlenül ugyanolyanok.
A főkomponens - analízis segítségével kimutathatóak lettek az egyes vasúti árufuvarozási
piacok kritikus befolyásoló tényezői, amelyek által mind stratégiai, mind operatív szempontból
hatékony intézkedések hozhatóak. A stratégiai szempont elsősorban az irányító, döntéshozó
hatóságok számára szolgálhat tanulsággal, míg az operatív következtetések a piaci szereplő
árufuvarozási vállalatok számára lehetnek hasznosak.
I. Tézis:
Léteznek olyan háttérváltozók, amelyek egyrészt nagy százalékban magyarázzák a
felhasznált változók varianciáját, másrészt, amelyek által alkotott térben értelmezhetőek
mind a megfigyelési egységek, mind a változók

II. hipotézis: Többszörös korreláció van a vasúti piacot jellemző faktorok között, amely
kapcsolatok nem triviálisak, ezek feltárásával pedig a faktorok klaszterizálhatók és
tipizálhatók.
A nem triviális kapcsolatok feltárásához a közlekedés-gazdaságtanban ritkán használt
főkomponens- analízis eljárást használtam, mivel ez az indirekt összefüggéseket is képes
felszínre hozni.
A módszertani szakaszban leírt képletek alkalmazásával a fő összetevők meghatározásának
lépéseit elvégeztem. A vizsgált problémában a 15 befolyásoló tényezőt 15 fő alkotóelem
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helyettesíti, azonban a méretek csökkentése miatt csak a főbb komponensek maradnak a
modellben, ami megmagyarázza a teljes variancia domináns részét (ezt úgy lehet elérni, hogy
meghatározzuk a sajátértékeket, mert igazolható, hogy a fő összetevők szórása egyenlő a
sajátértékek négyzetgyökével). Miután kiszámítottam a nem standardizált, majd a
szabványosított fő összetevőket, a következő eredményeket kaptam.
Standard szórás
A szórás
varrianciája
Kumulatív arány

Standard szórás
A szórás
varrianciája
Kumulatív szórás

Standard szórás
A szórás
varrianciája
Kumulatív arány

PC 1 (dimenzió)
2,4760
0,3832

PC 2 (dimenzió)
2,2017
0,3030

PC 3 (dimenzió)
1,3165
0,1083

PC 4 (dimenzió)
1,08410
0,07346

PC 5 (dimenzió)
0,84645
0,04478

PC 6 (dimenzió)
0,74912
0,03507

0,3832
PC 7 (dimenzio)

0,6861
PC 8 (dimenzio)

0,7944
PC 9 (dimenzió)

0,54208
0,01837

0,44923
0,01261

0,35808
0,00801

0,86790
PC 10
(dimenzió)
0,2829
0,0050

0,91268
PC 11
(dimenzió)
0,25118
0,00394

0,94775
PC 12
(dimenzió)
0,18099
0,00205

0,96612
PC 13
(dimenzio)
0,16554
0,00171

0,97873
PC 14
(dimenzio)
0,09359
0,00055

0,98675
PC 15
(dimenzio)
3,095e-16
0,000e+00

0,9918

0,99569

0,99774

0,99945

1,000000

1,000e+00

Az ábra azt mutatja, hogy az első két fő komponens a teljes variancia 69% -át magyarázza, így
ezek kiválasztása elegendő lehet az elemzéshez (matematikai hüvelykujj-szabály a legalább
kétharmad magyarázata). További megnyugtatást jelent, hogy Kalaycıoğlu és társai által
lefolytatott sikeres PCA elemzésben alig több mint 50 % (52, 91%) volt ez a szám. (Kalaycıoğlu,
Z., et al., 2017). Ezért a PC1 és a PC2 által generált tér (amely a nyers változók eredeti 15
dimenziós teréhez képest elforgatott és vetített tér) alkalmas a befolyásoló tényezők és a
megfigyelési egységek közötti összefüggések leírására. A következő ábrán a 15 befolyásoló
tényező helyzete látható ebben a kétdimenziós térben.
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Az ábrából jól látható, hogy faktor-csoportok alakultak ki melyek egyértelműen azt mutatják,
hogy nem-triviális kapcsolatok vannak a faktorok között, valamint a faktorok tipizálhatók és
csoportosíthatók is. Így a második hipotézisem alátámasztottnak tekinthető.
A tudományos megállapítás gyakorlati hasznossága:
Vasút-fejlesztési döntéseknél (akár mikro-szinten, akár az egész vasúti piacra vonatkozóan)
érdemes figyelembe venni az egyes tényezők egymásra hatását komplex megközelítésben.
II. Tézis
Kijelenthető, hogy többszörös korreláció van a vasúti árufuvarozási piac jellemző
versenyképességi faktorai között, amely kapcsolatok nem triviálisak, a faktorok
klaszterizálhatók és tipizálhatók.

III. Hipotézis: Feltételezhető, hogy létezik kapcsolat a megfigyelési egységek (adott ország
árufuvarozási piacai) között és ezek alapján csoportok képezhetők.
Az előző tézishez használt főkomponens- analízis segítségével megvizsgáltam az adott
megfigyelési egységeket, azaz az adott országokat. Egy-egy pont jelenti egy adott ország egy
évét, tehát esetünkben 8 pontból áll egy ország vasúti árufuvarozási piaca, mivel 8 évig
vizsgáltam. A főkomponens- analízis vizsgálat során a PC1 és PC2 által generált térben az alábbi
elhelyezkedéseket kaptam meg.
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A fenti ábrából egyértelműen megállapítható, hogy a vasúti árufuvarozási piacok
csoportosíthatók. Így a 3. számú hipotézisem alátámasztható.
A tudományos megállapítás gyakorlati hasznossága:
Bármely liberalizált vasúti árufuvarozási piacok a vizsgált attribútumok alapján
összehasonlíthatók, valamint csoportosíthatók. Azaz egyes piacok példája alkalmazható más,
ugyanabba a csoportba tartozó árufuvarozási piacon vasútliberalizáció vagy esetleg más
vasútfejlesztés kapcsán.
III. Tézis:
Létezik kapcsolat a megfigyelési egységek (adott ország árufuvarozási piacai) között, és a
kapcsolatok alapján csoportok képezhetők.
IV.Hipotézis: A vizsgált országok közül az időben korábban liberalizált piacokra (azaz
Csehország, Lengyelország, Románia, vasúti árufuvarozási piacára) inkább jellemző a
vizsgált versenyképességi faktorok közül a nemzetközi (export, import, tranzit) szállítások
dominanciája, valamint a piaci szereplők relatíve nagy száma, illetve a legnagyobb, és a
legkisebb piaci szereplők domináló részesedése.
Feltételezhető, hogy a kutatásban vizsgált országok vasúti árufuvarozási piaca a liberalizáció
szempontjából két részre bontható. Időben korábban, illetve időben később liberalizált
piacokról beszélhetünk. A korábban liberalizált piacokon már hamarabb megindulhattak a
kereskedelmi folyamatok, így ott a piaci szereplők száma is folyamatosan növekedhetett az
időben később nyitó piacokkal szemben. Ezért feltételezésem szerint a kereskedelemhez
kapcsolódó forgalmak jelentősége is megnövekedett, azaz a vasúti árufuvarozási piacra
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legjellemzőbb tényezők az export, import, tranzitforgalmak. A bizonyításomhoz szintén
segítséget nyújtott a főkomponens- analízis elvégzése, mely eredményét a már korábban
prezentált ábra bizonyítja.

A fenti ábrából látszik, hogy Csehország, Lengyelország, valamint Románia teljesen más
attribútumokkal jellemezhetők, mint ahogy feltételeztem, tehát kijelenthető, hogy a
liberalizáció időbeli kezdése nincs összefüggésben a piaci jellemzőkkel. Tehát az eredmények
szerint nem a liberalizáció időpontja határozza meg az egyes vasúti árufuvarozási piacok
jellemzőit. Így ez a hipotézis elvetésre kerül.
A tudományos megállapítás gyakorlati hasznossága:
Az általam vizsgált tulajdonságok figyelembevétele mellett, az időtől függetlenül változtatható
az egyes országok vasúti árufuvarozási piacának szerkezete. Korábbi feltételezésem szerint,
nem szükséges feltétlenül egy időben elvégezni a piaci liberalizációt, mivel sokkal inkább az
egyes tulajdonságok változtatása fogja befolyásolni a piac szerkezetét.
IV. Tézis: Az eredmények szerint nem a liberalizáció időpontja határozza meg az egyes vasúti
árufuvarozási piacok jellemzőit.
V. Hipotézis: A vizsgált országok közül a két legnagyobb piaccal, vasúti infrastruktúra
lefedettséggel, tengeri összeköttetéssel rendelkező országra, azaz Románia és
Lengyelország vasúti árufuvarozási piacaira jellemző a vasúton elszállított összes mennyiség
(TRT) versenyképességi faktora (GCI), valamint a hazai forgalom dominanciája (DT).
Feltételezésem szerint minél nagyobb területtel és lefedettséggel rendelkezik egy vasút,
arányaiban annál gazdaságosabb az üzemeltetése. A gazdaságos üzemeltetés mellett további
érvként szól, hogy az általam említett két ország rendelkezik tengeri kapcsolattal, ami vasúti
szempontból kiemelten fontos, hiszen a vasúti hálózatok végpontjai mindig egy tengeri
kikötővel kezdődnek, vagy végződnek. Mindezek figyelembevétele mellett, a hipotézisben
felvetett országok belső piaca, már területénél is fogva igen meghatározó. Példaként meg
lehet említeni Lengyelország bányaiparát, iparát. Hasonlóképpen Romániában a
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mezőgazdaság is jelentős szereppel bír. Következésképpen a vasúti árufuvarozás az ország
versenyképessége szempontjából meghatározó, így véleményem szerint a versenyképességi
faktorok, valamint az összes elszállított vasúti mennyiség jellemző az adott két országra.
A korábban használt főkomponens- analízis során igen meglepő eredményekre jutottam.
Meglepő módon Románia, valamint Lengyelország vasúti árufuvarozási piaca a
hipotézisemben említett összehasonlítás tekintetében nem összemérhető. Való igaz, hogy a
hazai forgalom, valamint az összes vasúti áruforgalom valóban jellemző Lengyelország piacára,
azonban meglepő módon Románia vasúti árufuvarozási piacára az általam vizsgált
attribútumok között egyikre se jellemző.
A tudományos megállapítás gyakorlati hasznossága:
Románia vasúti árufuvarozási piacát teljesen más ismérvek alapján szükséges elemezni a
továbbiakban. Gyakorlati szempontból az ország exportját, importját, valamint nemzetközi
vasúti árufuvarozási teljesítményét szükséges növelni. Ezen kívül ha a fennmaradó
tulajdonságokat változtatjuk, akkor a vasúti árufuvarozási piac növelése megvalósíthatóvá
válik.
V. Tézis: Románia vasúti árufuvarozási piaca teljesen eltér az általam vizsgált összes vasúti
árufuvarozási piactól. Románia vasúti árufuvarozási piacára a vizsgált tulajdonságok közül
egy tulajdonság se jellemző.
VI. Hipotézis: Feltételezhető, hogy a területileg kisebb vasúti árufuvarozási piacokra inkább
jellemző a tranzit forgalom (TT), valamint a pályahasználati díj mértéke (TAF).
Feltételezésem szerint a kisebb országok vasúti árufuvarozási piacára kevésbé jellemzőek a
belső vasúti szállítások, hiszen területileg nem elég nagyok, valamint a vizsgált országok közül
is a kisebbek nem rendelkeznek olyan iparágazattal, ami a vasúti árufuvarozási tevékenységet
kiemelten fontossá teszi. Következésképpen az ilyen kisebb méretű országokra a tranzitforgalmak lesznek jellemzők. A tranzitforgalmak során főleg Közép-Kelet-Európában a
legfontosabb befolyásoló tényező lehet a pályahasználati díj is. Ezért véleményem szerint a
kisebb országok vonatkozásában az előbb említett két jellemző kiemelt szerepet játszik.
A korábbi főkomponens- analízis során bizonyítást nyert, hogy Csehország, Szlovákia, valamint
Magyarország vasúti árufuvarozási piacára jellemzőek a tranzitforgalmak, valamint a
pályahasználati díj mértéke.
A tudományos megállapítás gyakorlati hasznossága:
Csehország, Magyarország, Szlovákia esetében érdemes lenne a pályahasználati díj mértékét
változtatni, jellemzően csökkenteni, hogy még több tranzitforgalom érkezzen az adott
országban, így növelni lehetne az adott ország vasúti árufuvarozási piacának nagyságát.
VI. Tézis: A területileg kisebb vasúti árufuvarozási piacokra inkább jellemző a tranzit
forgalom (TT), valamint a pályahasználati díj mértéke (TAF).
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8. Összefoglalás
A hazai és nemzetközi kutatási eredményekből kiindulva, az elmúlt néhány év távlatában
vizsgálva hiányosnak láttam a vasúti árufuvarozási piac nyomon követését, valamint
működésének feltárását versenyképességi szempontok alapján. Számomra a legérdekesebb
vasúti árufuvarozási szempontból a közép-kelet európai vasúti árufuvarozási piac, mivel ebben
a régióban a legdiverzifikáltabb a piac. A kutatáshoz kiválasztottam a régióból egy eurózóna
övezethez tartozó országot (Szlovákia), ezen kívül egy olyan országot mely Közép-Kelet-Európa
egyik legnagyobb vasúti árufuvarozási piacával rendelkezik (Lengyelország). Szükségesnek
láttam vizsgálni továbbá Csehországot (csehszlovákiai történelmi múltja miatt), továbbá
célszerűnek tartottam egy olyan ország bevonását is a vizsgálatba, amely a legkorábban kezdte
meg a régióban a vasúti árufuvarozási piacon a liberalizációt (Románia). Természetszerűleg mint az általam leginkább ismert piac, Magyarország is a vizsgált országok közé került, a
régióban központi fekvése is kiemeli.
A vizsgált régió illetve országok kiválasztása után meghatároztam azokat az attribútumokat,
melyek a legjellemzőbbek a vasúti árufuvarozási piacokra. Liberalizáció szempontjából fontos
az egyes piacok fejlődésének nyomon követése a piac megalakulásától kezdve folyamatosan,
hiszen ha a piac újra a monopolpiac felé hajlik, akkor kevésbé lesz versenyképes.
Versenyképességi szempontból részletes vizsgálatok segítségével, Herfindhal- Hirsmann Index
kiszámításával meghatároztam az egyes országokra jellemző piacszerkezetet, valamint azok
esetleges változását a vizsgált időszakban. Feltételeztem, hogy a piaci koncentráció hatással
van a versenyképességre is. A vizsgált attribútumok mellé rögzítettem a piaci koncentrációt
mérő indexet (HH Index), valamint a legkisebb, illetve a legnagyobb piaci szereplők
részesedését az adott vasúti árufuvarozási piacon is. A további vizsgált attribútumok a vasúti
árufuvarozás teljesítményét mutatják elsősorban, így a teljes vasúton elszállított
mennyiségeket, export, import, nemzetközi, tranzit, hazai mennyiségeket vettem alapul. A
teljesítményi attribútumok mellett fontosnak tartottam bemutatni a vasúti árufuvarozási piac
részesedését a teljes árufuvarozási piacból, hiszen ennek növelése az Európai Unió kiemelt
célja. Mivel a disszertációm egyik célja, hogy a vasúti árufuvarozási piacok versenyképesebbé
tételének lehetőségeit feltárja, ezért felvettem a vizsgált attribútumok közé a Globális
Versenyképességi Indexet, valamint ennek az indexnek a vasúti infrastruktúrára vonatkozó
versenyképességi indexét, valamint az árupiac hatékonyságát mutató versenyképességi
értékét is.
Az általam kiválasztott országok vasúti árufuvarozási piacát, valamint általánosságban a vasúti
árufuvarozási piacokra jellemző 15 tulajdonságot indokoltnak láttam több éven keresztül
vizsgálni, hiszen az elindulási év, a gazdasági válság éve is kritikus, valamint az elmúlt évek
szakaszai, tendenciái is lényegesek a doktori értekezésem szempontjából. Ezért az általam
vizsgált időszak a 2008-2015 közötti éveket öleli fel. Mivel meglehetősen nagy adatbázist
kaptam (5 ország, 8 év, 15 tulajdonság) ezért találnom kellett egy matematikai eljárást az
adatok feldolgozásához. Jelenleg az orvostudományban, a gyógyszeriparban igen gyakran
használják a főkomponens - analízist, eddig a közlekedésben, azon belül is a vasúti
árufuvarozási piacok tekintetében nem alkalmazták még ezt a módszert, ezért választottam.
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A főkomponens- analízis segítségével nemcsak hogy meghatároztam azokat a faktorokat,
amelyek legjellemzőbbek egy adott ország vasúti árufuvarozási piacára, hanem ezek az
attribútumok még csoportokat is alkottak, melyek segítségével az adott ország vasúti
árufuvarozási piacára legjellemzőbb attribútumokat kaptam meg. Ez azt jelenti, hogy az
attribútumok változtatásával tudok hatni a piacra. Eldönthető, hogy egy piac esetében a
legjellemzőbb attribútumokat erősítem, vagy pedig a gyengébbeket.
A kapott tulajdonságcsoportok alapján eredményként azt kaptam, hogy az általam vizsgált
országok vasúti árufuvarozási piacai teljesen más képet mutatnak az általam vizsgált időben.
Megállapítottam, hogy Magyarország és Szlovákia vasúti árufuvarozási piaca nagyon hasonló
egymáshoz, ezt követi a cseh vasúti árufuvarozási piac, melyre a legtöbb vasúti árufuvarozási
tulajdonság igaz. Egy teljesen speciális, különálló piacot képez a lengyel vasúti árufuvarozási
piac, mely merőben eltér az összes többi vasúti árufuvarozási piactól. A doktori kutatásom
egyik legérdekesebb eredménye a romániai vasúti árufuvarozási piac, mely piac korán
megalakult a többi piachoz képest, dipólusú piac alakult ki az elmúlt néhány év alatt, azonban
rá egyik tulajdonság se jellemző az általam vizsgált 15 tulajdonságból.
A doktori értekezésem összefoglalásaként megállapítható, hogy a 2008-tól induló,
Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, valamint Románia tekintetében
elvégzett, a piaci szerkezet nyomon követését célzó vizsgálat hiánypótló. Mindezeken túl, a 15
tulajdonság alapján elvégzett főkomponens-analízis eredménye az egyes vasúti piacok
versenyképességének javítása szempontjából szintén fontos megállapításokhoz vezetett.
Az általam összegyűjtött adatok többszempontú elemzésével reményeim szerint a vasúti
árufuvarozási piacok számára igen hasznos ajánlásokat tudtam meghatározni a
versenyképesség javítása szempontjából.
Az általam felállított, vasúti piacokra vonatkozó főkomponens-alapú modell tudományos
újdonságnak számít nemzetközi szinten is és alkalmazható más vasúti piacokra is közvetlenül,
valamint általánosabban, közvetetten más piacokra is, az ágazati testreszabással (vagyis az
attribútumok szektorra szabott cseréjével).
A vasúti piacok fejlesztése mind gazdasági, mind fenntarthatósági szempontból
nélkülözhetetlen, amelyet a világ számos állama elismert. A vasúti versenyképesség
növelésének legjobb módjai azonban nem triviálisak, és alapos elemzést igényelnek, mivel a
nemzeti piacok különböző eseteire nincs általános megoldás. Az értékezésem egyik célja a
vasúti árufuvarozási piac liberalizációját és a versenyképességet érintő folyamatos vitához
való hozzájárulás a PCA komplex többváltozós módszerének alkalmazásával. Az utóbbi
években érzékelhető az ellentmondás a vasúti piac liberalizációjának magas elvárásai és a
közép-kelet-európai vasúti teherfuvarozási ágazat stagnálása között. Eredményeim részben
magyarázhatják ezt az eltérést. Alátámasztják Bougna és Crozet megállapításait a nemzetközi
versenyképesség szempontjából, azaz a piac hatékonyságával kapcsolatos kérdések kezelése
fontosabbnak tűnik, mint a liberalizáció ösztönzése. A belföldi vasúti árufuvarozási piacokon különösen azokban az országokban, ahol nagy a vasúti árufuvarozás és nagy a nemzeti piac nagy hangsúlyt fektethetnek a kis szállítmányozó vállalatokra. A vasúti infrastruktúra
fejlesztése közvetve hozzájárul a tranzitforgalomhoz, és ezekben az esetekben a legnagyobb
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vasúti árufuvarozók játsszák a legjelentősebb szerepet. A vasúti piacok nemzeti jellemzői
szintén kimutathatók, ami alátámasztja vizsgálati eredményeim megbízhatóságát. Ezenkívül
Zunder és társai megállapításai (Zunder et al, 2013), miszerint a liberalizáció önmagában nem
magyarázza az EU-országok vasúti árufuvarozásának eltérő teljesítményét, szintén igazolásra
kerültek. Megállapították, hogy a szervezeti és vezetői szűk keresztmetszetek erősen
meghatározzák ezt a teljesítményt, és ezáltal a piaci versenyképességet. Eredményeink
erősítik ezt az elképzelést, mivel a piaci koncentrációval és a piaci hatékonysággal kapcsolatos
eredmények nem egymáshoz közel helyezkednek el a PCA vektortérben. Így a liberalizációs
intézkedések nem jelenthetik az egyetlen eszközt a vasúti árufuvarozás teljesítményének
javításához. További adatok bevonása más országok adatbázisaiból (az Európai Unió területén
kívül eső más régiókból vagy a régi EU-tagok adatainak elemzése, de a korábbi liberalizációjuk
miatt eltérő időszakra vonatkozóan) további kutatások ígéretes tárgyát képezhetik, valamint
más attribútumok kiválasztása és integrálása tovább javíthatja, finomíthatja az
eredményeinket a jövőben.

Az új tudományos eredmények összegzése:

i.

Megtaláltam azokat a tulajdonságokat, amelyek a legjobban jellemzik az általam
vizsgált piacokat.

ii.

Megállapítottam a tulajdonságok közötti kapcsolatok szorosságát.

iii.

Feltártam a közép- kelet-európai vasúti árufuvarozási piacok mérete növelésének
lehetőségeit az egyes piacokra vonatkozóan.

iv.

Sikerült klaszterizálni az egyes országok vasúti árufuvarozási piacait, az eredmények
tükrében nem definiálható a „Visegrádi Négyek csoportja”

v.

Sikerült a verseny torzulása nélküli javaslatot adnom az egyes piacok növelésére
vonatkozóan.

vi.

Beazonosítottam

az

egyes

piacokat

tekintetében.
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hatékonyságuk,

versenyképességük
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Római Szerződés (EGK) Treaty of
lex.europa.eu/homepage.html) 2019.02.09.

Rome

(EEC)

EUR-

LEX
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2019.02.11.
Az Európai Parlament és a Tanács 2001/13/EK irányelve (2001. február 26.) a vasúttársaságok
engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv módosításáról.
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3 ) 2019.02.11.
Az Európai Parlament és a Tanács 2001/14/EK irányelve (2001. február 26.) a vasúti
infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának
felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról.
(https://eurlex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?qid=1549886309535&uri=CELEX:32001L00
14) 2019.02.11.
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transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról
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4L0050
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fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv módosításáról
(https://eurlex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?qid=1549889636651&uri=CELEX:32004L00
51 )
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Global Competitiveness Index. (2006-2015).
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The Railway Infrastructure Administration, state organization Headquarters. (2008-2015).
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https://ec.europa.eu/eurostat /Accessed: 3 June 2015.
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=ttr000
06&plugin=1 /Accessed: 3June 2015.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do /Accessed: 3 June 2015.
Egyéb:
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/Accessed: 10 January 2016.
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Železnice Slovenskej republiky. https://www.zsr.sk/pravne-dokumenty/ Accessed: 4 May
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May 2016.
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Adatforrások:

2008

HU

PL

CZ

SK

RO

nemzetközi (export +import+tranzit)

41 474

60 443

50 925

40 841

11 665

export forgalom

12615

22369

21228

11070

3415

import forgalom

15345

34328

21875

17538

7773

belföldi forgalom

10069

188417

44148

7069

45465

tranzitforgalom

13514

3746

7822

12233

477

0,65821

0,51

0,8123

0.8543

0,2897

2

43

23

12

69

47 910

57 130

piaci koncentráció
piaci szereplők száma
összes vasúti forgalom

51 543 248 860 95 073

legnagyobb piaci szereplő %

90,1

51,47

89,02

90,5

59

legkisebb piaci szereplő %

0,012

1,56

0,01

0,0224

0,014

vasúti részesedés az összes áruból

14,98

18,5

23,3

23,4

19

2

4,5

4,1

9

3,9

The Global Competitiveness Index (1-7)

4,2

4,3

4,7

4,3

4,1

Quality of railroad infrastructure (1-7)

4

2,9

4,3

3,9

2,7

4,2

4,3

4,8

4,7

4,2

PL

CZ

PHD euróban

6th pillar: Goods market efficiency (1-7)

2008. évi adatok saját szerkesztés

2009

HU

SK

RO

32 027

5 130

nemzetközi (export
+import+tranzit)

29 916

43 670 39 856

export forgalom

10257

14874

18049

9182

1931

import forgalom

11040

26732

15807

14785

2859
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belföldi forgalom

12362

tranzitforgalom

8619

2064

0,6249

piaci szereplők száma

2

összes vasúti forgalom

42 278

piaci koncentráció

157150 36859

5557

45967

6000

8060

340

0,43

0,7915

0,81041

0,2694

47

24

15

68

37 584

51 097

200 820 76 715

legnagyobb piaci szereplő %

85,6

45,31

88,77

78,14

48,6

legkisebb piaci szereplő %

0,018

1,59

0,01

0,0226

0,018

vasúti részesedés az összes áruból

13,94

15,4

22,2

19,6

19,4

PHD euróban

2,7

4,4

4,2

10,3

3,3

The Global Competitiveness Index
(1-7)

4,3

4,5

4,6

4,2

4,2

Quality of railroad infrastructure
(1-7)

4,4

3,8

4,8

4,2

3,4

6th pillar: Goods market efficiency
(1-7)

4,2

4,4

4,6

4,3

4,1

2009. évi adatok saját szerkesztés

2010

HU

PL

CZ

SK

RO

nemzetközi (export +import+tranzit)

34 396

54 257

45 822

37 918

6 964

export forgalom

11859

17709

19748

11166

2739

import forgalom

12768

32816

18790

17142

3842

belföldi forgalom

11 398

162510

37078

6409

52003

tranzitforgalom

9 769

3732

7284

9610

383

piaci koncentráció

0,6566

0,43

0,7586

0,7891

0,2421

16

48

24

16

-

44 327

58 967

piaci szereplők száma
összes vasúti forgalom

45 794 216 767 82 900

legnagyobb piaci szereplő %

80,53

54,31

86,84

37,2

45,3

legkisebb piaci szereplő %

0,021

1,35

0,1

0,002

0,01
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vasúti részesedés az összes áruból

16,35%

15,4

21

22

23,5

PHD euróban

2,7

4,4

4,3

10,3

3,3

The Global Competitiveness Index (1-7)

4,4

4,5

4,5

4,2

4,1

Quality of railroad infrastructure (1-7)

3,6

2,5

4,5

4,5

2,4

4,3

4,4

4,6

4,4

4

HU

PL

CZ

SK

RO

nemzetközi (export
+import+tranzit)

36 661

58 252

46
893

36 701

8 721

export forgalom

14068

16844

19401

10407

3354

import forgalom

13728

38183

19391

15825

4903

belföldi forgalom

10 763

190354 40203

7009

47637

tranzitforgalom

8 865

3225

8101

10469

464

piaci koncentráció

0,5768

0,41

0,717

0,743

0,2691

19

57

28

14

-

47 424

248 606

87
096

43 710

56 358

legnagyobb piaci szereplő %

75,249

56,37

84,36

77,84

45,23

legkisebb piaci szereplő %

0,025

1,43

0,36

0,0229

0,0111

17,66%

16,9

20,7

20,9

28

PHD euróban

2,18

4,1

4,2

4,1

3,2

The Global Competitiveness Index
(1-7)

4,3

4,5

4,5

4,1

4,1

Quality of railroad infrastructure
(1-7)

3,5

2,4

4,6

4,5

2,2

6th pillar: Goods market efficiency
(1-7)

4,3

4,4

4,5

4,4

3,9

6th pillar: Goods market efficiency (1-7)

2010. évi adatok saját szerkesztés

2011

piaci szereplők száma
összes vasúti forgalom

vasúti részesedés az összes áruból

2011. évi adatok saját szerkesztés
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2012

HU

PL

CZ

SK

RO

nemzetközi (export +import+tranzit)

35 328

52 970

45 914

36 243

8 120

export forgalom

13796

17723

19099

9852

2784

import forgalom

12233

32127

18698

15135

4938

belföldi forgalom

11 556

177908

37054

6356

41268

tranzitforgalom

9 299

3120

8117

11256

398

piaci koncentráció

0,5228

0,38

0,6387

0,6947

0,2782

47

58

30

14

22

piaci szereplők száma
összes vasúti forgalom

46 884 230 878 82 968

42 599

49 388

legnagyobb piaci szereplő %

71,568

50,42

79,38

73,48

43,59

0,08

1,11

0,3

0,0251

0,01

18,77%

15

21,8

19,8

24,2

PHD euróban

2,2

4,2

3,8

3,3

3,2

The Global Competitiveness Index (1-7)

4,3

4,5

4,5

4,1

4,1

Quality of railroad infrastructure (1-7)

3,5

2,4

4,6

4,5

2,2

6th pillar: Goods market efficiency (1-7)

4,3

4,4

4,5

4,4

3,9

PL

CZ

legkisebb piaci szereplő %
vasúti részesedés az összes áruból

2012. évi adatok saját szerkesztés

2013

HU

SK

RO

nemzetközi (export
+import+tranzit)

36 623

52 223 46 687

40 219

9 081

export forgalom

14266

19932

18812

11728

3259

import forgalom

12750

29296

20318

16693

5405

belföldi forgalom

12 461

180412 37270

8182

41549

tranzitforgalom

9 607

2995

7557

11798

417

piaci koncentráció

0,4703

0,36

0,5917

0,539

0,251

52

69

32

17

67

piaci szereplők száma
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összes vasúti forgalom

49 084

48 401

50 630

legnagyobb piaci szereplő %

67,581

48,64

76,33

70,65

42,4

0,03

1,32

0,92

0,0203

0,02

19,24%

14,6

20,3

21,4

21,9

PHD euróban

2,2

3,1

3,8

2,8

3,2

The Global Competitiveness Index
(1-7)

4,3

4,5

4,5

4,1

4,3

Quality of railroad infrastructure
(1-7)

3,8

2,9

4,5

4,4

2,9

6th pillar: Goods market efficiency
(1-7)

4,4

4,5

4,5

4,4

4,2

legkisebb piaci szereplő %
vasúti részesedés az összes áruból

232 635 83 957

2013. évi adatok saját szerkesztés

2014

HU

PL

CZ

SK

RO

nemzetközi (export +import+tranzit)

35 573

54 258

50 900

40 563

9 190

export forgalom

13940

20074

18598

11299

3695

import forgalom

12731

31524

23372

16958

5302

belföldi forgalom

15 020

173563

40656

10434

43431

tranzitforgalom

8 902

2660

8930

12306

193

piaci koncentráció

0,5537

0,34

0,5076

0,507

0,2681

52

69

32

16

67

piaci szereplők száma
összes vasúti forgalom

50 593 227 821 91 556

50 997

52 621

egnagyobb piaci szereplő %

73,395

47,94

69,9

70,63

41,4

0,08

1,21

0,94

0,0237

0,03

18,00%

14,4

PHD euróban

2,3

3,3

1,8

1,8

3,12

The Global Competitiveness Index (1-7)

4,2

4,5

4,7

4,2

4,3

Quality of railroad infrastructure (1-7)

3,8

3,1

4,5

4,6

2,8

legkisebb piaci szereplő %
vasúti részesedés az összes áruból
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6th pillar: Goods market efficiency (1-7)

4,3

4,5

PL

CZ

4,6

4,4

4,3

2014. évi adatok saját szerkesztés

2015

HU

SK

RO

nemzetközi (export
+import+tranzit)

35 923

52 611 55 211

39 302

11 875

export forgalom

13017

20680

18838

11743

4324

import forgalom

12903

29365

27487

16010

6724

belföldi forgalom

14 409

171709 42069

8055

43 500

tranzitforgalom

10 003

2566

8886

11549

827

piaci koncentráció

0,5093

0,33

0,4585

0,5483

0,2577

piaci szereplők száma

52

72

43

16

68

összes vasúti forgalom

50 332

47 357

55 375

legnagyobb piaci szereplő %

70,29

47,48

66,52

68,35

39,78

legkisebb piaci szereplő %

0,014

1,36

0,94

0,0256

0,02

19,72%

14

PHD euróban

2,2

2,9

3,6

2,5

3,14

The Global Competitiveness Index
(1-7)

4,2

4,6

4,7

4,3

4,3

Quality of railroad infrastructure
(1-7)

3,5

3,3

4,6

4,6

2,4

6th pillar: Goods market efficiency
(1-7)

4,4

4,6

4,7

4,5

4,2

vasúti részesedés az összes áruból
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224 320 97 280

Total Rail Traffic (mill Tons).

Import Export & Transit values (mill Tons).
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Transit Traffic (mill Tons).

Domestic Traffic (mill Tons).
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Biggest Market Player (percentage

Smallest Market Player (percentage).

Market Concentration (percentage).
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Number of Market Player (percentage).

Track Access Free (€).

Rail Share From The Total Vol. (percentage).
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GCI Index.

GCI 2. Pillar 2. 03 Quality Of Railway Infr.
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Függelék
1.

Függelék: Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, valamint Magyarország
Global Competitivness Indexei (GCI)

A főbb mutatók közül érdemesnek láttam még elemezni a GCI indexet, valamint a doktori
elemzésben felhasznált pilléreinek adatait egyes országokra vetítve. Alább a GCI index
változása látható 2007-2017 között. Az eredményekből meglepő módon az látszik, hogy
versenyképességi szempontból a legelőkelőbb helyen a Csehország gazdasága áll, míg
második helyen Lengyelország. Itt szintén megállapítottam azt az érdekes jelenséget, hogy
sokáig az első két piaci szereplő helyzete nem változott, azonban mivel rendelkezésre álltak
adatok a 2017-es évről is, így azt is figyelembe véve láthatóvá vált, hogy Szlovákia tört elő a
második helyre. Az ábrából megállapítottam, hogy Csehország versenyképessége 2007-től
vizsgálva szinte behozhatatlan a régióban, de Szlovákiára figyelni kell az elkövetkezendő
időszakokban. Bízunk benne, hogy Lengyelország is visszanyerheti versenyképességét hosszú
távon.

4,9

A The Global Competitiveness Index (GCI index) változása 2007- 2017 között
Magyarország

4,7

Lengyelország

Csehország
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Románia

4,5
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F1. ábra: A The Global Competitiveness Index (GCI index) változása 2007- 2017 között a vizsgált országok
függvényében (saját szerkesztés)
forrás: The Global Competitiveness Report (2007-2017)

•

Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, valamint Magyarország vasúti
infrastruktúra versenyképessége a GCI indexen belül

138

A vasúti infrastruktúra versenyképességének vizsgálata során adott országban figyelembe
veszik a vasúti hálózat minőségét, kiterjedtségét és állapotát. Az értékelés során a legjobb
érték 7, a legrosszabb érték pedig az 1.
A GCI infrastruktúra pillérébe tartozó vasúti infrastruktúra minőségének
változása 2007- 2017 között
5
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F2. ábra: A GCI infrastruktúra pillérébe tartozó vasúti infrastruktúra minőségének változása 2007- 2017 között a
vizsgált országok függvényében
forrás: The Global Competitiveness Report (2007-2017)
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•

Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, valamint Magyarország árupiaci
hatékonyságának változása

A hatékony termékpiacokkal rendelkező országok jó helyzetben vannak ahhoz, hogy a
kereslet-kínálat sajátos feltételei alapján megfelelő termék- és szolgáltatáskeveréket
állítsanak elő, valamint hogy biztosítsák ezen áruk hatékony kereskedelmét. Az egészséges
piaci verseny, mind a belföldi, mind a külföldi, fontos a piac hatékonyságához, és ezáltal az
üzleti termelékenységhez, biztosítva, hogy a piac által igényelt árukat termelő leghatékonyabb
cégek domináljanak. A piaci hatékonyság a keresleti feltételektől is függ, mint például az
ügyfélorientáció és a vevői kifinomultság. Kulturális vagy történelmi okokból az ügyfelek
bizonyos országokban igényesebbek lehetnek, mint másokban. Ez jelentős versenyelőnyt
jelenthet, mivel rákényszeríti a vállalatokat, hogy innovatívabbá és ügyfélközpontúbbá
váljanak, és ez megköveteli a hatékonyság eléréséhez szükséges fegyelmet.
A hatodik pillér magában foglalja a helyi verseny intenzitását, a piaci erőfölény mértékét, a
monopóliumellenes politika hatékonyságát, az adózás hatását a befektetési ösztönzőkre, a
teljes adómértéket, a vállalkozás megkezdéséhez szükséges eljárások számát, a vállalkozás
megkezdéséhez szükséges időt. Ezen túlmenően a mezőgazdasági politika költségeit, a nem
vámjellegű akadályok elterjedtségét, kereskedelmi tarifákat, a külföldi tulajdon elterjedtségét,
az FDI-re vonatkozó szabályok üzleti hatását, vámeljárási terheket, a behozatalt a GDP
százalékában, az ügyfélorientációs fokot és a vevői kifinomultságot.
A GCI hatodik pillérének (Good market efficiency) változását mutatja be az F3. ábra 2007- 2017
között a vizsgált országok függvényében.
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A GCI 6. pillérjének (árupiac hatékonyság) változása 2007-2017 között
5
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F3.ábra: a GCI 6. pillérjének (árupiac hatékonyság) változása 2007-2017 között (Csehország,Szlovákia,Románia,
Lengyelország, Magyarország)
forrás: The Global Competitiveness Report (2007-2017)

•

Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, valamint
versenyképességének kategóriánként való összehasonlítása

Magyarország

A Word Economic Forum éves jelentéséből fontosnak tartok bemutatni egy speciális pókháló
diagramot, mely összeveti az öt ország általános versenyképességét a pillérek szerint. A
következő öt ábra csak a 2015-ös évet mutatja a dolgozat terjedelmére tekintettel. Az éves
riportban az alábbi hét kategóriába sorolják az országokat: fejlett gazdaságok; Közel-Kelet,
Észak-Afrika és Pakisztán; Új és fejlődő Ázsia; Latin-Amerika és a Karib-térség; Független
Államok Közössége; Feltörekvő és fejlődő Európa; Szaharától délre fekvő Afrika
Az általam vizsgált országok közül Csehország, valamint Szlovákia a tanulmány szerint a fejlett
gazdaságok körébe tartozik. Lengyelország, Románia és Magyarország a feltörekvő és fejlődő
Európa kategóriába sorolható.
Csehország esetében látható, hogy az infrastrukturális fejlettség tekintetében rosszabb
értékei vannak a fejlett gazdaságokhoz viszonyítva, azonban az infrastruktúrán belüli vasúti
infrastruktúra a legmagasabb a vizsgált országok közül.
Szlovákia esetében a fejlett országokhoz viszonyított elmaradásokat elsősorban az államba
vetett bizalmatlanság, valamint az innováció, oktatások, kutatások hiányossága, illetve az
infrastruktúra minősége eredményezi. Szlovákia esetében pozitívumként kell kiemelni, hogy a
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vasúti infrastruktúra minősége, hozzáférhetősége viszont élmezőnyben szerepel a vizsgált
országok között.
Lengyelország a kutatásomhoz kapcsolódó infrastruktúrát, valamint az árupiacokat illetően
átlagon felül teljesít, ami optimizmusra adhat okot. Érdekes megfigyelni, hogy a piac mérete
tekintetében túlteljesít az átlaghoz képest, amit a PCA elemzésem is bebizonyított, hiszen a
belföldi forgalom jellemző az ország vasúti árufuvarozási piacára. Ennek a pillérnek
meghatározó része a belső piac mérete.
Románia esetében szintén látszik, hogy a piac mérete meghatározó, azonban számomra a PCA
elemzés ezt nem támasztotta alá. Infrastruktúra szinten viszont elmaradás állapítható meg.
Magyarország esetében a lenti ábra alapján megállapítható, hogy az infrastruktúra átlagon
felüli, ez megmagyarázhatja a PCA-ban kimutatott jellemzőket is, miszerint Magyaroroszágra
jellemző a nemzetközi forgalom, valamint a piaci szerkezet, ami az ábrán a piac méretet
jelenti.
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F4. ábra: Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, pillérek szerinti versenyképességének,
helyzete
forrás: The Global Competitiveness Report (2017)
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2. Függelék: Csehország, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország, Románia, részletes
gazdasági bemutatása
•

Csehország árufuvarozási szempontból legfontosabb makrogazdasági mutatói

F5. ábra Csehország vasúti hálózata.
forrás: www.bueker.net/trainspotting/maps_czechia.php

Annak érdekében, hogy kellően pontos képet kapjak Csehország gazdaságáról, néhány
gazdasági adat bemutatására van szükség.
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F6.ábra Csehország GDP-jének változása [millió USD] forrás:
forrás: https://hu.tradingeconomics.com/czech-republic/gdp

Az ábrán látható, hogy 2001-től (67.52 millió USD) 2009-ig (206.18 millió USD), azaz a
gazdasági válság beálltáig intenzív növekedés jellemezte a GDP-t, de azóta ez az érték még
mindig nem érte el a válság előtti szintet, sőt inkább ciklikusságot figyeltem meg egy bizonyos
határon belül (elérhető legfrissebb adat: 2017 év 215,73 millió USD) . Az ország gazdasága
számára szükséges lenne elindítani egy további fejlődési folyamatot, mellyel magasabb szintre
tud kerülni, mint korábban.

F7. ábra Csehország inflációjának változása [%]
forrás: https://hu.tradingeconomics.com/czech-republic/inflation-rate-mom

Csehország jelenleg még saját fizetőeszközzel rendelkezik, melynek inflációja szerencsésen
alakul, igen kis szórást mutat (legfrissebb adat: 2019. február: 0.2 %), ami szintén kedvező
hatású a befektetések számára.

F8. ábra Csehország exportja (legfrissebb: 2019. január: 381016.48 Czk millió) [Czk millió]
forrás: https://hu.tradingeconomics.com/czech-republic/exports
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termék
csoport
legnagyobb)

(10 részesedés a teljes exportból export érték [milliárd dollár]
[%]

gépek

36

58,4

szállítás

23

38,0

fémek

8.6

14.2

műanyag- és gumi termékek (4) 5.8

9.58

vegyes

4,7

7,77

kémiai termékek

4,1

6,76

élelmiszerek

2.6

4.23

textil

2.5

4,04

eszközök, szerszámok

2.4

3,92

papír termékek

2,0

3,35

F1. táblázat Csehország 10 legfőbb export terméke a 2017 -es évben
forrás:https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/cze/all/show/2017/

1. csoport (gépek, első 3 részesedés a teljes exportból export érték [milliárd dollár]
szereplő)
[%]
számítógép

4,2

6,97

műsorszórás eszközök

2,2

3,62

irodai gépalkatrészek

2,0

3,32

gépjármű

12

20,5

járműalkatrész

8,4

13,8

egyéb fémtermékek

0,81

1,33

szerkezeti acélok

0,67

1,11

vasszerelvények

0,38

638

2. csoport (szállítás, első 3
szereplő)

3.csoport
szereplő)

(fémek

első

3

4. csoport (műanyag- és
gumitermékek első 3 szereplő)
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gumiabroncsok

1,2

2,05

egyéb gumitermékek

0,93

1,52

műanyag-, gumicsővek

0,48

798

F2. táblázat Csehország exportjának négy legfontosabb termékcsoportja, valamint azok további bontása
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/cze/all/show/2017/

Export ország

részesedés a teljes exportból export érték [milliárd dollár]
[%]

Németország

31

51,7

Szlovákia

6,8

11,1

Lengyelország

5,3

8,66

Franciaország

5,1

8,38

Egyesült Királyság

4,8

7,8

Oroszország

2,1

3,46

Törökország

1,6

2,7

Kína

1,6

2,68

Magyarország

2,7

4,5

Románia

1,5

2,42

…

F3.táblázat Csehország legfontosabb export kapcsolatai, kiegészítve a doktori dolgozatban szereplő vizsgált
országokkal, valamint Törökországgal, Kínával, és Oroszországgal. (2017)
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/cze/show/all/2017/

F9. ábra Csehország importja (legfrissebb: 2019 január: 337847.76 millió Czk) [Czk millió]
forrás: https://hu.tradingeconomics.com/czech-republic/imports
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Csehország exportja és importja teljesen hasonló képet mutat, mint a vele egy régiót
alkotó vizsgált országok adatai. Szintén kedvezően hat a közlekedésre a kereskedelem
folyamatos növekedése, azonban a vasúti szállítás részaránya, 31,5% -ról 26,4%- ra
csökkent a közlekedési modalitások közül, ami csökkenő tendenciát jelez a
kereskedelem növekedéshez képest.5

termék
csoport
legnagyobb)
gépek

(10 részesedés
importból [%]
37

a

teljes import érték [milliárd dollár]
59,3

szállítás

11

17,9

fémek

11

17,2

vegyipari termékek

7,5

11,9

műanyag-és gumitermékek

7,2

11,5

ásványi termékek

4.9

7,83

textil

3,9

6,18

vegyes termékek

3,3

5,25

élelmiszerek

2,8

4,47

eszközök, szerszámok

2,5

3,94

F4. táblázat: Csehország 10 legfőbb import terméke a 2017 -es évben
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/cze/all/show/2017/

1. csoport: gépek (első 4 részesedés a teljes importból import érték [ milliárd dollár]
szereplő)
[%]
irodai gépek alkatrészei

3,9

6,27

műsorszóró berendezések

3,8

6,07

számítógépek

2,8

4,56

gépjármű alkatrész

6,

9,71

gépjárművek

2,9

4,62

2. csoport : szállítás

5

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_rk320&la
nguage=en
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3. csoport : fémek
egyéb vasáru

0,6

985

laposra hengerelt vasáru

0,59

950

vasrögzítők

0,54

871

F5 .táblázat Csehország importjának három legfontosabb termékcsoportja, valamint azok további bontása
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/cze/all/show/2017/

Import ország

részesedés a teljes importból import érték [milliárd dollár]
[%]

Németország

26

42,4

Kína

12

19,9

Lengyelország

7,9

12,7

Szlovákia

5

7,97

Olaszország

4,2

6,79

Oroszország

2,9

4,62

Magyarország

2,5

4,01

Románia

1,4

2,17

Törökország

0,9

1,45

….

F6.táblázat: Csehország legfontosabb import kapcsolatai, kiegészítve a doktori dolgozatban szereplő vizsgált
országokkal, valamint Törökországgal, Kínával, és Oroszországgal. (2017)
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/cze/all/show/2017/

Összefoglalva a fentieket, az ábrákból megállapítható, hogy Csehország gazdasága növekvő
pályán van, növekszik az export-import, valamint a bruttó hazai termék mellett is
folyamatosan pozitív értékeket vesz fel a GDP is. Az infláció is kis szórással pár százalékon belül
mozog. Az általam vizsgált gazdasági mutatók igen közel állnak a közlekedéshez, mivel a
közlekedés jelentős mértékben hozzájárul az ország GDP-jéhez, valamint az exportimportjához is. Csehország legnagyobb kereskedelmi partnere Németország, valamint Kína, és
a gépjárműipar fontos szerepet játszik gazdaságában is.
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•

Lengyelország árufuvarozási szempontból legfontosabb makrogazdasági mutatói

F10. ábra Lengyelország vasúti hálózata.
forrás: http://www.bueker.net/trainspotting/maps_poland.php
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F11.ábra Lengyelország GDP-jének változása [USD milliárd]
forrás: https://hu.tradingeconomics.com/poland/gdp

A fenti tendenciából látható, hogy 2001- től (190.52 milliárd USD) 2008- ig (533.82 milliárd
USD) erős GDP növekedés volt megfigyelhető, azonban ez a növekedés napjainkra egy
ingadozó, ciklikus, stagnálási képet mutat, ami a gazdaság ösztönzésének szükségességét veti
fel. (legfrissebb adat: 2017 524, 51 milliárd USD)

F12. ábra: Lengyelország inflációjának változása [%]
forrás: https://hu.tradingeconomics.com/poland/inflation-rate-mom

Az ábrából megállapítottam, hogy Lengyelország inflációja kis ingadozást mutat, illetve az
elmúlt néhány évben sem következett be jelentős változás, ami optimizmusra adhat okot a
gazdasági stabilitásra vonatkozóan. (Legfrissebb adat: 2019. március 0.3 %)
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F13. ábra Lengyelország exportja [millió EUR] (legfrissebb: 2019. január: 18493.00 [millió EUR]
forrás :https://hu.tradingeconomics.com/poland/exports

termék
csoport
legnagyobb)

(a

10 részesedés a teljes exportból export érték [milliárd dollár]
[%]

gépek

24

51,7

szállítás

14

30,1

fémek

9,8

20,7

vegyi anyagok

7,2

15,2

élelmiszer

7,1

15

vegyes, egyéb

7

14,9

műanyag- és gumitermék

6,8

14,4

állati eredetű termék

4,5

9,55

papíráruk

3,2

6,85

textil

2,9

6,12

F7.táblázat: Lengyelország 10 legfőbb export terméke a 2017 -es évben
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/pol/all/show/2017/
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1. termékcsoport (gépek)

részesedés a teljes exportból export érték [milliárd dollár]
[%]

video kijelző

1,8

3,79

számítógép

1,6

3,46

szigetelt vezeték

1,3

2,74

jármű-alkatrész

6,2

13,2

gépjármű

3,2

6,87

teherautók

0,92

1,95

vas-szerkezetek

0,91

1,93

finomított réz

0,72

1,52

egyéb vasáru

0,53

1,13

csomagolt gyógyszerek

1,4

2,95

szépségipari termékek

0,62

1,32

tisztítószerek

0,55

1,16

2. termékcsoport (szállítás)

3. csoport (fémek)

4. csoport (kémiai termékek)

F8. táblázat Lengyelország első négy export termékének bontása
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/pol/all/show/2017/

Export ország

részesedés a teljes exportból export érték [milliárd dollár]
[%]

Németország

26

54,5

Anglia

6,5

13,8

Csehország

6

12,7

Franciaország

5,5

11,7

Olaszország

5,2

11

Hollandia

4,4

9,41

Oroszország

2,8

6,03

Magyarország

2,6

5,45

Szlovákia

2,2

4,77

,,,,
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Románia

2.1

4,37

Törökország

1,6

3,5

Kína

1,2

2,59

F9. táblázat: Lengyelország legfontosabb export kapcsolatai, kiegészítve a doktori dolgozatban szereplő vizsgált
országokkal, valamint Törökországgal, Kínával, és Oroszországgal. (2017)
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/pol/all/show/2017/

Lengyelország exportja kisebb szórásokkal, de egyértelmű növekedést mutat, ez
kiemelkedően fontos a nemzeti vasúti árufuvarozási piac szempontjából, hiszen ha
folyamatosan növekszik az export, akkor feltehetően növekszik a vasúti árufuvarozás iránti
kereslet is.

F14.ábra Lengyelország importja [millió EUR] (legfrissebb: 2019. január: 18214.00 [millió EUR]
forrás :https://hu.tradingeconomics.com/poland/imports

Érdekes összefüggés figyelhető meg Lengyelország exportja és importja között, hasonló ívű
pályán halad ugyanis mindkettő ugyanolyan megtörésekkel. Itt is megállapítható, hogy
folyamatos kereslet mutatkozik a vasúti árufuvarozás irányában. Bár megjegyzendő, hogy
2005 és 2016 között a vasúti árufuvarozás részesedése 36,4 %-ról 24,7% -ra csökkent az összes
modalitás közül. 6

6

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_rk320
&language=en
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termék
csoport
legnagyobb)

(10 részesedés a teljes importból import érték [milliárd dollár]
[%]

gépek

25

57

szállítás

12

26

fémek

11

23,7

vegyi termékek

9,9

22,2

műanyag és gumi

7,7

17,3

ásványi termékek

7,3

16,3

textil

5,3

12

élelmiszer

3,7

8,27

vegyes

3,3

7,41

papíráruk

2,8

6,15

F10. táblázat: Lengyelország 10 legfőbb import terméke a 2017 -es évben
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/pol/all/show/2017/

1.csoport (gépek)

részesedés a teljes importból import érték [milliárd dollár]
[%]

irodai gép-alkatrészek

1,9

4,14

távközlési felszerelések

1,8

3,98

távközlési kellékek

1,2

2,57

autók

4

9,05

járműalkatrészek

3,4

7,71

traktorok

0,86

1,92

lapos hengerelt vas

0,79

1,77

melegen hengerelt vas

0,64

1,42

nyers alumínium

0,57

1,29

2

4,49

2.csoport (szállítás

3.csoport (fémek)

4. csoport (vegyiáru)
csomagolt gyógyszer
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emberi vagy állati vér

0,61

1,36

ipari zsírok, olajok, alkohol

0,4

0.901

F11.táblázat: Lengyelország importjának négy legfontosabb termékcsoportja, valamint azok további bontása
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/pol/all/show/2017/

Importország

részesedés a teljes importból import érték [milliárd dollár]
[%]

Németország

25

55,2

Kína

12

25,9

Olaszország

5,4

12

Oroszország

5,1

11,5

Franciaország

4

8,94

Hollandia

3,9

8,7

Csehország

3,9

8,66

Szlovákia

2,0

4,52

Magyarország

1.8

3,96

Törökország

1,5

3,43

Románia

0.91

2,01

,,,,

F12. táblázat: Lengyelország legfontosabb import kapcsolatai, kiegészítve a doktori dolgozatban szereplő
vizsgált országokkal, valamint Törökországgal, Kínával, és Oroszországgal. (2017)
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/pol/all/show/2017/

Lengyelország rövid gazdasági elemzésében megállapítottam, hogy Németország, valamint
Kína a legnagyobb kereskedelmi partnere. Lengyelország termékskáláján a gépjárműiparhoz
tartozó termékek, valamint az ömlesztett áruk jelentős mennyiséget képviselnek exportimport tekintetben is. Ez az ország vasúti árufuvarozása számára fontos, hiszen ezen termékek
esetében kiemelkedő a vasúti modalitás szállítási szerepe.
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•

Szlovákia árufuvarozási szempontból legfontosabb makrogazdasági mutatói

F15. ábra Szlovákia vasúti hálózata.
http://www.bueker.net/trainspotting/maps_slovakia.php

F16. ábra Szlovákia GDP-je (legfrissebb adat: 2017: 95.77 milliárd USD) [Usd – Milliárd]
forrás:https://hu.tradingeconomics.com/slovakia/gdp

A vizsgált országok közül Szlovákia az egyetlen ország, mely csatlakozott az Euró övezethez.
Szlovákia sajátos körülmények között, a 2009. évi recesszió idején vezette be az eurót. Az euró
bevezetésre való felkészülés időszakában ügyes monetáris politikát folytatott, a valuta
felértékelődése mellett (de a jelentősebb túlértékeltséget elkerülve) érte el a maastrichti
inflációs feltételeket. Az euró bevezetésének évében a GDP 8%-ára nőtt az államháztartási
deficit, amely a gazdaság élénkülése nyomán sem mérséklődött számottevően (Neményi,
Oblath, 2012).
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F17. ábra Szlovákia inflációjának változása [%] (legfrissebb adat: 2019. január: 0.2 %)
forrás: https://hu.tradingeconomics.com/slovakia/inflation-rate-mom

Az infláció változásánál látszik, ahogy az euró átvészelte a kezdeti időszakot, már alig néhány
százalékos szórást lehet realizálni, ami a befektetések számára igen kedvezően hat, valamint
a szállítmányozási tevékenységet (amely igen infláció- és devizaárfolyam-érzékeny) is
kedvezően befolyásolja.

F18. ábra Szlovákia exportja [ millió Eur] (legfrissebb: 2019. január: 6753.00 [millió EUR]
forrás: https://hu.tradingeconomics.com/slovakia/exports

Szlovákia tekintetében az export-import értékeinek iránya szinte teljesen megegyezik
Lengyelország export-importjával, csak végső értékeiben tér el attól, bár némi visszaeséssel
kell számolni a közelmúltban.
A 10 legnagyobb export részesedés az exportból [%]
termékcsoportok
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export érték [milliárd dollár]

gépek

31

23,9

szállítás

30

22,9

fémek

11

8,2

műanyag - és gumitermékek

5,7

4,39

ásványi anyagok

5

3,91

vegyi anyagok

2,6

2,03

vegyes

2,6

1,99

papíráru

1,9

1,49

textília

1,9

1,47

zöldség termékek

1,2

0,937

F13.táblázat: Szlovákia 10 legfőbb export terméke a 2017 -es évben
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/svk/all/show/2017/

részesedés az exportból [%]

export érték [milliárd dollár]

video kijelzők

6,4

4,99

távközlési felszerelések

3,6

2,77

szigetelt vezeték

1,6

1,25

autók

20

15,7

járműalkatrészek

7,1

5,51

járművázak

0,8

0,623

melegen hengerelt vas

1,3

1,04

lapos hengerelt vas

1

0,789

egyéb vastermék

0,59

0,457

gumiabroncs

2,1

1,59

egyéb műanyagtermék

0,79

0,608

1.csoport gépek

2.csoport

3.csoport

4.csoport
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egyéb gumitermék

0,43

0,335

F14. táblázat: Szlovákia exportjának négy legfontosabb termékcsoportja, valamint azok további bontása
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/svk/all/show/2017/

export irányok

országok részesedése [%]

export értéke (milliárd dollár]

Németország

20

15,9

Csehország

10

7,97

Franciaország

6,6

5,15

Olaszország

6,5

5,04

Anglia

6,3

4,92

Magyarország

5,9

4,57

Lengyelország

5,8

4,52

Románia

2,6

2,01

Kína

2,4

1,84

Oroszország

2.3

1,81

Törökország

1.2

0,903

….

F15. táblázat: Szlovákia legfontosabb export kapcsolatai, kiegészítve a doktori dolgozatban szereplő vizsgált
országokkal, valamint Törökországgal, Kínával, és Oroszországgal. (2017)
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/svk/all/show/2017/
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F19.ábra Szlovákia importja [Eur Milló] legfrissebb: 2019. január: 6578.00 [millió EUR]
forrás: https://hu.tradingeconomics.com/slovakia/imports

A 10 legnagyobb import részesedés az importból [%]
termékcsoportok

import érték [milliárd dollár]

gépek

33

25.4

szállítás

15

11,7

fémek

9,8

7,62

ásványi anyagok

8,5

6,67

műanyag -és gumitermékek

6,3

4,92

vegyi anyagok

6,2

4,87

textília

3,7

2,86

eszközök, szerszámok

3,2

2,48

élelmiszer

3,3

2,32

vegyes

2,8

2,18

F16. táblázat: Szlovákia 10 legfőbb import terméke a 2017 -es évben
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/svk/all/show/2017/

részesedés az importból [%]

import érték [milliárd dollár]

távközlési felszerelések

6,1

4,77

távközlési kellékek

2,5

1,95

szigetelt vezeték

1,7

1,35

járműalkatrészek

9,5

7,38

autók

3,6

2,79

traktorok

0,49

0,385

egyéb vastermék

0,64

0,501

vas kötőelemek

0,61

0,478

lapos hengerelt vas

0,58

0,453

1. csoport (gépek)

2.csoport (szállítás)

3.csoport (fémek)
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4.csoport (ásványi anyagok)
petróleum gáz

2,9

2,27

nyers petróleum

2,6

2,06

finomított petróleum

1,1

0,883

F17. táblázat: Szlovákia importjának három legfontosabb termékcsoportja, valamint azok további bontása
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/svk/all/show/2017/

import irányok

országok részesedése [%]

import értéke (milliárd dollár]

Németország

19

14,4

Csehország

14

11,1

Kína

7,3

5,69

Lengyelország

6.1

4,77

Vietnám

5,7

4,445

Magyarország

5,6

4,37

Dél- Korea

5,4

4,24

Oroszország

4,5

3,54

Románia

1,5

1,16

Törökország

0,68

0,533

F18. táblázat: Szlovákia legfontosabb import kapcsolatai, kiegészítve a doktori dolgozatban szereplő vizsgált
országokkal, valamint Törökországgal, Kínával, és Oroszországgal. (2017)
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/svk/all/show/2017/

A fenti ábrákból megállapítottam, hogy Szlovákia legnagyobb kereskedelmi partnere
Németország, majd őt követi Csehország. Azonban nem szabad ebben az esetben
megfeledkezni Kínáról, Vietnámról sem. Szlovákia kereskedelmi volumene nagy mértékben
függ Németországtól, ami az összes többi általam vizsgált országokra is igaz. Szerencsére a
második helyen álló Csehország közel áll fontosságban, viszont Csehország is függ
Németországtól.
Szlovákia termékskáláján megfigyelhető, hogy elsősorban a gépjárműiparhoz kapcsolódik a
kereskedelme, itt az acélgyártás lehet kiemelkedően fontos.
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•

Magyarország árufuvarozási szempontból legfontosabb makrogazdasági mutatói

F20. ábra Magyarország vasúti hálózata
http://www.bueker.net/trainspotting/maps_hungary.php
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F21. ábra Magyarország vasút sűrűségi térképe 2017 (Forrás: MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Dr.
Farkas Gyula MTA KJTB ülés, 2019.05.22)

A fenti ábrából jól kivehető, hogy Magyarország vasúti árufuvarozása Budapest központú, és
elsősorban nyugat-délkelet irányultságú.

F22. ábra: Magyarország GDP-je [Usd – Milliárd] (legfrissebb adat: 2017: 139.14milliárd USD)
forrás: https://hu.tradingeconomics.com/hungary/gdp
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Hasonlóan az eddig vizsgált országokhoz, 1989-ig a volt szocialista országok soraiba tartozott
Magyarország is. GDP- jét tekintve sikerült egy erős növekedés útjára lépni, azonban a
gazdasági válság utáni szakaszban kevésbé sikerült folytatni a növekedést. Az Európai
Bizottság 2018. évi konvergencia jelentésében megállapítja, hogy Magyarország jelenleg az
euró bevezetéséhez szükséges négy gazdasági kritérium közül kettőt teljesít: az
államháztartáshoz és a hosszú távú kamatlábakhoz kapcsolódó kritériumot. Magyarország
nem teljesíti az árstabilitási és az árfolyam-kritériumot. Összességében megállapítható, hogy
Magyarországon a szerkezeti átalakulás folyamata megtorpanni látszik; egyre inkább jellemzik
a regionális egyenlőtlenségek, ami növekvő szegénységi adatokat és romló vállalati
feltételeket eredményez (Tóth Zs., 2017). Magyarország jelenlegi helyzete sokat javult az előző
évekhez képest, azonban mindenképpen szükséges minél gyorsabban felzárkóztatni az
Európai Unión belüli tagállamokhoz (Baksay, Palotai, 2017).

F23. ábra Magyarország inflációja [%] (legfrissebb adat: 2019 január: 0.6%)
forrás: https://hu.tradingeconomics.com/hungary/inflation-rate-mom

Magyarországon az infláció stabilnak mondható, és elgondolkoztató az a feltevés, hogy
mennyire lenne érdemes az eurózónához csatlakozni. A mai napig sokan szkeptikusak az
euróval kapcsolatban. Németországban kevésbé szkeptikusak, de Görögországban sokkal
negatívabban vélekednek az euró övezethez való csatlakozásról (Martin, 2016).
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F24.ábra Magyarország exportja (legfrissebb adat: 2019 január: 2881706.36 millió HUF) [Huf – Millió]
forrás: https://hu.tradingeconomics.com/hungary/exports

A 10 legnagyobb export részesedés az exportból [%]
termék csoportok

export érték [milliárd dollár]

gépek

39

42,1

szállítás

18

19,5

vegyianyagok

8,5

9,11

műanyag- és gumitermék

6,2

6,667

fémek

4,6

4,93

szerszámok ,eszközök

4,2

4,46

élelmiszer

3,5

3,77

zöldség

2,8

2,9

vegyes

2,3

2,46

állati eredetű termék

1,9

2,09

F19.táblázat: Magyarország 10 legfőbb export terméke a 2017 -es évben
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/hun/all/show/2017/

részesedés az exportból [%]

export érték [milliárd dollár]

3,4

3,63

1.csoport (gépek)
szikragyújtású motor
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video kijelző

2,6

2,83

combustion engine

2,1

2,24

autó

10

11

járműalkatrész

6

6,44

utánfutó

0,62

0,663

csomagolt gyógyszer

3,1

3,332

egyéb nitrogén összetevők

0,8

0,858

emberi vagy állati vér

0,53

0,571

gumiabroncsok

1,2

1,3

egyéb műanyag termék

1

1,11

etilén polimer

0,47

0,506

2.csoport (szállítás)

3.vegyiáru

4.csoport (műanyag
gumitermékek)

-

és

F20. táblázat: Magyarország exportjának négy legfontosabb termékcsoportja, valamint azok további bontása

forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/hun/all/show/2017/

export irányok

országok részesedése [%]

export értéke (milliárd dollár]

Németország

27

29,2

Románia

5,4

5,83

Olaszország

5,4

5,79

Franciaország

4,5

4,8

Ausztria

4,4

4,68

Szlovákia

4,1

4,37

Csehország

3,7

4,01

Lengyelország

3,7

3,96

Kína

2,9

3,14

Törökország

1,6

1,7

…

F21. táblázat: Magyarország legfontosabb export kapcsolatai, kiegészítve a doktori dolgozatban szereplő
vizsgált országokkal, valamint Törökországgal, Kínával, és Oroszországgal. (2017)
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forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/hun/all/show/2017/

F25. ábra Magyarország importja (legfrissebb adat 2019 január: 2761601,57 millió HUF)
forrás: [Huf – Millió] https://hu.tradingeconomics.com/hungary/imports

Magyarország export-importja ugyanolyan képet mutat, mint az általam eddig vizsgált
országoké. Itt beigazolódik az a megállapítás, hogy ha növekszik az export-import, akkor a
vasúti részarány is növekedik. Magyarország esetében 27,2% -ról 28, 5% ra növekedett 2005
és 2016 között a vasúti szállítási részarány a modalitások közül.7
A 10 legnagyobb import termék részesedés az importból [%]
csoportok

import érték [milliárd dollár]

gépek

38

37

szállítás

12

11,6

vegyianyag

9,4

9,11

fémek

8,9

8,66

műanyag- és gumitermék

6,7

6,5

ásványianyagok

6,5

6,35

élelmiszer

3,0

2,95

szerszámok, eszközök

2,9

2,85

textília

2,8

2,67

7

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_rk320&la
nguage=en
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egyéb

1,8

1,75

F22.táblázat: Magyarország 10 legfőbb import terméke a 2017 -es évben
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/hun/all/show/2017/

részesedés az importból [%]

import érték [milliárd dollár]

integrált áramkörök

2,7

2,66

motoralkatrész

2,3

2,28

irodai gépalkatrész

2,1

2,03

járműalkatrész

5,2

5,02

autók

3,5

3,42

repülők, helikopterek,

0,96

0,932

csomagolt gyógyszer

2,8

2,72

ember és állati vér

1,1

1,04

rovarírtok

0,42

0,406

nyers alumínium

0,73

0,708

egyéb vastermék

0,68

0,658

vas kötőelemek

0,49

0,474

1.csoport (gépek)

2.csoport(szállítás)

3.csoport(vegyiáruk)

4.csoport(fémek)

F23. táblázat: Magyarország importjának három legfontosabb termékcsoportja, valamint azok további bontása
forrás : https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/hun/all/show/2017/

import irányok

országok részesedése [%]

import értéke (milliárd dollár]

Németország

27

26,1

Kína

5,9

5,78

Ausztria

5,8

5,65

Lengyelország

5,6

5,45

Hollandia

5

4,83

Szlovákia

4.7

4,57

Olaszország

4,7

4,53
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Csehország

4,6

4,5

Oroszország

3,4

3,3

Románia

2,8

2,69

Törökország

1,1

1,04

…

F24. táblázat: Magyarország legfontosabb import kapcsolatai, kiegészítve a doktori dolgozatban szereplő vizsgált
országokkal, valamint Törökországgal, Kínával, és Oroszországgal. (2017)
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/hun/all/show/2017/

Magyarország legnagyobb kereskedelmi partnere szintén Németország, ami ebben az esetben
érdekes, hiszen 27% az export és 27% az import is Németországba, tehát teljesen megegyezik,
ettől jóval elmaradnak a további legnagyobb kereskedelmi partnerek, akik elég távol állnak a
27%-tól, így kijelenthető, hogy Magyarország nagyban függ Németországtól.
Kereskedelmi termékek tekintetében autóiparhoz kapcsolódó termékekről beszélhetünk,
kiegészítve némi vegyipari termékekkel, beleértve a gyógyszergyártást is.
•

Románia árufuvarozási szempontból legfontosabb makrogazdasági mutatói

F26.ábra Románia vasúti hálózata
forrás: http://www.bueker.net/trainspotting/maps_romania.php
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F27. ábra Románia GDP-je (legfrissebb adat: 2017: 211.8 milliárd USD) [Usd – Milliárd]
forrás: https://hu.tradingeconomics.com/romania/gdp

F28.ábra Románia inflációs üteme [%] (legfrissebb adat 2019 február 3.8 %)
forrás: https://hu.tradingeconomics.com/romania/inflation-cpi
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F29. ábra Románia exportja (legfrissebb adat: 2019 január: 5510.7 millió EUR) [Eur – Millió]
forrás: https://hu.tradingeconomics.com/romania/exports

A 10 legnagyobb
termékcsoportok

export részesedés az exportból [%]

export érték [milliárd dollár]

gépek

29

20,8

szállítás

18

13

fémek

7,9

5,45

textília

7,3

5,17

zöldségtermék

5,8

4,09

műanyag- és gumitermék

5,6

3,94

vegyes

4,1

2,89

szerszámok, eszközök

2,8

2,01

élelmiszer

2,6

1,83

ásványi anyagok

3,5

2,47

F25. táblázat: Románia 10 legfőbb export terméke a 2017 -es évben
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/rou/all/show/2017/

részesedés az exportból [%]

export érték [milliárd dollár]

szigetelt vezeték

6,5

4,55

vezérlőkártya

2,4

1,69

elektromos fűtés

1,3

0,916

1.csoport (gépek)
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2.csoport(szállítás)
járműalkatrész

10

7,09

autók

5,7

4,04

hajók

0,96

0,673

vascsövek

0,81

0,570

melegen hengerelt vas

0,7

0,496

daraboltvas

0,38

0,267

nem kötött női ruházat

1,1

0,707

nem kötött férfi ruházat

0,93

0,655

kötött pulóverek

0,48

0,341

3.csoport(fémek)

4.csoport(textil)

F26. táblázat: Románia exportjának négy legfontosabb termékcsoportja, valamint azok további bontása
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/rou/all/show/2017/

export irányok

országok részesedése [%]

export értéke (milliárd dollár]

Németország

23

16

Olaszország

10

7,31

Franciaország

6,3

4,44

Anglia

3,9

2,75

Magyarország

3,8

2,69

Törökország

3,5

2,49

Bulgária

3,2

2,28

Csehország

3,1

2,17

Lengyelország

2,9

2,03

Kína

1,8

1,26

Oroszország

1,7

1,22

Szlovákia

1,6

1,16

F27.táblázat: Románia legfontosabb export kapcsolatai, kiegészítve a doktori dolgozatban
szereplő vizsgált országokkal, valamint Törökországgal, Kínával, és Oroszországgal. (2017)
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/rou/all/show/2017/
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F30.ábra Románia Importja legfrissebb adat. 2019 január: 6770.0 millió EUR [Eur – Millió]
forrás: https://hu.tradingeconomics.com/romania/imports

A 10 legnagyobb import termék részesedés az importból [%]
csoportok

import érték [milliárd dollár]

gépek

28

23,1

fémek

11

8,64

szállítás

10

8,15

vegyiáruk

9,8

8,01

műanyag és gumi

7,4

6

textil

6,4

5,25

ásványi anyagok

6,3

5,11

élelmiszer

4,2

3,4

zöldség

3,1

2,53

szerszámok

2,3

1,91

F28. táblázat: Románia 10 legfőbb import terméke a 2017 -es évben
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/rou/all/show/2017/

részesedés az importból [%]

import érték [milliárd dollár]

2,5

2,03

1.csoport(gépek)
szigetelt vezeték

174

távközlési felszerelés

1,8

1,46

kisfeszültségű védőfelszerelés

1,6

1,3

egyéb vastermék

0,91

0,737

lapos hengerelt vas

0,57

0,462

rézvezeték

0,54

0,442

járműalkatrész

4,2

3,4

autók

2,8

2,27

traktor

0,79

0,641

Csomagolt gyógyszerek

3,4

2,74

rovarirtók

0,57

0,465

emberi vagy állati vér

0,56

0,453

2.csoport(fémek)

3.csoport(szállítás)

4.csoport(vegyiáruk)

F29. táblázat: Románia importjának három legfontosabb termékcsoportja, valamint azok további bontása
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/rou/all/show/2017/

import irányok

országok részesedése [%]

import értéke [milliárd dollár]

Németország

20

16,3

Olaszország

9,8

8,02

Magyarország

7,2

5,83

Franciaország

5,4

4,42

Lengyelország

5,4

4,37

Kína

5,2

4,26

Törökország

4,1

3,36

Oroszország

3,1

2,56

Csehország

3

2,42

Szlovákia

2,5

2,01

F30.táblázat: Románia legfontosabb import kapcsolatai, kiegészítve a doktori dolgozatban szereplő vizsgált
országokkal, valamint Törökországgal, Kínával, és Oroszországgal. (2017)
forrás: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/rou/all/show/2017/
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Románia legnagyobb kereskedelmi partnere Németország, mely szintén magasan áll a többi
szereplőhöz képest. A következő legnagyobb kereskedelmi partnere alig éri el a 10%-ot, ami
a román gazdaság számára nem túl hasznos. Kereskedelmi termékek tükrében elsősorban a
gépjárműiparhoz kapcsolódó termékek jellemzőek, valamint a nehéziparhoz kapcsolódó
termékek is megjelennek.
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3. Függelék: Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, valamint Magyarország vasúti
árufuvarozási piac koncentráltságának bemutatása 2008-2015 között a HerfindhalHirschmann Index segítségével

Csehország vasúti árufuvarozási piac koncentráltságának bemutatása elszállított mennyiség
alapján 2008-2015 között a Herfindhal-Hirschmann Index segítségével
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F31. ábra: A cseh vasúti árufuvarozási piac %-os megoszlása (2009-2015 között) milló tonna szerint
forrás: https://www.szdc.cz/en/o-nas/zeleznice-cr.html

Szlovák vasúti árufuvarozási piac koncentráltságának bemutatása elszállított mennyiség
alapján 2008-2015 között a Herfindhal-Hirschmann Index segítségével
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F32.ábra:A szlovák vasúti árufuvarozási piac %-os megoszlása (2009-2015) milló tonna szerint
forrás: https://www.zsr.sk/en/dopravcovia/infrastruktura/podmienky-pouzivania-zelinfrastruktury/network-statement-2019

Lengyelország vasúti árufuvarozási piac koncentráltságának bemutatása elszállított
mennyiség alapján 2008-2015 között a Herfindhal-Hirschmann Index segítségével
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F33. ábra A lengyelországi vasúti árufuvarozási piac %-os megoszlása (2009-2015 között) milló tonna szerint
forrás: https://en.plk-sa.pl/for-customers-and-partners/the-rules-for-allocating-train-paths/networkstatement-20192020/
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Romániai vasúti árufuvarozási piac koncentráltságának bemutatása elszállított
mennyiség alapján 2008-2015 között a Herfindhal-Hirschmann Index segítségével
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F34. ábra: A romániai vasúti árufuvarozási piac %-os megoszlása (2008-2015 között) milló tonna szerint
forrás:
http://www.cfrmarfa.cfr.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=223&Itemid=69&lang=en

Magyarország vasúti árufuvarozási piac koncentráltságának bemutatása elszállított
mennyiség alapján 2008-2015 között a Herfindhal-Hirschmann Index segítségével
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F35. ábra: A magyar vasúti árufuvarozási piac %-os megoszlása (2008-2015 között) milló tonna szerint
forrás: https://www.nkh.gov.hu/web/vasuti-foosztaly1/vasuti-infrastrukturahoz-kapcsolodo-tevekenysegek
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