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Nemzetközi kongresszus a digitális átalakulásról 
és fenntarthatóságról a globális pénzügyi gaz-
daságban* 

Tim A. Herberger – Leon Birawsky

A pénzügyi szektorban a digitális átalakulást és a fenntarthatóságot integratív 
módon kell szemlélni. De miként lehet ezt a követelményt konkrétan megfogalmazni, 
és milyen alapvető kihívásokkal kell szembenéznünk a jövőben a pénzorientált vál-
lalati világban a digitális átalakulás, a fenntarthatóság és a pénzügyi piacok kom-
binációja következtében? Az Andrássy Egyetem Budapest (AUB) 2021. szeptember 
27-én rendezte meg a „Digitális átalakulás és fenntarthatóság a globális pénzügyi 
gazdaságban” című nemzetközi kongresszust, amely ezeket a kihívásokat járta körül, 
és érdekes betekintést nyújtott a digitalizáció, a digitális átalakulás, a fenntartha-
tóság, a pénzügyi piacok, a blokklánc, a környezetvédelmi, a társadalmi, a válla-
latirányítási szempontok (ESG) és a zöld technológiák témakörében jelenleg folyó 
nemzetközi kutatási projektekbe. 

1. Kiindulóhelyzet

Vajon azonos ütemben halad-e a digitális átalakulás és a fenntarthatóság a globális 
pénzügyi gazdaságban? Az elképzelés lényege röviden az, hogy a két problémával, 
valamint a globális nemzetközi pénzügyi piacok különböző érdekelt feleinek ehhez 
kapcsolódó törekvéseivel foglalkozzunk, és együtt gondolkodjunk a megoldások 
megtalálásában. Ennek az „együttgondolkodásnak” rögtön a kezdetén felmerül azon-
ban az a nehézség, hogy általában hiányoznak az általánosan használt definíciók.

A fenntarthatóság mindig értékekről, szervezetekről és intézményekről szól 
(Dedeurwaerdere 2014:1), azonban magában foglalja a tudatosságot is (Hildebrandt 
2020). A fenntarthatóság – jól ismert hármas célrendszerének megfelelően (Three 
Bottom Line) – a gazdasági, a környezetvédelmi és a társadalmi célok összhangját 
jelenti, így ez az összhang a vállalatok számára minden téren előnyös fejlődést ered-
ményez (Elkington 1994; 1998). A gyakorlati megvalósítás során azonban az össz-
hang megteremtése kihívásokkal jár, mivel különböző érdekcsoportok eltérő motivá-
cióinak és érdekeinek összehangolását is jelenti egyúttal (lásd pl. Wissenschaftliche 
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Dienste des Bundestages 2004; Herberger – Dötsch 2021). A fenntarthatóságra való 
törekvés azt jelenti, hogy úgy kell meghatározni „a jelen szükségleteit, hogy ugyan-
akkor ne veszélyeztessük a jövő generációinak lehetőségét saját szükségleteik kielé-
gítésére”.1 Azonban, például egy hightech startup nem lesz képes a jövő minden 
generációját bevonni a mindennapi túlélésért folytatott küzdelembe, és egy tőzsdén 
jegyzett vállalatként működő konglomerátum célja sem mindig ez. Felmerül tehát 
a kérdés: segíthet-e a digitalizáció és a digitális átalakulás szimbiózisa előmozdítani 
ezt a harmóniát?

Ahhoz, hogy hatékony megközelítést találjunk, először is tisztában kell lennünk 
azzal, hogy mit jelent a digitalizáció (Herberger – Dötsch 2021). Bár a köztudat-
ban a „digitalizáció” és a „digitális átalakulás” gyakori használata ezen kifejezések 
ismert voltát sejteti, valódi fogalmuk továbbra is homályos, és hiányzik a megfelelő 
definíció ahhoz, hogy létrejöjjön a tudományágak közötti megértés. A fogalmak 
közötti kapcsolatok továbbra is tisztázatlanok. Míg a digitalizáció a digitális tech-
nológiákra épülő új megoldások bevezetéseként értelmezhető, addig a digitális 
átalakulás a kiindulóhelyzethez képest a digitalizáció által indukált megvalósítással 
és a hozzá kapcsolódó változásokkal, valamint a digitalizációból eredő kockázatok-
kal foglalkozik, ami végső soron meghatározza az összes érdekelt félre gyakorolt 
következményt, és túlmutat a megvalósítás kérdésén is (Herberger – Dötsch, 2021; 
Herberger – Zoll 2020; Hess 2019). Következésképpen a digitalizáció és a digitális 
átalakulás mint fogalmak egy sorozatba illeszthetők. Egy (üzleti) folyamat hátteré-
ben a digitalizáció egy aktuális állapot megváltoztatására irányuló első lépésként 
értelmezhető. A digitalizációt a digitális átalakulás követi egy olyan transzformációs 
folyamat formájában, amely végső soron egy üzleti modell alapvető változásához 
vezet, és szélsőséges esetben akár az üzleti modell elavulását is eredményezheti (pl. 
Helm et al. 2022). Ez természetesen további elkerülhetetlen, tovagyűrűző hatáso-
kat eredményez a társadalmi rendszerekre és az azokba tartozó érintettekre nézve 
(Herberger – Dötsch 2021; Herberger – Zoll 2020).

Az innováció és a technológia fokozott átalakulásának mozgatórugójává vált koro-
navírus-járvány azt mutatja, hogy a fenntarthatóság és a digitalizáció semmiképpen 
sem ellentétesek egymással, sőt inkább támogathatják egymást, egészen az össze-
fonódásig. Végeredményben az AUB nagy örömére szolgált, hogy az ilyen jellegű 
potenciális szinergiák megbeszélésre kerülhettek a pénzügyekre összpontosító kon-
ferencián. Különös eufória volt érzékelhető minden résztvevői csoportban (az AUB 
hallgatói, nemzetközi kutatók, valamint a fenntarthatóság és a pénzügyi szektor 
digitális átalakulása iránt érdeklődő közönség körében is), mivel több mint egy év 
után sikerült az egyetemen személyes jelenléttel megrendezni egy nagyszabású 
konferenciát.

1  International Institute for Sustainable Development. https://www.iisd.org/about-iisd/sustainable-
development. Letöltve: 2022. március 7.
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Az AUB 2021. szeptember 23-án, kedden nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt, 
hogy megvitassa a digitális és fenntartható jövő legújabb fejleményeit a vállalat-
gazdasági szektorban, különös tekintettel a pénzügyi kérdésekre. Tim Alexander 
Herberger, a konferencia házigazdája, a vállalkozás, pénzügyek és digitalizálás téma-
köreire specializálódott Vállalatgazdaság tanszék vezetője nagy lelkesedéssel nyilat-
kozott a nemzetközi szintű, személyes párbeszédben rejlő lehetőségekről, valamint 
a tapasztalt és fiatal kutatók, illetve a leendő kutatók/hallgatók és az érdeklődő 
közönség találkozásáról. Méltatta továbbá a Hans Seidel Alapítvány kiemelkedő 
pénzügyi elkötelezettségét, amelynek erőfeszítései nélkül egy ilyen nagyszabású 
konferencia megvalósítása részvételi díjak felszámítása nélkül nem lett volna lehet-
séges. Pállinger Zoltán Tibor, az AUB rektora hangsúlyozta a rendezvény fontossá-
gát, és megadta a rajtjelet a tudományos prezentációk, viták és plenáris előadások 
izgalmas kombinációjához, amely utóbbiakat Szombati Anikó, a Magyar Nemzeti 
Bank (MNB) digitalizációért és FinTech-fejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója, 
valamint Marcel Tyrell, a Witten/Herdecke Egyetem bank és pénzügy tanszékének 
vezetője tartottak. 

2. Az előadók kutatási eredményeinek összefoglalása

Jona Stinner és Marcel Tyrell, a Witten/Herdecke Egyetem (Németország) képvi-
selői bemutatták a kriptovaluták bányászatához köthető korábbi sokkal (mining 
shock) kapcsolatos, empirikus kutatásokra összpontosító jelenlegi kutatásukat. Ez 
a sokk akkor következett be, amikor Kínában a koronavírus-járvány megfékezésére 
szolgáló szigorú zárlat miatt hat-hét hétre lezárták a nagy bányákat. Ez a rendkívüli 
esemény lehetővé tette a bitcoin-technológia részeként a bányászati piac ipari-gaz-
dasági szerkezetének és hatékonysági jellemzőinek vizsgálatát. Egyértelművé vált, 
hogy a stabilitás lineáris összefüggésben áll a rendszer tranzakciós biztonságával. 
Az előadók hangsúlyozták a blokklánc-technológia hatalmas erejét, amely központi 
jelentőségű a fenntarthatóságról és a jövőbeli célokról szóló vitában. Ahol összetett 
ellátási láncokat találunk, ott a blokkláncok intelligens szerződésekkel kombinált 
használata nagy lehetőségeket kínál a hatékonyság növelésére és a tranzakciós 
költségeket generáló közvetítők számának csökkentésére. A közvetítők számának 
csökkentésével a többletbevétel továbbítható a termelőkhöz és a fogyasztókhoz, 
maximalizálva az általános jólétet. Ugyanakkor az előadók szerint a bányászati folya-
mat magas energiaköltségei továbbra is kihívást jelentenek majd. 

Míg a nyitó szekció egyértelműen bemutatta a digitális átalakulás elsöprő lehető-
ségeit, addig Julia Brunhuber és Martina Sageder a Salzburgi Műszaki Egyetemről 
a német nyelvterület kis- és középvállalkozásainál megmutatkozó, látszólag válto-
zatlan valóságot szemléltették. Elemzésükben a megkérdezett szakértők tartalmi 
elemzéseire támaszkodva azt vizsgálták, hogyan néz ki a digitális pénzügyi szol-
gáltatások elfogadásának fejlődése a kis- és középvállalkozások (kkv-k) körében. 



197

Nemzetközi kongresszus a digitális átalakulásról és fenntarthatóságról

Megállapították, hogy a fogyasztói bizalom miatt még mindig a hagyományos (nem 
digitális) bankokra esik az elsődleges választásuk, különösen finanszírozási kérdések-
ben. A német és osztrák vállalatok digitalizációs előrehaladását elemezve kiderült, 
hogy a folyamatokat digitálisan gyakran „önálló megoldásokkal” valósítják meg. 
Az ok, amiért a vállalatok nem a teljesen integrált rendszerek bevezetése mellett 
döntenek, gyakran nem pénzügyi kérdés, hanem sokkal inkább annak a mérlegelése, 
hogy a rendszer mely konkrét részeit kell bevezetni, és van-e elegendő erőforrás 
a személyzet kiképzésére az új rendszerek használatára.

Michael Kuttner, a Salzburgi Alkalmazott Tudományok Egyetemének professzora 
egy strukturált szakirodalmi áttekintésen alapuló előadással folytatta a tanácsko-
zást. Azzal a kutatási kérdéssel foglalkozott, hogy mely tényezők támogatják vagy 
akadályozzák a kkv-k körforgásos gazdaságát, és hogyan kapcsolhatók össze a fenn-
tarthatóság egyes elemei (R-tényezők, azaz Reduce, Reuse és Recycle / csökkentés, 
újrafelhasználás és újrahasznosítás) a körforgásos gazdasággal. Az előadást követő 
vitában felmerült az a javaslat, hogy az R-tényezőket holisztikus ESG-szintre kel-
lene emelni. Emellett a hozzászólók közül néhányan a fenntarthatóság hatékonyabb 
mérésében vagy számszerűsítésében láttak különleges kihívást.

A tudományos ülések harmadik részében a „Jelentések az ESG-törekvésekről” 
című témát vették sorra. Martina Sageder, a Salzburgi Alkalmazott Tudományok 
Egyetemének professzora egy olyan kutatási projekt eredményeit mutatta be, 
amelyben az autóipari gyártók fenntarthatósági jelentéseit ökológiai szempont-
ból hasonlították össze. A különböző fenntarthatósági jelentések (2014 és 2018) 
tartalomelemző összehasonlítása egyértelműen azt mutatja, hogy a konkrét meg-
fogalmazások, például a célok meghatározása az elmúlt évek során jelentősen „ella-
posodtak”. Ebből a „greenwashing” (zöldre mosás) stratégia elsajátítására lehet 
következtetni, mivel a vállalatok feltételezik, hogy negatív imázshatások léphetnek 
fel, ha a megfogalmazott célokat nem érik el. Ebben az összefüggésben Martina 
Sageder a Volkswagennél közelmúltban kirobbant „dízelbotrányt” mint az autó-
iparon belül első törésvonalakat mutató „sokkoló eseményt” említette.

Alain Fuchs és Manuela Ender a Salzburgi Műszaki Egyetemről egy másik, szintén 
a médiákból ismert „sokkoló eseményt” vettek alapul a fenntarthatósági jelentések 
elemzéséhez. Az osztrák politikában az „Ibiza-ügy” után Ausztriában jelentősen 
csökkent a Korrupcióérzékelési Index (CPI). A bécsi értéktőzsde elsődleges piacán 
felsorolt vállalatok fenntarthatósági jelentéseinek elemzése azt mutatja, hogy a kor-
rupcióval kapcsolatos tartalmak jelentésében mindenképpen van javulási potenciál. 
A tudományos előadások végén Eduard Bossauer, az AUB képviselője ismertette az 
európai piacra vonatkozó elsődleges adatgyűjtés végrehajtására vonatkozó kuta-
tási projektjét, ami ahhoz szükséges, hogy meghatározzák a tőkeköltségeket és 
a hozamelvárásokat több befektetői csoport és felhasználási típus esetében, külö-
nös tekintettel a magántőkére. Bemutatta, hogy a magántőkepiacok még mindig 
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átláthatósági hiányosságokkal küzdenek az adatgyűjtés tekintetében, ami problé-
mákhoz vezet a diszkontráták kiszámításánál.

Röviden, a bemutatott kutatás hangsúlyozza, hogy az ESG-vel kapcsolatban szab-
ványosított jelentéstételre és megbízható adatcserére van szükség. Az előadók 
jelentős minőségi különbségeket állapítottak meg, különösen a fenntarthatósági 
jelentésekben. Mivel az uniós szabályozás szerint a jövőben az önálló fenntartható-
sági jelentéseket be kell építeni a vállalati jelentésekbe, egységes szabványokra és 
könyvvizsgálati kötelezettségekre van szükség. Így a fenntarthatósági erőfeszítések 
számszerűsíthetővé és összehasonlíthatóbbá válhatnának. A pénzügyi piacok szem-
pontjából a szigorúbb szabályok üdvözlendők, mivel a fenntartható befektetések 
iránt változatlanul nagy az érdeklődés.

3. A kiemelt előadók felszólalásainak összefoglalása 

A záró összegzés során Szombati Anikó a magyar bankok digitális stratégiáján vezette 
végig a hallgatóságot. A digitális átalakulási stratégián belül a fő tevékenységi terü-
leteket kiemelve hangsúlyozta az „ember” mint társadalmi tényező fontosságát az 
ESG-vezérelt digitalizáció témakörén belül: „Tulajdonképpen egy digitális kultúrát 
szeretnénk meghonosítani”. A digitalizációban csak az emberekkel együttműködve 
lehet előrelépést elérni, ahol azok tevékeny részesei a digitális átalakulásnak. 
Szombati Anikó szerint a munkavállalók képzése az MNB egyik központi feladata.

Míg a tudományos előadások elsősorban az ESG-elveken alapuló vállalkozói tevé-
kenységet tárgyalták, Marcel Tyrell, a Witten/Herdecke Egyetem professzora vitat-
ható módon arra kérdezett rá, hogy nem vagyunk-e esetleg egy zöld buborékban 
a pénzügyi piacon, s van-e értelme a kizárólag zöld technológiákba való befektetés 
trendjét követni? Az Oehmke – Opp (2020) munkájában szereplő kontrafaktuális 
megközelítésre alapozottan azzal érvelt, hogy hasznos lehet a „barna” technológi-
ákba való befektetés, mivel így egyes vállalatoknak nagyobb lehetőségük lesz a jövő-
ben zöldebb stratégiát követni. Ezt a megközelítést a résztvevők erősen kritizálták, 
ellenben széleskörű egyetértés alakult ki Tyrell azon felvetésével kapcsolatban, hogy 
a jövőben a fenntartható befektetések számszerűsítéséhez és értékeléséhez egy 
speciális ESG-tényezőre lenne szükség.

4. Záró megjegyzések 

A házigazda Tim Alexander Herberger záróbeszédében hangsúlyozta, hogy a digita-
lizáció és a fenntarthatóság többé nem választható el egymástól. A kettőt mindig 
együtt kell figyelembe venni, akárcsak a DNS két szálát. A blokkláncokon és az intel-
ligens szerződéseken keresztül megvalósuló technológiai fejlesztések döntő szerepet 
játszhatnak a klímasemlegesség közös globális céljának elérésében.
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Végül az előadók és a hallgatóság is rámutatott arra, hogy milyen komoly lehető-
ségek rejlenek a digitalizáció használatában, ha a fenntarthatóság számokban való 
megjelenésével kapcsolatos kérdéseket kell megválaszolni. Ezért a megfelelő nyo-
monkövetési paraméterek és összehasonlítható szabványok feltárása a jövő egyik 
legfontosabb kihívása már csak azért is, mert a világgazdaságban és a pénzügyi 
piacon megjelenő „sokkok” feltételezhetően a jövőben is dinamikus változásokat 
fognak előidézni.2
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