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Sikerességhez erős piacok kellenek 

Külső sikerességi (piaci) tényezők: 

 

◦ GDP – mert a médiapiac a GDP függvénye 

◦ Vásárlóerő – mert van közvetlen vásárlói fogyasztás (a 

médiatermékek nem elsődleges fontosságú áruk) 

◦ Oktatás – mert az értelmiség és a tömegek képzettségi 

színvonala nem-anyagi vásárlóerőt képez 

◦ Infrastruktúra – mert az információ eljuttatásának 

hatékonysága stratégiai kérdés 

◦ Szabályozás – mert a kommunikációs üzenetek (tartalom, 

reklám) mértékét és minőségét meghatározza 

 



A makrogazdasági környezet  
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A V4-ek 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 
2005-

2012 

Csehország 6,8 7,0 5,7 3,1 -4,5 2,5 1,9 -1,3 22,3 

Lengyelország 3,6 6,2 6,8 5,1 1,6 3,9 4,3 2,4 39,2 

Magyarország 4,0 3,9 0,1 0,9 -6,8 1,3 1,6 -1,2 3,5 

Szlovákia 6,7 8,3 10,5 5,8 -4,9 4,4 3,2 2,6 41,8 

* Eurostat előrejelzés               Forrás: www.hvg.hu 



  Világtrend: a média gyengülő szerepe a 

gazdaságban 
 A média bevételei, a gazdaság szereplőinek 

marketingkommunikációs költségei csökkentek az adott 
országok GDP-jeihez képest a válság hatására 

 A válság immáron átment normalitásba, megtartva a válság 
paramétereit: lassú gazdasági fejlődés, vásárlóerő-problémák, 
viszonylag magas munkanélküliség 

 Ez a helyzet beégeti az alacsony marketingkommunikációs 
költségszinteket a cégek életébe 

 A termék- és szolgáltatás-előállítók fenntartják az alacsony ár 
stratégiát 

 Az alacsony ár leszűkíti a hozamokat, ezek az alacsony 
hozamok csak alacsonyabb marketing költéseket tesznek 
lehetővé 

 Mindezt megfejeli a szinte exponenciálisan növekvő inventory, a 
hirdetési felületek hatalmas kínálata 

 Mindez a hirdetési árak további csökkenését vonja maga után 
 Összességében tehát a média gazdaságban betöltött szerepe 

gyengülőben van 
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„Romlik” a bevételi struktúra 

 A média bevételi struktúrája kétlábúságának fenntartása a 
fennmaradás előfeltétele 

 Ez nem jelenti azt, hogy csupán hirdetési bevételekből ne 
maradhasson fenn médiatermék 

 A webes és mobil formátumú termékek térhódítása a 
hirdetési bevételek felé tolja el a bevételi struktúrát 

 Emiatt a médiacégek kitettsége a hirdetési bevételek iránt 
erősödik 

 Ez gyengíti a függetlenség-faktort a működésükben, hiszen 
függőség nemcsak az állam irányában valósulhat meg, hanem a 
gazdasági szereplők irányában is 

 Veszélyes játék rájátszani az olcsó reklámellenes érzületekre  

 A sajtótermékek pozíciója relatíve jó  



A média és a társadalom 

 A gazdaságilag meggyengülő média gyengülő társadalmi 
szerepvállalásra képes 

 Távolodik a média, a sajtó hatalmi pillér szerepe 
 Sőt, távolodik a média mint a hatalmat kontrolláló szereplő 

funkciójától is 
 A média funkciója a hírtartalom felől eltolódik a szórakoztató 

szerep felé, de ennél is erőteljesebben a szolgáltató funkció felé 
 Az olcsó média lehetőséget ad arra, hogy szélesebb társadalmi 

csoportok is az információ haszonélvezőivé váljanak 
 De csak akkor, ha az információ termelőeszközzé tud válni  
 Ennek akadálya az, ha az információnál erősebb eszközök 

vannak az érdekek érvényesítésére 
 A sajtó függetlensége a nemet tudni mondás képessége 
 Az pedig elsősorban a nyereséges működés függvénye 
 Reklám- és internetadók költségei begyűrűznek a kiadói 

költségekbe ilyen módon árlenyomó hatásuk van pl. a 
nyomtatási és papírköltségekre 


