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Kelet‐Szlovákia pozíciója
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Kutatási kérdés és hipotézisek
• A kutatás alapkérdése:

– Milyen viszonyban van a foglalkoztatottság az
ETP programban való részvétellel?

• Hipotézisek:
– Az ügyfelek gazdasági aktivitásában pozitív 
változás állt be.  

– (A volt) ügyfeleknek nagyobb esélyük van
alkalmazásban lenniük, mint a közösség
hasonló, az ETP programokban részt nem vevő
embereinek.

– A sikeres ügyfeleknek nagyobb esélyük van
alkalmazásban lenniük, mint a sikerteleneknek. 
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Hipotézis #1
• Az ügyfelek gazdasági aktivitásában pozitív 
változás állt be. 
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Város/község + 0 –

Szepsi 9 19 11

Osztópatak 7 28 10

Ólubló 17 43 9

Összesen 33 90 30



Hipotézis #2
• (A volt) ügyfeleknek nagyobb esélyük van

alkalmazásban lenniük, mint a közösség hasonló, az
ETP programokban részt nem vevő embereinek.

• .
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Szepsi (0.000) Alkalmazott Többiek

Ügyfelek (39) 5 34

Többiek (850) 17 833

Osztópatak (0.270) Alkalmazott Többiek

Ügyfelek (45) 6 39

Többiek (1270) 254 1016

Ólubló (0.000) Alkalmazott Többiek

Ügyfelek (69) 27 42

Többiek (1100) 220 880



Hipotézis #3
• A sikeres ügyfeleknek nagyobb esélyük van
alkalmazásban lenniük, mint a 
sikerteleneknek. 

28

Szepsi (0.694) sikeres sikertelen

többiek 7 21

alkalmazottak 4 7

Osztópatak (0.016) sikeres sikertelen

többiek 7 8

alkalmazottak 25 5

Ólubló (0.042) sikeres sikertelen

többiek 26 13

alkalmazottak 27 3
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Végkövetkeztetések
• A bemutatott eredmények csak
időszakosak.

• Az eredmények szerint (kis minta alapján): 
pozitív és semleges effektusok is jelen
vannak.

• Szükséges újabb kutatást végezni.
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További kutatás
• Projekt: A határidők és megjegyzések
hatása a szegények megtakarításainak
képződésére
– Az ügyfelek időhöz kötött és időtől
független preferenciáinak mérése.

– Elemezni a határidők és megjegyzések
hatását a szegények megtakarításainak
rendszeres képződésére.  

– Elemezni a szegények megtakarításainak
rendszeres képződését az időhöz kötött és
időtől független preferenciákkal
kapcsolatban.  
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További kutatás
• Projekt: A szegények fogyasztói és
megtakarítási magatartása az időhöz kötött
preferenciáikkal kapcsolatban
– Elemezni a résztvevők fogyasztói magatartását
tekintettel az időhöz kötött preferenciáikra.  

– Elemezni a szegények megtakarításainak
rendszeres képződését tekintettel az időhöz
kötött preferenciáikra. 

– Elemezni a kockázat felfogását tekintettel a
kockázati magatartás különféle aspektusaira. 

– Elemezni, hogy a kockázat felfogásának szintjén a
résztvevők különböznek‐e egymástól,  tekintettel
a fogyasztói magatartás különböző fázisaira. 
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