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2018. március 15-én Pozsonyban rendezték a megosztáson alapuló gazdaság
szereplői számára a share.techsummit nemzetközi konferenciát. A pozsonyi szék-
helyű Techsummit Events által szervezett egynapos találkozó során panelbe-
szélgetések, workshopok és expó várta a résztvevőket, akik 15 országból, főként
Nyugat- és Közép-Európából, intézmények szerint pedig az Európai Parlament-
ből, startupoktól, a közszférából, valamint a tagállamok döntéshozó testületei-
ből érkeztek. Ahogy David Čajko, a konferencia főszervezője is utalt rá, a
rendezvény elsődleges célja az érintettek közti párbeszéd kialakítása és tapasz-
talatcseréje volt.

A megosztáson alapuló gazdaság koncepciójának nincs egységesen elfoga-
dott definíciója. Lényege, hogy az információs és kommunikációs technológiák
által lehetővé vált a magánszemélyek és vállalkozások számára, hogy kihaszná-
latlan kapacitásaikat (például ingatlan) rendelkezésre bocsássák egymás szá-
mára, harmadik fél (vagy hagyományos szolgáltató) közbeiktatása nélkül. A
megvalósuló tranzakciók elméletben a társadalom bármely, internet-hozzáfé-
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réssel rendelkező tagját összeköthetik, ám kihasználatlan kapacitással elsősor-
ban a magasabb jövedelműek rendelkeznek, ami determinálja a felhasználók
körét. Nem csupán a megosztás módja, hanem a részvétel típusa is eltér a ha-
gyományos tevékenységektől, hiszen a magánszemélyek szolgáltatóként és
fogyasztóként is jelen lehetnek ugyanazon a felületen, amire az angol prosumer
kifejezés utal. Utóbbi fogalom a marketing területén jelent meg a cselekvés-
orientált fogyasztás leírására (Nyirő 2012). A megosztáson alapuló gazdaság
(sharing economy) a technológiai fejlődés egyik terméke, mely a közeljövőben
160–572 milliárd euróval járulhat hozzá a gazdasági növekedéshez (Európai
Bizottság 2016). Árnyoldalai közé tartozik, hogy a monopolhelyzetben lévő
platformok sok esetben a fennálló adózási és szabályozási keretek kikerülésével
jutnak versenyelőnyhöz a hagyományos szolgáltatókkal szemben.

A rendezvény panelbeszélgetései és szekciói öt téma köré csoportosultak,
utalva a koncepció legfontosabb kihívásaira: a dinamikusan változó jelenség le-
hetséges jövőbeli irányai (1), a versenyképes vállalkozói környezet kialakítása
(2), az innováció hosszú távú előnyei (3), a felhasználók, a platformok által fog-
lalkoztatott munkaerő védelme (4), valamint az európai nagyvárosok tapaszta-
latai a helyben működő megosztáson alapuló kezdeményezésekről (5).

A koncepció jövőjével kapcsolatban (1) a kutatók és a platformok képvise-
lői egyetértettek abban, hogy a megosztáson alapuló gazdaság gyors változása
miatt nehéz a jövőre vonatkozó, hosszú távon érvényes megállapításokat tenni.
A beszélgetés során a platformok szabályozását tartották a legfontosabb kulcs-
kérdésnek a növekedés szempontjából, mivel ez határozza meg, hogy hol és mi-
lyen formában végezhetik a tevékenységüket. A rendezvényen Amszterdam
önkormányzatának képviselői mutatták be a város helyi törekvéseit, mely a til-
tás helyett évi 60 napban korlátozza az Airbnb-n az ingatlanok kiadását.

A résztvevők köre miatt a vállalkozói környezet (2) és a startupkultúra is
erőteljes hangsúlyt kapott a témák között. Branislav Kmet, a magánszemélyek
gépjárműveit megosztó Carrivederci vagy Ondřej Krátký, a hivatásos sofőröket
célzó taxiapplikáció, a Liftago vezérigazgatója bemutatta a platformok alapítá-
sának és működésének hátterét. Az elhangzottakból leszűrhetjük, hogy a kez-
deményezések mérete és profilja mellett üzleti modelljük is változatos, így
komoly kihívás megtalálni a releváns kutatási kérdéseket a megosztáson alapu-
ló gazdaságról.

A koncepcióval kapcsolatban elsősorban a megosztáson alapuló gazdaság
társadalmi hasznát emelték ki (3). A bizalom és a társadalmi tőke elősegítése a
hosszú távú előnyök egyike, mivel a tranzakciók többsége ismeretlenek között
megy végbe. Ahogy Botsman (2017) is megállapítja, az információs korban a bi-
zalom az intézmények helyett egyre inkább a magánszemélyek felé irányul. Eh-
hez és a foglalkoztatott munkaerő védelméhez (4) kapcsolódik, hogy a
regisztrált tagok száma vajon a platformok sikerének fokmérője-e, valamint
hogy milyen a platformok által nyújtott szolgáltatások színvonala. Az értékelő
rendszerek lehetővé (sőt kötelezővé) teszik a tranzakcióról való visszajelzést,
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egyfajta minőségbiztosítást segítenek elő és kiszűrik az esetleges problémás fel-
használókat – bár, ahogy Slee (2015) is összefoglalja a jelenséget bíráló könyvé-
ben, felemás sikerrel.

Mivel a megosztáson alapuló gazdaság tevékenységei elsősorban kritikus
tömeghez, így nagyvárosokhoz kötődnek, ezért a rendezvényen több beszélge-
tésben és szekcióban foglalkoztak a városi terekre gyakorolt hatásokkal (5). Itt
is a legnagyobb platformok, az Airbnb és Uber működése volt előtérben, a ki-
sebb cégek és a városi közlekedésben megjelenő helyi autó- és kerékpármeg-
osztó cégek mellett.

Például az Airbnb, a globális turisztikai ipar második legértékesebb cége
(Wall Street Journal 2017) egyetlen ingatlant sem birtokol, csupán az online
térben köti össze a keresletet és kínálatot, melyek után szolgáltatási díjat szá-
mol fel. A felhasználók tranzakcióinak azonban számos lokális hatása van – el-
sősorban a turisztikai desztinációnak számító világvárosokban –, így például a
dzsentrifikáció (Dudás et al. 2017) vagy a kihasználatlan ingatlannal rendelkező
magasabb jövedelmű csoportok révén a társadalmi egyenlőtlenségek növelése
(Robinson et al. 2015). A globális szereplők mellett helyi kezdeményezéseket is
találhatunk, ahol a tranzakció típusa vagy a platform által megcélzott felhasz-
nálóbázis (például Miutcánk.hu) miatt még erőteljesebben koncentrálódnak a
felhasználók. A konferencia utolsó programpontjaként kerekasztal-beszélgetés
értékelte az európai városok sharing economyról alkotott véleményét. A részt-
vevők közül volt, aki nemzetközi jelentőségű európai fővárosból érkezett (Klemens
Himpele – Bécs, Nanette Schippers – Amszterdam), illetve szerepet kaptak szlovák
közép- és nagyvárosok (Patrik Žák – Trencsén, Radoslav Mizera – Poprád) előadói
is. Nem meglepő módon a nyugat-európai szakemberek rendelkeztek nagyobb
tapasztalattal a megosztáson alapuló gazdaság működéséről, a szlovákiai váro-
sok inkább innovációkövetők.

Előbbieken kívül előadást tartott a koncepció támogatásának és minden-
napokba való beépítésének élén járó Észtország parlamenti képviselője, Kalle
Palling, aki az e-demokrácia megoldásait emelte ki az elektronikus szavazástól a
megosztáson alapuló közlekedésig. A sokszor egyoldalúan, túlzott elvárásokkal
felruházott vagy betiltott koncepció platformjait Martijn Arets, az Utrechti
Egyetem kutatójának workshopja foglalta össze, ahol kataszterének bemutatása
után (melyet több mint 400 interjú alapján készített el a holland kezdeménye-
zésekről) a résztvevők belekóstolhattak egy alkalmazás létrehozásának gyakor-
lati kihívásaiba is.

A konferencia számos kérdést vetett fel a koncepcióval kapcsolatban, de
általános konklúzióként levonhatjuk, hogy a megosztáson alapuló gazdaság ter-
jedése megállíthatatlan, így nemcsak a geográfusok és közgazdászok, de más
tudományterületek számára is teret követel a vizsgálata.
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