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1. Az elvégzett munka rövid ismertetése 
 
A rövid helyzetismertetés elıtt rá szeretnék mutatni arra a tényre, hogy a kutatási munka 

a szerzıdéskötést követıen, 2011 májusában kezdıdött el. A kutatási munka két éves 

folyamatot ölel fel, a kutatási részfeladatok szemeszterekre lettek lebontva.  

Az eddig elvégzett munka elsısorban a kutatás megalapozását tartalmazta. Két fontos 

tevékenységi területet határoztunk meg a kutatócsoport tagjaival. Az egyik feladatkör a 

szakirodalom részletes megísmerése volt, különös tekintettel a válságra, hiszen ez a 

világgazdasági jelenség az elmúlt években óriási mértékben meghatározta egyes országok 

és régiók társadalmi – gazdasági folyamatait és a kormányzati politikákat. 

Annak ellenére, hogy mindannyian érezzük a válság hatását, az errıl szóló szakirodalmi 

ismereteink meglehetısen korlátozottak voltak. Ezt a hiányosságot az elmúlt idıszakban 

kénytelenek voltunk pótolni.  

A másik nagy feladatkör az adatgyőjtés, tehát szekundér adatok begyőjtése, különbözı 

állami-intézményi forrásokból. Az adatgyőjtést szintén két részre választható feladatként 

azonosítottuk, az egyik része az Országos Statisztikai Intézet által kiadott adatok 

begyőjtését jelentette, másfelıl pedig egy olyan a vállalatok adatait (mikroökonómiai) 

tartalmazó, teljes körő dinamikus, adatbázis beszerzését, amely rálátást enged a vállalati 

struktúrák, méretek, profilok válság elıtti és utáni helyzetképére. 

 

2. Az elvégzett feladatok félévekre való leosztása 



 

1. félév:   

- a szakirodalom megismerése különös tekintettel a gazdasági válság és a regionális 

versenyképességre vonatkozó szakirodalomra – az elolvasott, átvett irodalom jegyzékét 

csatoljuk e jelenlegi beszámolóhoz. 

- a versenyképességi modellek áttekintése – áttekintésre került a Lengyel Imre által 

kidolgozott regionális vesenyképességi modell, az ún. piramis modell, az RCC modell, 

amely az ún. X hatékonyságra épít, a versenyképességi cilinder nevő modell, a 

versenyképességi fa, a romániai GEA csoport modellje, valamint a két legismertetbb 

modell a Világgazdasági Fórum (WEF) illetve az IMD által összeállított rangsorok 

modellje és módszertana.  

A fent említett modellek mindegyike, többtényezıs modell, komplex gazdasági, 

társadalmi, térségi mutatók halmazával dolgozik. Sajátos vonásuk, hogy a gazdasági 

adatok mellett számos, a társadalom különbözı dimenzióit is leíró,  mutatóval dolgoznak. 

Az adatokat  a TEMPO Online rendszerbıl töltöttük le. Emellett az eddig megjelent és 

már rendelkezésünkre álló országos, statisztikai kiadványokat is felhasználtuk (Románia 

Statisztikai Évkönyve 2009, 2010). 

- mélyinterjú elıkészítése (kapcsolatfelvétel, tárgyi eszközök megvásárlása) – a 

mélyinterjú elıkészítése, a formai és tartalmi vonatkozások megállapítása mellett az 

alanyok kiválasztása, volt a legnehezebb. Az alanyokat a román gazdasági életet 

jelentısen befolyásoló vagy arra rátenkintéssel rendelkezı személyek közül szeretnénk 

kiválasztani. Viszont alapvetı feltétel, hogy ezek az emberek általunk elérhetıek 

legyenek, szóba álljanak velünk, szánjanak ránk idıt.  

 

2. félév:   

- az adatgyőjtés lebonyolítása – a statisztikai adatok megvásároltuk és letöltötöttük a 

TEMPO On-line rendszerbıl, az összes releváns adatot táblázatok formájában 

lementettük. Ezek eslısorban gazdasági adatok (termelékenység azaz a bruttó hozzáadott 

érték, egy fıre esı GDP, az egyes ágazatok súlya  a GDP megtermelésében stb.), a 

munkaerı foglalkoztatottságára vonatkozó adatok, valamint a munkanélküliségre 

vonatkozó adatok (munkanélküliek száma, aránya, szektoronkénti megoszlása, 



korosztályos és végzettség szerinti megoszlása). Ezek mellett adatokat győjtöttünk a 

kutatás-fejlesztés, az oktatás és egészségügy helyzetérıl, a közlekedési és 

kommunikációs infrastruktúrákról. Az adatok feldolgozása és elemzése folyamatban van. 

A diákok által letöltött adatokat tisztítottuk, elırhetıvé téve minden egyes kolléga 

számára.  

Mélyinterjúk elkészítése - az általunk kiválasztott személyek Tánczos Barna államtitkár 

(mezıgazdasági minisztérium), dr. Vincze Mária közgazdász (professzor Babes-Bolyai 

TE), Sorin Dumitriu közgazdász (a Bukaresti Kereskedelmi és Ipari Kamara elnöke), 

ezek mellett a gazdasági minisztérium elemzési igazgatóságának fıigazgatóját, valamint 

a gazdasági elırejelzések bizottságának elnökét szeretnénk lekérdezni.  

A mikroökonómiai vizsgálati szinthez szükséges néhány vállalkozó lekérdezése is. 

Mélyinterjút készítetnénk a Covalact – Primulact csoport (tejfeldolgozó konzorcium) 

vezetıjével, Heineken Romania Rt. igazgatójával, a Famos kft. igazgatójával, valamit a 

Waberers csoport igazgatójával. 

Az eredmények publikálására még nem került sor, ellenben a kutatócsoportunk tagjai két 

konferencia részvétellel is gazdagodtak. 

Kassay János Csíkszeredában,  2011. év év májusában megtartott ,,Gazdasági és üzleti 

kihívások a Kárpát – medencében” cimő konferencián tartott elıadást a ,,Regionális 

különbségek hálózatalapú megközelítése” címmel. 

György Ottília és Csata Andrea részt vett a Kolozsváron június 24-25 között 

megszervezett konferencián, amelynek címe ,, European Economic Recovery and 

Regional Structural Transformation”. Az általuk megtartott elıadás címe ,,Analysis of 

strategies formulated by Leader Groups in terms of sustainability”. 

 
3. Az elvégzett munka a kutatócsoport tagjaira lebontva 
 
Kassay János feladata a kutatócsoport munkájának koordinálása keretében a kutatási 

témák szétosztása, a kidolgozás módszertani elveinek rögzítése, a különbözı kutatási 

részterületek arányának meghatározása, a munka méltányos elosztása, az anyagok 

begyőjtése, ellenırzése, az elkészített jegyzetek elemzése, összegzése, egyöntetővé tétele, 

a kutatási folyamat monitorizálása., a következtetések szintézise. 



Csata Andrea – szakirodalomhoz kapcsolódó anyagokat győjtött, ı koordinálta a diákok 

által elvégzett feladatokat is. Csata Andrea a témái: a regionális politikák alakulása és 

jövıje az EU-ban , a regionális GDP alakulása Romániában, illetve az ı feladata volt 

létrehozni egy, statisztikai adatokon alapuló, klasztertáblázatot, amely a romániai 

megyéket több mutató szerint csoportosítja (klaszterekbe teszi) és átlagértékek mentén 

rangsorokat, valamint kategóriákat állít fel.  

György Ottília, mint késıbb betársult csoporttag, feladata a makroökonómiai 

összefüggések vizsgálata volt. Elsıdleges feladatának a romániai GDP vizsgálatát kapta, 

ennek dinamikáját vizsgálta iparági felbontásban és regionális szinten, amely részben 

területi másrészt ágazati megközelítést jelent. E kettı kombinációja olyan regionális 

szintő információkat tárt fel, amelyek rámutatnak a régiók erısségeire, illetve 

hiányosságaira.  

Fejér – Király Gergely feladata a következı témák kidolgozásában nyilvánult meg: az 

idegen tıke beáramlása Romániába, a vállalkozói környezet elemzése, versenyképességi 

modellek leírása és bemutatása. Az ı feladata volt a letöltött adatsorok tisztítása, 

kategoriák szerinti rendezése. 

Ferencz Noémi és Kállai Emánuel diákok, az internetes keresést, illetve a Tempo Online 

letöltéseket végezték el. Segítettek Fejér Király Gergelynek az adatbázis tisztításában, 

begyőjtötték az interneten fellelhetı és a gazdasági válsággal foglalkozó cikkeket. 

  

4. Az eddig elvégzett kutatási munka fıbb következtetései 

Egyértelmővé vált, hogy a kutatás számára nagy mennyiségő adatra van szükség. Ennek 

egy része a válság elıtti idıszakot, másik része pedig a válságot követı idıszak helyzetét 

írja le. A két idıszak azonos adatainak összehasonlítása kiemelten fontos, hoszen ez által 

válik láthatóvá, hogy a válság a versneyképességi tényezık közül melyeket érintette a 

legnagyobb mértékben. 

A vesenyképesség leírására egy soktényezıs modell szükséges, amelynek megalakotását 

célul tőztük ki a kutatási projekt keretében. 

Az eddigi kutatási munka alapján eldöntöttük, hogy egy regressziós modell 

alkalmazására kerül sor, amellyel feltárhatjuk a különbözı vesenyképességi tényezık 

súlyát a regionális versenyképesség alakulásában. 



Megállapításra került az a tény, hogy Románia térszerekezetében legalább három fontos 

térségi típut szüksége beazonosítani. Bukarest-Ilfov régió mint egy vízfej, dominálja az 

ország gazdasági életét. Persze ez evidencia, de a különbségek és a hatalmas 

arányeltododások jelentik a problémát. 

A nagyvárosi régiók sikeresek és a fejlıdésük a válság után is egyértelmő. Nem igaz az a 

tény, hogy  a válság csak a fejlettebb régiókat rendítette meg. Ezt fıként arra alapozátk 

egyes elemzık, hogy az EU-s piac visszaesése következtében az exportágazatok voltak a 

legérintettebbek. Azok a megyék vészelték át a válság hatását a leginkább, amelyek 

komoly árukivitellel bírnak (Bukarest, Ilfov, Temes, Kolozs, Arad, Brassó megyék). 

A vidéki Románia kis-, és közepes városai, bár a válság késıbb győrőzött be ide, sokkal 

inkább megérzik a kereslet csökkenését, az elbocsátások és a bércsökkenések hatását, ezt 

a törékenységet fokozza a munkaerı elvándorlása, a tıkehiány (fıleg külföldre), illetve 

az alacsony vállalkozói kedv és az alacsony vállalkozás sőrőség is.  

 


