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KUTATÁSI BESZÁMOLÓ 
II. 

A gazdasági válság hatása a regionális versenyképességre 

c. kutatási projekthez 

 

Kutatásvezetı: dr. Kassay János 

 

A kutatási projektben résztvevı munkatársak: 

- Csata Andrea 

- dr. György Ottília 

- Fejér – Király Gergely 

- Ferencz Noémi , diák 

- Kálai Imánuel, diák 

 

1. A második évben 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 elsı jelentés és beszámoló leadásáig elvégzett munka elsısorban a kutatás 

megalapozását tartalmazta. Két fontos tevékenységi területet határoztunk meg a 

kutatócsoport tagjaival. A szakirodalom részletes megísmerése a második évben is fontos 

feladat volt, de különösebb hangsúlyt fektettünk az egyes országok és régiók társadalmi – 

gazdasági folyamatait meghatározó gazdasági és kormányzati politikák megismerésére. 

A tavalyi év, de folytatólagosan erre az évre is áthúzodó munka az adatgyőjtés volt, tehát 

szekundér adatok begyőjtése, különbözı állami-intézményi forrásokból. Az adatgyőjtést 

részben az Országos Statisztikai Intézet által kiadott elektronikus adatok begyőjtésével, 

másfelıl pedig a vállalatok adatainak (mikroökonómiai szintő) feldolgozásával 

folytattuk. 

 

2. A második évben elvégzett feladatok félévekre való leosztása 

1. félév:   

- a letöltött és beszerzett adatok tisztítása, rendszerbe foglalása és a kutatási igények 

szerinti kezelése, a diákok bevonása által. 
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- a szakirodalom megismerésének folytatása különös tekintettel a válságra adott 

kormányzati (gazdaság és egyéb szakpolitikák) lépések terén.  

- a versenyképességi modellek áttekintése után próbáltunk egy olyan modellt 

szerkeszteni, amely logikai rendszerbe teszi azon tényezıket amelyek befolyásolják a 

regionális versenyképességet, illetve meghatározza az ok-okozati viszonyokat, de fontos 

szempont volt az is, hogy ezek a tényezık kezelhetıek legyenek az SPSS számítógépes 

programmal is. 

A tényezık közti korelációk megállapítása és a tényezık súlyozása volt a kiemelt cél. 

Ezzel a módszerrel meg tudjuk állapítani, hogy melyek azok a fontos tényezık amelyek 

befolyásolják a versenyképesség alakulását, illetve azt, hogy ezekre a fontos tényezıkre 

miként hatott a válság Romániában. 

A modell egy egyszerő rendszertani megközelítést vesz alapul, az inputok és az outputok 

elemzése révén állapítja meg, hogy milyen összefüggések léteznek a létezı bemenetek és 

kimenetek között, továbbá, hogy az adott rendszerben (régió, iparág, vállalat) milyen 

folyamatok zajlanak, ezek a döntések, erıforrások, intézmények tevékenységeik révén 

optimalizálják-e vagy esetleg ellenkezıleg, éppen tompítják az adott inputok szerepét 

vagy hatását a tárgyalt rendszerben. 

- a mélyinterjúk lekérdezése – a mélyinterjú elkészítése az idıhiány és a gyors politikai 

fordulatok, változások bekövetkeztése miatt volt a legnehezebb. Az alanyokat a román 

gazdasági életet jelentısen befolyásoló vagy arra rátenkintéssel rendelkezı személyek 

közül választottuk ki. Ezek a személyek Borboly Csaba Hargita Megye Tanácsának 

elnöke, Tánczos Barna volt mezıgazdasági államtitkár, Sorin Dumitriu közgazdász (a 

Bukaresti Kereskedelmi és Ipari Kamara elnöke), Szabó Csaba RWE ügyvezetı igazgató, 

Boros Csaba a Merkur üzletlánc igazgatója, a Merkur a Góbé termékek 

márkatulajdonosa. 

Ezek a puha információk és válság értelmezések jelentısen árnyalják az kemény 

adatokból megállapítható összefüggéseket és a levonható következtetéseket. 

 

2. félév:   

- az adatok tisztítása már az elsı félévben elkezdıdött – a megvásárolt statisztikai 

adatokat táblázatok formájában lementettük, majd kiemelve azokat, amelyek a kutatás 
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számára relevánsak és a modell szerint értelmezhetıek. Ezek eslısorban gazdasági 

adatok (termelékenység, amelynek mutatószáma  a VAB a bruttó hozzáadott érték, az egy 

fıre esı GDP alakulása  aválság elıtt és után, az egyes ágazatok súlya  a GDP 

megtermelésében stb.), de jelentıs tartalommal bírnak mint regionális output mutatók a 

munkaerı foglalkoztatottságára vonatkozó adatok, valamint a munkanélküliségre 

vonatkozó adatok (munkanélküliek száma, aránya, szektoronkénti megoszlása, 

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

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

kommunikációs infrastruktúrákról..  

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

konferencia részvétellel is gazdagodtak. 

A Csíkszeredában megtartott konferencián a kutatócsoportunk minden tagja résztvett és 

elıadást tartott, az itt elhangzott elıadások tanulmánykötetben fognak megjelenni. A 

kötetet a Gazdasági tanszékeke szerkesztésében a Csíkszereda Kiadó adja majd ki. 

Csata Andrea részt vett májusban Temesváron a Regional Science Association 

International és a temesvári Universitatea de Vest által szervezett konferencián (9th 

World Congress of Regional Science Association International: CHANGING SPATIAL 

PATTERNS IN A GLOBALISING WORLD - May 9–12, 2012 Timisoara, Romania) Az 

általuk kutatott témáról szóló elıadás címe: COMPETITIVE OR DEVELOPED 

REGION?  

A tavaly decemberben megjelent a helyi konferencia kötet, melynek címe Gazdasági 

válság- regionális kitekintés, szerkesztette: Csata Andrea - Elek Sándor, Státus Kiadó, 

Csíkszereda, ISBN: 978-606-8052-51-9, 2011.  

Ebben a kötetben jelent meg egy cikkünk: Csata Andrea – György Ottilia: Rövidtávú 

válsághatás Hargita megyében  (109-122 oldalak nyomdai tördelés elıtt). 

A 2012-ben megtartott A Vállalkozói és gazdasági trendek a Kárpát-medencében 

c.konferencia tanulmánykötetében, amelyet a Csíkszereda Kiadó ad ki ez év 

novemberében, négy cikk jelenik meg a kutatással kapcsolatosan.  

Fejér Király Gergely - Gáspár Bencéné dr. Vér Katalin  

A helyi pénz és az informatika 
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Dr. Kassay János: Változások Hargita megye közszolgáltatási rendszereiben és ezek 

hatásai a falusi közösségekre. 

Csata Andrea: Premonitoring rendszer a fenntartható fejlesztési projektekért. 

 

3. A második félévben elvégzett munka a kutatócsoport tagjaira lebontva 
 

Kassay János feladata a kutatócsoport munkájának koordinálása volt továbbra is, a 

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

kutatási részterületek arányának meghatározása, a munka méltányos elosztása, az 

anyagok begyőjtésének ellenırzése és a feldogozás felügyelete, a kutatási folyamat 

további monitorizálása, a részkövetkeztetések szintézise a modell vázának felépítése. 

Emellett a jelentések és beszámolók elkészítése is a kutatásvezetı feladata. 

Csata Andrea – a szakirodalomhoz kapcsolódó anyagokat győjtötte, ebben a félévben a 

hangsúlyt a kormányzati lépésekre, a válságra adott válaszok elemzésére fordította, ı 

koordinálta a diákok által elvégzett feladatokat is.  

György Ottília, mint késıbb betársult csoporttag, az elsı évben a feladata a 

makroökonómiai összefüggések vizsgálata volt. Elvégezte a romániai GDP 

dinamikájának vizsgálatát, majd részletesen elemezte iparági felbontásban és regionális 

szinten. Ebben a félévben azt elemezte, hogy különbızı gazdasági tevékenységek milyen 

mértékben vannak jelen a GDP alakulásában. Ennek tükrében fogjuk vizsgálni a 

különbözı tényezık súlyát is a már fent ismertetett model alapján. 

Fejér – Király Gergely feladata a következı témák kidolgozásában merült ki. Az elsı 

évben az idegen tıke Romániába beáramlását, a vállalkozásokat és a vállalkozói 

környezetet elemezte, de a versenyképességi modellek leírása és bemutatása is az ı 

feladata volt. Az ı feladata ebben a félévben a vállalatokra vonatkozó adatsorok 

tisztítása, elemzése és kategoriák szerinti rendezése volt. 

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

letöltéseket végezték el ebben az évben is. A nyers statisztikai adatbázis létrehozása és 

tisztítása is feladatuk volt, de tovább győjtötték az interneten fellelhetı és a gazdasági 

válsággal foglalkozó cikkeket, tanulmányokat is. 

  

4. Az elvégzett kutatási munka fıbb következtetései 
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A kutatás számára szükséges nagy mennyiségő adat beszerzése megtörtént, ezt az 

adatmennyiséget tovább bıvítettük egy KKV szektort, dinamikusan bemutató, elemzı 

CD-ROM beszerzésével, amelybıl egyértelmően kiderül, hogy ezt a szektor miként 

érintette a válság a vállalati formák és méretek szerint is kategórizálva. Az adatok egy 

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

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

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

legnagyobb mértékben. 

A vesenyképesség leírására egy soktényezıs modell szükséges, amelyet nagyvonalakban 

sikerült megalakotni e kutatási projekt keretében, a végleges teljes tényezıs gyakorlati 

tesztelése még hátra van. 

A modelt felhasználva (lásd a kutatási jelentést) egy regressziós model alkalmazására 

került sor, amit SPSS-ben futtattunk le, amelyel feltárhatjuk a különbözı 

vesenyképességi tényezık súlyát a regionális versenyképesség alakulásában, ennek a kis 

számú tényezıvel elvégzett tesztje már sikeresnek bizonyult. 

Az elsı év végéig 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.  

A nagyvárosi régiók sikeresek és a fejlıdésük a válság után is egyértelmő.Az a 

közhiedelem, hogy a kevésbé fejlett régiók, így Székelyföld is, nem  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, nagyobb jelentıséggel bírnak az elbocsátások és 

a bércsökkenése, ezt a törékenységet fokozza a munkaerı elvándorlása (fıleg külföldre), 

a tıkehiány, illetve az alacsony vállalkozói kedv és az alacsony vállalkozássőrőség is.  

A válság kimutatta azt, hogy bizonyos strukturális hiányosságok mennyire destabilizáló 

hatásuak a helyi gazdaságban. Azok a régiók, ahol monoindusztriális ipar vagy a 

kitermelı ipar volt a domináns a legérzékenyebben érintettek. Az olcsó munkaerı nem 

elıny, mert bárhol és bármikor behelyettesíthetı. Jelentıs szerepet játszik, ez viszont a 

regionális szinten értelmezett modellünkben kis súlyal van jelen, a kormányzati politika, 
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amely például a roncsprogramon keresztül a válság ideje alatt és ma is fontos szerepet 

játszik a Dacia – Renault gyár és Arges megye gazdasági teljesítményében. A válság 

súlyosságát egyértelmően a globális összefonódás okozta, de úgyanez a reálgazdasági 

összefonódás segíti pl. az exportrégiók kilábalását a keresletkiesést követı 

hullámvölgybıl. Azok a régiók, térségek amelyek kevésbé integráltak (akárcsak 

virtuálisan) az európai vagy világgazdasági folyamatokba a válság késıbb érte el, 

azonban a kilábalás is sokkal nehézkesebb részben mert a megrázkódtatás sokkal 

erıteljesebb az elbocsátások, szociális helyzetek kialakulása miatt, továbbá mert az 

általuk beszállítottt erıforrások behelyettesíthetıek más térségek erıforrásai és termékei 

által. A válság egyben változás is, és változás kell bekövetkezzen nemcsak a pénzügyi 

világ szabályzásában vagy a pénzügyi szereplık szemléletmódjában, de a kis és közepes 

vállalkozások menedzsmentjében, a fogyasztási szokásokban, a helyi gazdaságfejlesztési 

politikákban és a döntéshozók szemléletmódjában egyaránt. Erre vonatkozó példákat 

találunk a kutatáshoz kapcsolódó publikációkban, amelyek a helyi közszolgáltatások 

fejlesztési dilemmáit, lehetıségeit a helyi pénz kiadásához kapcsolódó lehetıségeket 

tárgyalják mint a válság okozta problémákra adható alternatív megoldásokat. A kutatás 

erre vonatkozó megállapításai és javaslatai az összegzı tanulmányt tartalmazó kötetben 

fognak megjelenni, amelyet a Scientia kiadó gondozásában kívánunk kiadni ez év végéig 

vagy a jövı év elsı negyedévében. 

 


