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Bevezetés 
Elsõdleges kérdés mindenki számára az, hogy miért fejlõdnek egyes térségek és

maradnak le mások a gazdasági fejlõdésben. Számos helyzetfelmérés összehasonlí-
tó elemzése adhatna csak választ erre a kérdésre.

Elemzésem témája szülõföldemnek, a Gyergyói kistérségnek a tanulmányozá-
sa. A tanulmány a Gyergyói kistérség gazdasági helyzetének komplex elemzését
próbálja nyújtani.

Elsõsorban a kereskedelmi társaságok helyzetét jellemzõ gazdasági mutatókat gyûjtöt-
tem össze és elemeztem. Vizsgáltam a térségben a gazdasági ágazatok eloszlását, kitértem
a foglalkoztatottság kérdésére és ennek összetételét vizsgáltam, valamint Gyergyószentmiklós
kistérség-központ szerepének kérdését. Az elemzés eredményeinek szemléltetésére az
ArcViewGIS-ben elkészített kistérség-térképeket alkalmaztam.

A vizsgálat során fontosnak tartottam olyan mutatókat választani, amelyekkel egyrészt a
folyamatok jól értelmezhetõek, másrészt el lehet végezni a térség összehasonlítását a me-
gyei és országos mutatókkal.

A kutatás keretében a következõ kérdésekre kerestem a választ:
Versenyképes-e a kistérség mezõgazdasága?
Hogyan alakult a foglalkoztatottság szintje és összetétele?
Melyek a fõbb okai a vidéki munkahelyhiánynak, és milyen ágazatok adnak megoldást

a foglalkoztatottság problémájára a kistérségben?

A GGYERGYÓI KKISTÉRSÉG MMÚLTJA ÉÉS JJELENE

Földrajzi eelhelyezkedés, mmegközelíthetõség
A Gyergyói kistérség Hargita megye É-K-i részén található, a kistérség középpontja a

43°11’ keleti hosszúság és a 46°s. Az átlag magasság 810 méter a tengerszint felett. 
A kistérség viszonylag könnyen megközelíthetõ: a városon átmegy négy nemzeti út és egy me-

gyei út, a következõ irányokba: DN 13B Gyergyószentmiklós–Parajd, DN 12 Maroshévíz–
Gyergyószentmiklós–Csíkszereda, DN 12C Gyergyószentmiklós–Gyilkos-tó, továbbá az asz-
falt nélküli burkolatlan megyei út: DJ 125A Gyergyószentmiklós–Balán. Ezenkívül a város
vasútállomással rendelkezik (a Korona nemzetközi gyors egyik megállópontja), ahogyan a
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falvak közül is ötnek (Gyergyóditró, Gyergyószárhegy, Tekerõpatak – amely Gyergyóújfalú
önkormányzatához tartozik –, Vasláb, Marosfõ) van vasúti állomása. 

A legközelebbi repülõtér Marosvásárhelyen található, amely a kistérségtõl 147 km távol-
ságra van. Ez személygépkocsival 2,5–3, autóbusszal pedig 3–3,5 órás utat jelent.

Az egy négyzetkilométerre jutó lakosok száma a kistérségben átlagban 2003-ban
47,29 lakos/km² volt. Gyergyószentmiklóson a legnagyobb, 1999-ben, 2001-ben, 2003-ban
95,6; 95,1; 91,01 lakos/km²; utána következik Gyergyóremete (61,24; 61,64; 60,123
lakos/km²); a legalacsonyabb Gyergyóalfalu esetében: 26,66; 26,43; 25,75 lakos/km². 

Az országos átlag: 91,2 lakos/ km², a megyei átlag: 49,1 lakos/km². (Forrás: Nemzeti Sta-
tisztikai Hivatal, Megyei Statisztikai Hivatal) 

Ezekkel az értékekkel a kistérség az országos, valamint a megyei átlag alatt helyezkedik
el. A Gyergyói kistérségrõl tehát megállapíthatjuk, hogy jellegzetesen vidéki térség. 

Infrastrukturális eellátottság 
A kistérségen áthaladó megyei utak: DN 13B, DN 12, DN 12C aszfaltozott mûutak, kivé-

telt képez a DJ 125A megyei út, amely Balánbánya irányában halad, ez utóbbi burkolat nél-
küli, részben kövezett erdei út.

Az egy négyzetkilométerre jutó út Gyergyószentmiklós város esetében 0,28 útfelület/km²,
ebbõl modern út 0,189 útfelület/km. A helyi tapasztalatom alapján kijelenthetem: a kis-
térségben (ahogyan a megyében általában) az úthálózat infrastruktúrája nagyon hiányos.
Az aszfaltozás lassú ütemben folyik, Gyergyószentmiklós esetében az elmúlt tizenöt évben
csak négy utca aszfaltozása valósult meg.

A kistérség vezetékes ivóvízzel való ellátottsága a következõ képet mutatja: Gyergyószent-
miklóson az egy négyzetkilométerre jutó vízvezeték (1999–2003 között) 0,347 vízvezeték/km²,
Gyergyócsomafalván 0,284 vízvezeték/km², a falvak többi részén 2003-ig nincs vezetékes
ivóvíz, Gyergyószárhegyen 2003-ban 0,169 vízvezeték/km² szerepel. Így a kistérség átlaga
1999-ben 0,093 vízvezeték/km², 2003-ban 0,105 vízvezeték/km².

Szennyvízelvezetõ hálózat Gyergyószentmiklóson az 1999-es 0,101 vezeték/km²-rõl 2001-re
0,084 vezeték/km²-re csökkent, 2003-ban is ugyanez az érték. A kistérség községeiben
Gyergyócsomafalva kivételével szennyvízelvezetõ hálózat nincs (2003), ez utóbbinál 0,0764
vezeték/km² található. A kistérségben átlagban a vizsgált három évre 0,027; 0,023; 0,023
vezeték/km² ezek aránya.

A lakóházak száma a kistérségben összesen 20 797 volt 1999-ben, ez a szám 2003-ban
21 843-ra növekedett. Csak Gyergyószentmiklóson a három év alatt 288 lakóház épült.

Következtetésként megállapítható: a kistérség infrastrukturális ellátottsága nagy hiá-
nyosságokat mutat.
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Demográfiai hhelyzet
A kistérség demográfiai helyzetére az 1a. táblázatban feltüntetett mutatókat vizsgáltuk

több évre, de elégségesnek tartjuk csak az 1999-es és a 2003-as részletes adatok bemu-
tatását. 

1a.Táblázat. Demográfiai mutatók

1. Táblázat. A Gyergyói kistérség demográfiai helyzete. Saját számítások a Hargita Megyei Statisztikai Hivatal

adatai alapján 
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Összességében a kistérségre az ezer lakosra jutó újszülöttek aránya a vizsgált (1999–2003)
intervallumban csökkent: 9,73-ról 8,88-ra. A halálozási arány, amelyet szintén ezer lakos-
ra vizsgáltam, mindhárom évben meghaladta a szaporulati arányt, így egyértelmûen kije-
lenthetõ, hogy a kistérség népessége csökkenõ tendenciát mutat. A vizsgált három évben
egyedül Remete esetében pozitív ez a különbség 2003-ban (0,94), a kistérség többi telepü-
lésében általánosan negatív tendenciájú a természetes népességszaporulat.

A települések népességmegtartásáról a táblázatból a 2.1, 2.2 és 2.3 mutatók adnak jel-
lemzést. A végleges lakhellyel való beköltözöttek és kiköltözöttek különbségérõl 1999-ben
a következõket állapíthatjuk meg: Gyergyószentmiklóson a legnagyobb, 40 lakos költözött
el véglegesen, míg Vasláb esetében a legmagasabb: 18 beköltözött. Ideiglenes lakhellyel 7-
tel több jött Gyergyószentmiklósra, Remetérõl 80 költözött el. 2001-ben Gyergyószentmik-
lósról 60 költözött el véglegesen, Szárhegyre 21-gyel több költözött be, és ez a legmagasabb.
Ideiglenes lakhellyel Gyergyószentmiklósra 53 költözött be, legnagyobb csökkenést Szár-
hegyen tapasztalunk 60 elköltözéssel. 2003-ben Gyergyószentmiklóson a legnagyobb a
végleges lakhellyel való kiköltözés, 54, a legtöbb beköltözöttet Vasláb esetében láthatjuk 13
személlyel. Ideiglenes lakhellyel való legtöbb beköltözés Gyergyószentmiklós esetében tör-
tént: 96 személy, a kiköltözöttek száma Ditró esetében a legmagasabb: 61 személy.

A stabil lakosság arányában vizsgált mobilitás váltakozó értékekkel bír ebben az idõszakban.
Megvizsgáltam a kistérség településeinek beiskolázottsági mutatóit. A következõ mutató-

kat számítottam ki: óvodások, elemi iskolások aránya; I–IV., V–VIII. osztályosok aránya; il-
letve az V–VIII., IX–XII. osztályosok aránya. Ezek az arányok évrõl-évre szintén csökkenõ
állapotot mutatnak, néhány kivételtõl eltekintve, kevesebb az óvodások száma, mint az
elemi iskolásoké, ami kevesebb, mint az általános iskolában tanulóké, melyek száma a lí-
ceumban tanulókénál kevesebb. Ez a folyamat a népességcsökkenéssel magyarázható, és
hosszú távon a lakosság elöregedéséhez vezet.

Következtetésként elmondhatjuk, hogy a kistérség természetes népesség-utánpótlása gyenge,
negatív értékekkel bír, valamint vonzása (hogy új betelepülésekkel ez a népességcsökkenés
megállítható legyen) elhanyagolhatóan kevés.

Foglalkoztatottság aa kkistérségben
Az 1999–2003-as idõszakban a foglalkoztatott népesség a kistérségben összességében és

Gyergyószentmiklós esetében is csökkent. A kistérségben 1999-re és 2003-ra ez 9351, illetve 6573
foglalkoztatottat jelent, illetve Gyergyószentmiklóson 6422 és 4858. Az aktív népességre a kistér-
ség szintjén 2002-re találtam adatokat. A foglalkoztatottak aránya az aktív népességbõl a kistér-
ségre átlag 21,02%, a legmagasabb Gyergyószentmiklóson: 38,14%, a legalacsonyabb Újfaluban:
5,52%. A községek közül viszonylag magas Remete esetében: 17,8%, a többinél 10% alatt van.
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1. Ábra. A Gyergyói kistérség foglalkoztatottsági helyzete. Saját számítások a Hargita Megyei Statisztikai Hivatal
adatai alapján

A továbbiakban az alkalmazottak ágazatonkénti eloszlását vizsgáltam. Az 1. ábra tartal-
mazza az egyes ágazatok részarányát az alkalmazásban lévõ össznépességbõl, és ennek
változását a vizsgált három évre. 

2. Ábra. A foglalkoztatottak ágazatok szerinti eloszlása. Saját számítások a Hargita Megyei Statisztikai Hivatal

adatai alapján

A Gyergyói kistérség helyzetelemzése
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A helységi nyilvántartási lap tartalmazza a mezõgazdasági alkalmazottakat is, ezek
azonban (akárcsak a Gyergyószentmiklósi Adóhivatal adataiban szereplõ egyéni vállalko-
zók száma) nem a mezõgazdaságból élõ önfenntartó gazdálkodást folytató népesség szá-
mát fedik, hanem a csak munkakönyves alkalmazottak számára utal. Ezen mezõgazda-
sági alkalmazottak aránya a foglalkoztatott népességbõl a három év alatt a kistérségben
csökkenést mutat. Az ipari alkalmazottak aránya a foglalkoztatott népességbõl magas, de
tendenciáját tekintve csökkenõ: 1999-ben 0,36, 2003-ban 0,29 ez az arány. Ennek ma-
gyarázata az ipari szerkezetváltáshoz, a más ágazatok foglalkoztatottságának növekedésé-
hez köthetõ, valamint az a tény, hogy ez alatt a három év alatt Gyergyószentmiklóson 564
személlyel, a kistérségben összesen 2778 személlyel csökkent a foglalkoztatott népesség
száma, azt mutatja, hogy a munkahelyek megszûnése, az elbocsátások elsõsorban az ipa-
ri ágazatokban történtek.

Külön tanulmányoztam az építkezésben alkalmazottak arányát a foglalkoztatott
népességbõl. A három év alatt ez az arány enyhe csökkenést mutat: 1999-ben 0,03;
2003-ben 0,029.

A szolgáltatásokban alkalmazottak aránya az össz foglalkoztatottakéból a vizsgált három
évben jelentõs növekedést mutat: 1999-ben 0,23, 2003-ban 0,46. A 2003-as 46% körüli
érték mögött tulajdonképpen a többi ágazatban (fõleg az iparban) a foglalkoztatottak csök-
kenésének ténye áll fenn. 

A kereskedelemben foglalkoztatottak aránya a foglalkoztatott népességhez viszonyítva  a
három év alatt növekedést mutat: 1999-ben 0,07, míg 2003-ban 0,11. 

Az iparban történõ elbocsátások a kényszerbõl kisvállalkozók számának növekedését
eredményezte (pl. taxisok, bár erre konkrét adatom nincs), valamint azon népesség szá-
ma növekedett, amely a mezõgazdaságból önfenntartó gazdálkodást folytatva él. 

A mezõgazdasági (nem munkakönyves) foglalkoztatottak számára a Gyergyószentmiklósi
Polgármesteri Hivatal Mezõgazdasági irodájának adatai alapján következtethetünk. A gaz-
dálkodók száma 1999-ben, illetve 2003-ban, a gazdalajstromból: 2925 és 2762, enyhén
csökkenõ tendenciát mutat, azonban a számuk magas a foglalkoztatott népesség  számá-
hoz – 6422 és 4858 – képest (lásd a grafikont). Mivel a foglalkoztatottak száma csökkent,
a mezõgazdasági foglalkoztatottak száma szinte állandó maradt, megállapíthatjuk, hogy je-
lentõs a mezõgazdasági túlfoglalkoztatottság.

Az alkalmazottak számának további vizsgálatára és ágazatonkénti eloszlására, változásá-
ra a 2003–2005-ös évekre a Gyergyószentmiklósi Adóhivatal adatait használtam fel. 

Kimagasló a faiparban, fafeldolgozásban dolgozók száma a kistérségben: 2003-ban
1740, 2005-re ez a szám 2691-re növekedett. Magas a kereskedelemben dolgozók száma
is a kistérségben: 1489 (2003), 1833 (2005). A vendéglátás, a kedvezõ turisztikai lehetõ-
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ségek miatt, szintén elemzésem tárgyát képezi, ezért a továbbiakban ezen három ágazat
foglalkoztatottsági eloszlását vizsgálom. 

3. Ábra. A mezõgazdaságból élõk és a foglalkoztatott népesség összehasonlítása. Forrás: Saját számítások
a Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatal adatai alapján

4. Ábra. A foglalkoztatottak helyzete a fafeldolgozásban, kereskedelemben és vendéglátásban. Saját számí-

tások a Gyergyószentmiklósi Adóhivatal adatai alapján

9A Gyergyói kistérség helyzetelemzése

ujforum_54.qxp  8/2/2006  12:11 PM  Page 9



10 MADARAS SZILÁRD

A legtöbb fafeldolgozásban foglalkoztatott Gyergyószentmiklóson található mindkét évben,
de jelentõs növekedést látunk Csomafalva esetében is 2005-re. 

A kereskedelemben foglalkoztatottak száma növekedett Gyergyószentmiklóson, valamint
a kistérség többi településén, Csomafalván azonban visszaesés tapasztalható.

Ahhoz, hogy megtudjuk, ezen ágazatok mennyire oldják meg tartósan a foglalkoztatás
problémáját, a továbbiakban megvizsgálom ezen vállalkozások összetételét is.

Informálódási llehetõségek
Az 1000 fõre jutó rádió-elõfizetések száma megkétszerezõdött a három év alatt a kistérség-

ben, az 1000 fõre jutó tévé-elõfizetések száma is jelentõsen növekedett (136,9-rõl 18,65-re).
Az informálódási lehetõségek fejlettsége, a kistérség olyan mutatói, amelyek az általános
mentalitás, a világról alkotott kép vagy a lehetõségek kedvezõ kihasználása terén ad jellemzést
a térségrõl, még alig mutatkoznak. Újdonság e tekintetben az Újfaluban mûködõ teleház.

Egészségügyi eellátottság
A kistérség egészségügyi infrastrukturális ellátottsága a következõképpen néz ki: össze-

sen 248 kórházi ágy van, ebbõl 25 a ditrói kórházban, a kistérségben tehát átlagban 0,0046
kórházi ágy jut egy lakosra. A vizsgált idõszakban Alfalu és Szárhegy községekben nem volt
orvos. A kistérségben átlagosan az 1000 fõre jutó orvosok száma 1999-es 1,13-rõl 2003-ra
1,11-re csökkent, Gyergyószentmiklós esetében 2,44-rõl 2,37-re. Az egészségügyi személyzet
az 1999-es 3,19-es kistérségi áltagról 3,54-re növekedett 2003-ra. Az egészségügy gyengén fejlett
helyzete kihatással van az életminõségre, és közvetve hozzájárul a népesség csökkenéséhez.

Önellátási sszint
Az önellátási szintjét a kistérség helyzetérõl az alábbi táblázatban összegyûjtött adatok

szemléltetik.

2a. Táblázat. Mutatók elnevezése
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11A Gyergyói kistérség helyzetelemzése

2. Táblázat. A Gyergyói kistérség önellátási szintje
Saját számítások a Hargita Megyei Statisztikai Hivatal adatai alapján

A gabonatermesztésre használt terület magas aránya miatt fontos az egy lakosra jutó
éves gabonatermesztés (kb-ban). 2003-ban ennek értéke 105,23 kg. A burgonyatermesztés,
amely egy lakosra jut 2003-ban, a kistérségben átlagosan 763 kg, viszonylag magas érték
(6–7 mázsa átlagban, egyes községekben 1 tonna fölötti). A burgonyatermesztés/lakos
magas, de a problémát  a burgonya értékesítése, piaca, tárolása és a megvalósított jöve-
delem szintje jelenti.

A térség, helyi éghajlati és földrajzi jellegébõl adódóan, a zöldségtermesztésre és a gyü-
mölcstermesztésre nem a legalkalmasabb. Az 1 fõre jutó éves zöldség- és gyümölcster-
mesztés alacsony értéket mutat.

Az egy lakosra jutó éves hústermelés a kistérségben átlagban növekedett ,az 1999-es
56,48 kg-ról 2002-re 65,61 kg-ra. Növekvõ tendenciát mutat az egy lakosra jutó éves
tejtermelés: 1999-ben 3462,87; 2003-ban 3495,29 liter/fõ. A tojástermelés is 81,32
db/fõrõl 129,31db/fõre növekedett. A kistérség önellátási szintje a hegyvidéki térségre
jellemzõ. 
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12 MADARAS SZILÁRD

A kkistérség mmezõgazdasági hhelyzete
A kistérség termõföldje és éghajlata bizonyos zöldségek termesztésére alkalmatlan, a ga-

bonahozam pedig alacsony. 

3a. Táblázat. Mezõgazdasági mutatók

3. Táblázat. A Gyergyói kistérség mezõgazdasági helyezete. Saját számítások a Hargita Megyei Statisztikai
Hivatal adatai alapján

ujforum_54.qxp  8/2/2006  12:11 PM  Page 12



13A Gyergyói kistérség helyzetelemzése

Erdõs, legelõs jellegébõl adódóan a kistérségben viszonylag magas az egy lakosra jutó
mezõgazdasági terület, átlagosan 1,27 ha körüli, az országos átlag (0,41 ha/lakos) három-
szorosa.

Alfaluban ez az átlag 2,46-ról 1999-hez viszonyítva 2,7-re növekedett 2003-ra, amely nö-
vekedés a jelentõs népességcsökkenéssel magyarázható. A szántók aránya a mezõgazdasá-
gi felületbõl a kistérségben átlagban 0,23 körüli, míg a kaszáló 0,70-re csökkent 2003-ra.
Egyrészt a térség hegyes jellegébõl, másrészt a silány földminõségbõl adódik ez a 70% fö-
lötti arány a kaszálók, legelõk esetében. 

A továbbiakban megvizsgáltam, hogy a megmûvelt szántóterület hogyan oszlik meg a fel-
használás szempontjából: gabona-, burgonya- és zöldségtermesztésre, és kiszámítottam
ezek részarányát a mezõgazdasági felületbõl. A gabona termesztésére használt terület ará-
nya: 0,24 (2003-ban), ami azt mutatja, hogy a szántókat szinte csak gabona termesztésé-
re használják. Ez elõnytelen mind országos, mind az EU-hoz való csatlakozás szempont-
jából, mert nem versenyképes a termesztése, és nincs értékesítési piaca.

A burgonya termesztése, amelyrõl Székelyföldön sokan azt tartják, hogy a megélhetés fõ
forrása, a kistérségben a mezõgazdasági terület 0,17 részarányát foglalja el, és értékesíté-
si piaci gondokkal küzd. Viszonylag magas a burgonya termesztésére használt terület ará-
nya az összes mezõgazdasági területbõl Gyergyószentmiklóson 2003-ban (0,30).

A kistérség állattenyésztésére vonatkozóan megvizsgáltam: a szarvasmarha-, sertés-,
juh- és szárnyas állomány számát az 1999–2003 idõszakra. A szarvasmarhák tenyésztésé-
re 2000-tõl érvényes a számozási törvény, levágni csak állatorvosi engedéllyel lehet, és te-
nyésztésére bizonyos állami támogatás jár. A kistérségben 2003-ban összesen 11 781 szar-
vasmarha volt. A legmagasabb értékeket 2003-ban Újfalu (1856), Alfalu (2241) mutatta,
míg a legalacsonyabb Vaslábon (900 körüli). A sertéstenyésztés esetében az elemzett há-
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rom évben az állomány jelentõs csökkenését tapasztaljuk. 1999-ben 11 159-rõl 2003-ban
6711-re csökkent. Ennek oka a sertéshús piaci árának csökkenésében keresendõ.

A juhtetenyésztésre vonatkozóan szintén az állomány csökkenése tapasztalható: az 1999-
es 16 324-es értékrõl 2003-ra 12 048-ra csökkent. A juhtenyésztés és a szarvasmarha-te-
nyésztés a nagyfelületû hegyi legelõkön valósul meg. Kérdéses, hogy a különbözõ fajállat-
ok mennyire tudnak alkalmazkodni a helyi éghajlati viszonyokhoz, azonban a fajnemesí-
tés és az állattenyésztés versenyképessé tétele fontos prioritás marad. A szárnyasállomány
a kistérségben 2003-ban összesen 56 694. 

Megválaszolatlan kérdés marad számomra: Azért termesztenek-e Székelyföldön burgo-
nyát, mert gazdaságosan nagy hozamban termeszthetõ (és értékesíthetõ?), vagy mert a tér-
ség éghajlata és termõföldje nem teszi lehetõvé más növény termesztését?

Következtetésként megállapítható, hogy a mezõgazdaság alacsony termelékenységgel bír.

Idegenforgalom
Meglepõ, hogy sok településen nincs fogadóhely (a helységi adatlap alapján), a kistér-

ségben átlagban és Gyergyószentmiklóson is csökkent a számuk (1268-ról 896-ra, illetve
975-rõl 640-re) 1999–2003 között. A családi házaknál való vendégfogadásról, helyismeretem-
re alapozva, kijelenthetem, hogy növekvõ tendenciát mutat az elmúlt idõszakban, azonban
erre összefogás és stratégia nélkül életképes fejlesztést nem tudunk megvalósítani. 

Növekedett a vendéglátó egységek száma és ebben az ágazatban a foglalkoztatottak szá-
ma 2003–2005 között. Átlagban egy kereskedelmi egységnél foglalkoztatottak száma 3,80-
ról (2003) 4,27-re növekedett. 

A GGYERGYÓI KKISTÉRSÉG GGAZDASÁGI HHELYZETÉNEK KKOMPLEX EELEMZÉSE

Vállalkozások hhelyzete aa kkistérségben
A vállalkozások számát vizsgálva a 2003–2005-ös évekre a Gyergyószentmiklósi Adóhi-

vatal adatait használtam fel. Az adatok alapján a 2003–2005-ös idõszak alatt 905-rõl 1231-re
növekedett a vállalkozások száma. 

A jelentõs növekedés elsõsorban a kereskedelemben valósul meg: 2003-ben 359, 2005-ben
458 ezen vállalkozások száma. A térségben való eloszlást vizsgálva, 2003-ban 63,79%-a, 2005-ben
58,52%-a Gyergyószentmiklóson található. Jelentõs, 8% fölötti részarányt mutat a vállalko-
zások számából Alfalu (2003-ban 8,36%, vagyis 30 cég; 2005-ben 8,73, vagyis 40 cég).  

A második jelentõs ágazat a faipar, fafeldolgozás. 2005-ben a kistérségben 268, Gyergyószent-
miklóson 80 vállalkozás mûködött. A falvak közül magas 2005-ben a Csomafalván (50), Ditrón
(50), Újfalun (36) bejegyzett vállalkozások száma. A fafeldolgozó egységek többsége gáter.

MADARAS SZILÁRD
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15A Gyergyói kistérség helyzetelemzése

A bútorgyártásban bejegyzett vállalkozások száma 17 volt 2003-ban, 2005-re pedig le-
csökkent 7-re. A két település, ahol bútorgyártás történik: Gyergyószentmiklós és Alfalu. A kiter-
melt és felvágott fának tehát, úgy tûnik a vállalkozások számából, hogy csak kis mennyisége
kerül feldolgozásra a térségben bútorgyártására. Ez azt jelenti, hogy a termelési folyamat rövid,
más ágazatok jelentõsek a fafeldolgozásban, úgymint a faházak gyártása vagy a kerti padoké.

A vendéglátó egységek száma a térségben alacsony, és 59%-uk 2005-ben Gyergyószent-
miklóson található, számuk pedig 31-rõl 49-re növekedett. 

Az 5. ábrát tanulmányozva, a legszembetûnõbb a kereskedelmi egységek számának a
növekedése (fõleg Gyergyószentmiklóson). 

A 4. táblázat azt mutatja, hogy az egy vállalkozásra jutó alkalmazottak száma alig válto-
zott, így ezen új kereskedelmi egységek fõleg kisvállalkozások, kisüzletek, amelyek hosszú
távú versenyképessége kérdéses.

5. Ábra. A vállalkozások helyzete. Saját számítások a Gyergyószentmiklósi Adóhivatal adatai alapján

A foglalkoztatottság kérdésére visszatérve, a 4. táblázat az egy vállalkozásra jutó alkalma-
zottak számát tartalmazza. A foglalkoztatottság vonatkozásában vizsgálom ezeket az ágaza-
tokat. A faipari, fafeldolgozó egységeknél jó jelnek vehetjük azt, hogy az egy cégre jutó al-
kalmazottak száma átlagban a kistérségben 6,47-rõl 10,04-re növekedett. Nagyon jelentõs
a gyergyócsomafalvi (4,46-ról 11,08-ra), gyergyószentmiklósi (9,24-rõl 14,93) és a gyer-
gyóalfalvi (3,50-rõl 10,81-re) növekedés ezen a téren.  
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4. Táblázat. Az egy gazdasági egységre jutó foglalkoztatottak száma a fafeldolgozásban, kereskedelemben
és vendéglátásban. Saját számítások a Gyergyószentmiklósi Adóhivatal adatai alapján

Jobb szemléltetés céljából elkészítettem az ArcviewGIS program segítségével a faipari cé-
gek és a kereskedéssel foglalkozó cégek településenkénti eloszlásának ábráját, a települé-
sen mûködõ cégek számát is jelezve a kör sugarával.

6. Ábra. Faipari és kereskedelmi cégek számának változása településenként a Gyergyói kistérségben. Sa-
ját számítások a Gyergyószentmiklósi Adóhivatal adatai alapján.

Itt is megállapítható az, hogy a kereskedelmi társaságok magas száma a kis- és közép-
vállalkozásokra utal, a fafeldolgozásban is jelentõs a kis- és középvállalkozások jelenléte. 

MADARAS SZILÁRD
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Következtetésként megállapítható, hogy az ipari szerkezetváltásból adódó munkahelyhi-
ányra a térségben domináns két ágazat, a kereskedelem és a fafeldolgozás, csak részben
ad megoldást. A vendéglátásban pedig, bár növekedés tapasztalható, még mindig nagyon
alacsony a foglalkoztatottak száma. Hosszú távon a kis- és középvállalkozások életképes-
ségén múlik ezen ágazatokban a munkahelyek száma.

Kistérség – központi sszerep?
A vállalkozások száma szerinti eloszlásban Gyergyószentmiklós kimagasló: 2003-ban a

vállalkozások 58,78%-a, 2005-ben pedig 52,72%-a volt Gyergyószentmiklóson. 
A beruházások, a forgalom és az összes eszközre vonatkozó adatok alapján elkészítettem

a kistérség gazdasági térképét, a már említett ArcviewGIS program segítségével.

7. Ábra. A Gyergyói kistérség vállalkozásainak gazdasági térképe 2005-ben. 
Saját számítások a Gyergyószentmiklósi Adóhivatal adatai alapján

Megállapíthatjuk, hogy a vállalkozások forgalmának 57,74%-a, az összes eszköz 70,80%-a,
a beruházások 64,76%-a Gyergyószentmiklóson valósult meg 2005-ben.
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Bizonyos gazdasági tevékenységek csak Gyergyószentmiklóson mûködnek, úgymint a
nyomdák, bútorgyártás. Az építkezés is olyan iparág, amelyben az alkalmazottak 98%-a
2003-ban, 86,75%-a 2005-ben Gyergyószentmiklóson dolgozott, vagy itt volt bejegyezve.
2003-ban a következõ ágazatok foglalkoztatottjai vannak jelen Gyergyószentmiklóson
magas arányban, míg a községekbõl részben vagy teljesen hiányoznak: ingatlankereske-
delem, banki és pénzügyi szektor, telekommunikáció, jogi és könyvelési, szolgáltatási
ágazatok.

Ezek mellett a vállalkozások mellett a csak a városban mûködõ intézményeket is
megemlítjük: kórház, bíróság, bankok, fõiskola, újságok és rádiók szerkesztõségei, gim-
názium és szakközépiskolák, valamint más adminisztratív egységek irodái (pl. nyugdíj-
pénztár).

Ezek együttes hatása jelzi azt a gazdasági vonzóerõt, amely Gyergyószentmiklóst egyfajta
kistérségi központi státusszal látja el, bár erre nincs kistérségi regionális intézményi keret.

Következtetések
A rendelkezésre álló statisztikai, gazdasági adatok alapján végzett elemzések az alábbi

fõbb következtetésekre vezettek:
– jelentõs a népességcsökkenés, különösen a fiatalabbak körében;
– az ipari szerkezetváltás miatt jelentõs az ipari foglalkoztatottak számának csökkenése; 
– az ipari foglalkoztatásból kiszorultak részben a kisvállalkozásokban, fõleg a kereske-

delemben helyezkedtek el, de nagyobbrészt a mezõgazdaságból próbálnak megélni;
– a kis- és középvállalkozások száma magas, de ezek elsõsorban a családtagok foglal-

koztatását biztosítják;
– jelentõs a mezõgazdasági túlfoglalkoztatottság, ami alacsony mezõgazdasági termelé-

kenységet és ehhez kapcsolódva alacsony jövedelmi szintet eredményez; 
– magas a vidéki háztartások önellátási szintje, gyenge a piachoz való kapcsolódás;
– a fafeldolgozásban tevékenykedõ gazdasági egységek nem jelenthetnek hosszú távra

megoldást a foglalkoztatottság problémájára, bár a vizsgált idõszakban ezen ágazatban dol-
gozók száma jelentõsen növekedett;

– a kistérség viszonylag gyenge infrastrukturális ellátottsága negatívan hat az itt élõk élet-
színvonalára, a vállalkozások fejlesztésére; 

– kedvezõek a turisztikai adottságok, de a vendéglátás is csak szezonálisan és viszonylag
kevés embernek nyújthat megélhetést.

Jelentõs kkitörési ppontokat nnehéz ffelmutatni, dde kkétségtelenül eegyike eezeknek aa tturizmus
fejlesztése éés aa mmár mmûködõ vvállalkozások sszorosabb kkapcsolódása aa ppiaci eelvárásokhoz.

18 MADARAS SZILÁRD
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PASCA MMÓNIKA

A román társadalom számára a vidékfejlesztés jelenleg különös hangsúllyal bír, figyelem-
be véve Románia közelgõ európai uniós csatlakozását, ugyanis a vidék és a mezõgazdaság
a romániai csatlakozási folyamat problémás területei. Ezen problémák közé tartoznak a kö-
vetkezõk: a túlnyomórészt agrár szektor által dominált vidéki gazdaság, az alacsony életszín-
vonal, az alacsony teljesítõképességû, önellátó mezõgazdaság, a vidéki térségekben élõk ala-
csony szakmai képzettsége és gyenge elhelyezkedési lehetõségük. Az elõbbiek alapján nyil-
vánvaló tehát, hogy a vidéki térségek tanulmányozása elengedhetetlen ahhoz, hogy optimá-
lis és reális megoldásokat találjunk a vidéket sújtó problémák orvoslására.

Napjainkig számos tanulmány jelent meg a szakirodalomban, amely a romániai vidéki
térségek szegénységi/fejlettségi szintjével foglalkozik. Ezen tanulmányok érdeme elsõsor-
ban az, hogy átfogó képet adnak a vidéki közösségek helyzetérõl, mely elengedhetetlenül
szükséges az országos vidékfejlesztési, szociális és egyéb politikák megfogalmazásához.
Mindemellett ezen tanulmányok nem elegendõek abban esetben például, ha egy adott tér-
ség, helység vagy közösség számára szeretnénk elkészíteni egy fejlesztési tervet. Az ilyen
esetekben elengedhetetlenek az adott területre vonatkoztatott és elkészített helyi esettanul-
mányok, felmérések és kutatások.

A jelen tanulmány egy ilyen esettanulmány kidolgozását tûzte ki célul. A vizsgálat tárgya-
ként a Kolozs megyében található Ploszkos községet választottam. Azért esett erre a köz-
ségre a választásom, mert egy D. Sandu által megjelentetett tanulmány szerint (Sandu,
1999. 208) 1996-ban Ploszkos a szegény települések közé tartozott. A kutatás indító okai
közé tartozik ugyanakkor annak a tanulmányozása is, hogy mi befolyásolta a község jelen-
legi helyzetének kialakulását, különösen azt figyelembe véve, hogy földrajzi pozícióját te-
kintve a megye hat városából háromnak a közelében helyezkedik el, tehát kedvezõ a fek-
vése. Tanulmányom alapvetõ célja következtetések levonása a község jövõbeli fejlõdési és
fejlesztési lehetõségeit illetõen.

Célok

Általános ccél: A község átfogó helyzetképének elkészítése, a fõbb problémák és ezek pri-
oritásának megjelölése, valamint néhány cselekvési irány megjelölése a kulcsproblémák
megoldására.
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Specifikus ccélok:
a) a község helyzetfelmérése a következõ dimenziók mentén:

Humán erõforrás, figyelembe véve a demográfiai, oktatási és egészségügyi, vala-
mint a társadalmi tényezõket

Infrastruktúra és a háztartások lakáskörülményei
Gazdasági helyzet
Földrajzi és környezeti adottságok;

b) a begyûjtött és releváns információk alapján a SWOT analízis elkészítése;
c) a községet jellemzõ fõbb problémák és nehézségek problémafa formájában történõ

felvázolása a SWOT elemzés alapján;
d) a célfa kialakítása a problémafa alapján;
e) cselekvési tervek és irányok megfogalmazása.

Elméleti aalapok

Egy helység vagy közösség fejlettségi, illetve szegénységi szintje számos egymással köl-
csönhatásban álló tényezõtõl függ. Míg korábban az a szemléletmód érvényesült, misze-
rint a fejlõdés alapját a természeti erõforrások és adottságok határozzák meg, ma már el-
fogadottá vált, hogy fontos szerepet kell tulajdonítani a humán tõke minõségének (kép-
zettségi szint, a szakmai ismeretek, demográfiai potenciál, mentalitás), a külsõ kapcsola-
toknak, a kommunikációnak, a más közösségekkel való együttmûködésnek. „A tõkeelmé-
let szerint egy falu akkor tekinthetõ gazdagnak (fejlettnek), ha rendelkezik felsõfokú vég-
zettségû szakemberekkel, magas demográfiai potenciállal, fogékony a modern társadalom
által létrehozott értékekre, ha lakosai jó gazdasági helyzetben vannak, valamint jó kapcso-
latai vannak a városi térségekkel” (Sandu, 2000. 580). A humán tõke, a szakmai ismeretek
„olyan tényezõk, melyek meghatározó tényezõi egy falu fejlettségi, illetve szegénységi szint-
jének” (Sandu, 2000. 589). 

Egy közösség fejlettségi szintje tehát két fontos tényezõre szûkíthetõ: egyrészt az adott
hely természeti erõforrásaira, másrészt a humán tõkére. A humán tõke képességei függ-
vényében tudja ezen erõforrásokat felhasználni és értékesíteni, tud anyagi és szellemi ja-
vakat elõállítani.

Szegény közösségeknek tekinthetõk tehát azok, melyekben a humán tõke nem rendel-
kezik képesítéssel, szervezési, vagyonkezelési és innovációs készségekkel. Ez szinte min-
den (falu)közösségre általánosítható probléma, ugyanakkor érdemes megjegyezni a sze-
génység idézte, folytonosan visszatérõ és körben forgó problémát: „a szegények az esetek
többségében nem rendelkeznek elegendõ pénzügyi forrásokkal ahhoz, hogy ezt nevelésre,
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egészségre vagy modern technológiai eszközök beszerzésére költsék. Ezzel nem csak a sa-
ját helyzetük romlását idézik továbbra is elõ, hanem a jövõbeni fiatalabb generációkét is.
Ezzel helyi, közösségi szinten szociális problémák megjelenését idézik elõ. A szegénység
szegénységet szül.” (Florian, V., 2005. 6–7).

Léteznek azonban egyéb kockázati tényezõk is, melyek amiatt, hogy kevésbé kvantifikál-
hatóak vagy ellenõrizhetõek, illetve kezelhetõek, elõidézhetik egy közösség és ennek tagja-
inak szegénységét. Értjük itt ezalatt a szegénység társadalmi kockázatát, mint nemkívána-
tos események lehetséges bekövetkeztét, mely események, ha anyagi formát öltenek –
sokkok létrejötte – veszteségeket idéznek elõ a jólétben (Canagarajah, R. Sudarshan, 2002
apud Florian V. 2005, 17). Ilyen nemkívánatos események a természeti katasztrófák, föld-
rengések, vulkánkitörések, árvizek, szárazság vagy a gazdasági és politikai válságok, me-
lyek anyagi formát öltve szegénységet idézhetnek elõ, az egyes egyének sebezhetõségi foká-
nak függvényében, de közösségi és nemzeti szinten is.

A szociális kockázatkezelés, mint a szegénység, illetve a szegénység kockázatának meg-
közelítésmódja, a „sebezhetõ” háztartások, közösségek megsegítését célozza. Az egyének,
közösségek stb. sebezhetõek, ha aktuális helyzetüket, jólétüket egy anyagi formát öltött
kockázat (sokkok: természeti katasztrófák, munkanélküliség, betegség, háború, politikai
változások) egy meghatározott jóléti/szegénységi küszöbérték alá csúsztatja. A sebezhetõ-
ség mértéke nagyban függ a kockázati tényezõk sajátosságaitól (kockázat forrása, intenzi-
tása, más kockázatokkal való korrelálása), a háztartások, illetve közösségek erõforrásaitól,
valamint a szociális kockázatkezelés által alkalmazott eszközöktõl és módszerektõl, azaz
az elõbb említett szereplõk kockázatkezelési képességétõl.

A „kockázati láncnak” is nevezett sebezhetõség fogalma több komponensre bontható:
a) a fentiekben említett és meghatározott szociális kockázatra;
b)kockázatkezelésre: a kockázatra adott válasz, azon tevékenységek és stratégiák 

összessége, melyek a kockázat, azaz a sokkok és a kockázat eredményeként be-
következett negatív hatások leküzdésére irányulnak;

c) eredményre – a jóléti helyzet megváltozása, mely a kockázati sokk eredménye-
ként következik be, valamint a szociális kockázatkezelési eszközök alkalmazásá-
nak hatékonyságától függ.

A szegények, valamint a szegénység peremén állók a legsérülékenyebb kategória, hi-
szen õk azok, akik a leginkább ki vannak téve a kockázati hatásoknak, akik számára kor-
látozott az erõforrásokhoz való hozzáférés, valamint alacsony a kockázatkezelési képes-
ségük (Florian, 2005. 16–20).

Tanulmányom központi témája Ploszkos vidéki község fejlettségi szintjének elemzése.
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Az elemzést az 1998-as romániai Zöld Könyvben szereplõ hét mutató csoportból kiin-
dulva végeztem, miután elõzetesen áttanulmányoztam a romániai szakirodalomban fellel-
hetõ egyéb értékelési módokat is (Florian V., Sandu D.).

A vvidéki kközösség ffejlettségi sszintjét a következõ mutatók alapján tanulmányoztam:
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A fenti mutatók listája a teljesség igénye nélkül lett összeállítva, hiszen olyan fontosabb
gazdasági, illetve szociális mutatók, mint például az egy fõre esõ GDP, humán fejlettségi in-
dex stb., nem hozzáférhetõek a vidéki közösségek szintjén.

A kkutatás mmódszertana

A vizsgál község elemzéséhez felhasznált adatokat, többek között népszámlálási adato-
kat, közösségfejlesztési mutatókat és kritériumokat, különbözõ hivatalos intézményektõl
gyûjtöttem, így például a Kolozsvári Regionális Statisztikai Igazgatóságtól, a Nemzeti Sta-
tisztikai Hivataltól, a Kolozsvári Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóságtól, valamint
a helység éves adatlapjából. Különbözõ adatokhoz ugyanakkor a község polgármesteri hi-
vatalánál is hozzájutottam.

A statisztikai adatokat kiegészítendõ, alkalmam volt még néhány fontos és hasznos in-
formációt összegyûjtenem néhány félig strukturált interjú során a község polgármesteré-
vel, alpolgármesterével, az iskola igazgatójával, valamint a helyi agrármérnökkel. Ezek a
beszélgetések hozzásegítettek, hogy átfogóbb képet kapjak arról, hogyan érzékeli, hogyan
látja és hogyan viszonyul a község problémáihoz a közösség iskolázott és szakképzett réte-
ge, mely a közösség fejlõdési irányának meghatározója is egyben.

A közösség helyzetképének minél jobb meghatározásához és értékeléséhez felhasznál-
tam a SWOT analízist. A SWOT elemzés az adatok és rendelkezésre álló információk rend-
szerezését teszi lehetõvé, mely kiindulópontot ad a jövõbeni cselekvési tervek és stratégi-
ák kidolgozásához.

A község helyzetének leírása után, a SWOT elemzés alapján, felépítettem a problémafát,
és magyarázatot próbáltam adni az egyes problémák közötti oksági kapcsolatokról. A kö-
vetkezõkben a problémafa alapján a célfát építettem fel.

Az utolsó lépés azon cselekvési tervek felvázolása, melyek választ adhatnak a kulcsprob-
lémák megoldására. A cselekvési terveket úgy kell megfogalmazni, hogy azok elõsegítsék a
lehetõségekben rejlõ megoldások megvalósítását úgy, hogy a gyengeségeket erõsségekké
alakíthassuk, valamint az erõsségeket a veszélyek és külsõ kockázatok leküzdésére hasz-
nálhassuk fel.
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Ploszkos kközség SSWOT aanalízise

Földrajzi éés ttermészeti aadottságok

Infrastruktúra éés aa hháztartások llakáskörülményei
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Gazdasági hhelyzet
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A SWOT elemzés alapján grafikus formában elkészítettem a problémafát az ok-okozati
kapcsolatok feltárására, majd a felvázolt problémák alapján a célfát dolgoztam ki.

Problémafa
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Célfa

Ajánlott ccselekvési iirányok, ttervek

Az alábbiakban, a fent elkészített elemzés alapján, felvázolom a közösség fejlesztése ér-
dekében jövõben ajánlatos cselekvési irányokat.

Az iinfrastruktúra ffejlesztése, a technikai ellátottság biztosítása elengedhetetlen a 
község fejlõdése szempontjából.
– a Ploszkost Tordával összekötõ 14 km-es útszakasz aszfaltozása jelentõs elõnyöket

hozna a község számára, tekintettel arra, hogy Torda egy fejlõdésben lévõ város, valamint
hogy e város mellett fog majd a késõbbiekben húzódni a Bors–Brassó autópálya. Az útsza-
kasz felújítása elõsegítené Torda könnyebb megközelítését, a munkavállalást a helyi lakos-
ság számára ebben a városban, és ezáltal a mezõgazdálkodásból nyert jövedelem kiegészí-
tését. Az útszakasz felújítása elõsegítheti ugyanakkor a bevándorlást is azok számára, akik
Tordáról szeretnének kiköltözni, 20 percnyire a várostól, és mégis messze a városokra jel-
lemzõ zajtól és szennyezõdéstõl. Ahhoz, hogy ez lehetõvé váljon, egyéb infrastruktúrát il-
letõ problémák megoldását is figyelembe kell venni:

– az ivóvízhálózat kiépítése, mely többek között azért is indokolt, mert a kutakban talál-
ható víz minõségileg nem megfelelõ, ami megbetegedések forrása lehet;
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– a földgázhálózat kiépítése, különösen abból a szempontból, hogy a község közel he-
lyezkedik a fõvezetékhez, valamint hogy a fával való fûtést nehézkessé teszi az a tény, hogy
a község rendelkezésére álló erdõterület kicsi;

– a kommunikációs és információs lehetõségek fejlesztése – lehetõvé kellene tenni egy
mobiltelefon relé elhelyezését és felállítását, vagy a vezetékes telefonhálózat kiterjesztését,
melyek létrehozása napjainkban már nem jelent technikai jellegû problémát. Lehetõvé
kellene tenni az internethez való hozzáférést, egyrészt a lakosság azon része számára,
amely érdekelt ebben, másrészt ez elõsegítené a befektetõk vonzását is, hiszen a gyors és
rövid idõ alatt végbemenõ kommunikáció és információcsere elengedhetetlen a vállalko-
zások számára.

A mmezõgazdasági vvállalkozók öösztönzése. A községben nagy a több mint 10 hektár föld-
területtel rendelkezõ gazdaságok száma, valamint az olyan gazdaságoké, ahol az állatállo-
mány (szarvasmarha, juhok és disznók) elegendõen nagy ahhoz, hogy hatékony mezõgaz-
daságot mûveljenek. Ezek a gazdaságok, méreteiket tekintve, képesek lennének hatékony
mezõgazdasági tevékenységet folytatni. Így ezek a gazdák tartoznának elsõként azon vállal-
kozók közé, akik az európai standardok szerinti mezõgazdálkodást mûvelhetnék, környezet-
kímélõen, mely nem csak a megélhetéshez szükséges jövedelmet, hanem profitot is ered-
ményezne, mely utat nyitna a további befektetések elõtt. A legelõk minõségének karban-
tartása fontos lenne, figyelembe véve a szarvasmarha és a juhállomány nagy számát. A me-
zõgazdasági tevékenység és fejlõdésének biztosítása érdekében szükséges ugyanakkor a
mezõgazdasággal foglalkozó személyek informálása, ezek különbözõ szaktanfolyamokon
való részvételének elõsegítése, felsõfokú végzettséggel rendelkezõ szakemberek kiképzése.

A llakosság kképzettségi sszintjének nnövelése, a szakmai képesítés és újraképesítés, külö-
nösen a fiatalok körében, feltétele annak, hogy a lakosság jobban megfizetett munkahe-
lyeket találjon, ami elõsegítené az életszínvonal növelését. A helyi közigazgatásban dolgo-
zó alkalmazottak – és nem csak õk – bevonása vidékfejlesztési projektek megírásába kü-
lönösen hasznos lenne, mert elõsegítené az európai pénzügyi alapokból való pótlólagos fi-
nanszírozást, különösen a csatlakozás után.

Testvérközségi kkapcsolatok kkialakítása, kapcsolatok kiépítése, együttmûködések létreho-
zása olyan belföldi és külföldi községekkel, melyek hasonló problémákkal küszködnek,
elõsegítené, hogy a község ne maradjon elszigetelt. A csatlakozás után a Leader program
pénzügyi támogatást nyújt ilyen téren.

A fent említett cselekvési irányok csupán néhány irányvonal, melyeket részletesen kidol-
gozott programokkal és intézkedésekkel kell kiegészíteni, mielõtt gyakorlati megvalósítá-
sukat terveznék. A tanulmány nem is tûzte ki céljául részletes cselekvési programok és
tervek kidolgozását, hiszen ezeket helyi szinten kell eldönteni, a község vezetõsége és a la-
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kosság által, figyelembe véve a közösség céljait és lehetõségeit, biztosítván ezáltal a megfo-
galmazott és konkrétan foganatosítani kívánt stratégiák életképességét.

IRODALOMJEGYZÉK:

Buþiu, Cãlina Ana: Dezvoltare comunitarã. Alba Iulia, 2004.
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Vest Timiºoara, 2002.
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PÁLFI  AATTILA

Átalakulóban van a kontrolling? Ha figyelembe vesszük az informatikai iparág fejlõdése
nyújtotta új lehetõségeket, akkor bizonyosan igen. Hiszen ma már ott tartunk, hogy az egy-
re „okosabb” és kifinomultabb eszközök (RFID, intelligens polcok, intelligens mérlegek,
mobil értékesítési eszközök stb.), illetve szoftveres megoldások (integrált vállalatirányítási
rendszerek, CRM, SCM rendszerek, üzleti intelligencia, adattárházak és adatbányászati
eszközök) ugrásszerûen megnövelték a begyûjthetõ és ezáltal feldolgozható adatok körét.
Márpedig ezek a lehetõségek olyan új elemeket hoztak és hoznak a kontrolling tevékeny-
ség számára, amelyek akár egy pár évvel ezelõtt elképzelhetetlenek voltak.

Az integrált vállalatirányítási rendszerek, az üzleti megoldások terjedése a hagyományos
koordinációs, összehangoló szerepen túlmenõen, egyre könnyebbé teszik a felhalmozott
adatokból a megfelelõ információk elõállítását és ezáltal a kontrolling tevékenység haté-
konyságának növekedését. Néha még a hagyományos terv-tény elemzésekre épülõ kont-
rolling koncepció is „veszélyben forog”. Nem véletlen, hogy megjelentek az olyan új elkép-
zelések, mint a gördülõ tervezés, amelyek figyelembe veszik azt a tényt, hogy a felgyorsult
világban az események rugalmas követése sokszor fontosabb, mint a merev terveknek va-
ló megfelelés. Mindezek természetesen azt is jelentik, hogy ma már egy fejlett kontrolling
rendszer versenyképességet növelõ eszközzé válhat.

Amikor a naprakészség helyett a „percrekészség” az elvárás, akkor a nagy tömegben elõ-
állított adatok megfelelõ módon történõ felhasználása üzleti sikert eredményezhet. És for-
dítva is igaz. Ha egy vállalkozás a rendelkezésére álló adatokat, információkat nem hasz-
nosítja, akkor versenyhátrányba kerülhet.

A vállalatirányításhoz nem elegendõek az összevont jelentések, mint például az ered-
mény-kimutatás. Szükség van olyan rendszerekre, amelyekkel azokon a szinteken is mér-
hetõ a nyereség (és nem csak a bevétel), ahol befolyásolni tudjuk az eredményt. 

Azt mondják, az ördög a részletekben rejlik. Nincs ez máshogy az üzleti életben sem. Azt
minden vállalat tudja különbözõ összevont kimutatásokból (mérleg, eredmény-kimuta-
tás), hogy mennyi az éves profitja. De valljuk be õszintén, az ilyen szintû információk nem
elegendõek érdemi döntések meghozatalára.

Ám ha összetevõiben vizsgáljuk az eredményt, igen érdekes megállapításokra juthatunk.
Különbözõ kérdéseket tehetünk fel. 

– Adott körzetben kik a legjövedelmezõbb vevõk?

A kontrolling jövõje, avagy a profit a részletekben rejlik
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– A három legjövedelmezõbb vevõ mit vásárolt és van-e összefüggés a jövedelmezõségük
és a vásárolt termékek között?

– Mely üzletkötõk hozzák a legnagyobb nyereséget? (nyereséget és nem forgalmat!)
– Melyik ügyleten mennyit nyertünk? 
Sokat lehet azon gondolkodni, hogy mik azok az összetevõk, amelyek szintjén mérni

kell a nyereséget. A fõ kérdés pontosan ez. Mi szerint mérjük a nyereséget? Találni kell
olyan szintet/szinteket, ahol befolyással tudunk lenni az eredményre. Ebben a megkö-
zelítésben a döntéstámogatás és egyúttal a kontrolling célja sem az, hogy különbözõ,
sokszor értelmetlen kalkulációkat és elemzéseket végezzen, olyan jelentéseket gyárt-
son, amelyeket igazán senki nem tud felhasználni, hanem az, hogy megtalálja azokat
a dimenziókat, amelyek mentén érdemleges módon tudja irányítani és befolyásolni az
eredményt.

A svájci légitársaság, a Swissair például arra volt kíváncsi, hogy melyik járata mennyire
nyereséges, ezért egészen járatszintig bontotta le az összeredményét. Ennek köszönhetõ-
en pontosan tudja, hogy mûködésében hol van értelme beavatkozni.

Tehát a cél: mérjük a profitot különbözõ dimenziók mentén, és keressük meg azokat a
cégspecifikus értékteremtõ tényezõket, amelyeken keresztül befolyásolható a nyereség.
Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy nem a profit felosztását kell elvégezni. Ezzel ugyanis
nem tennénk mást, minthogy egy értéket önkényesen részekre bontunk, látszólagos ered-
ményt érve el. 

Képzeljük el, hogy egy vevõnk van. Ebben az esetben erre az egy vevõre számított profit
megegyezik a cég összprofitjával, ugyanis minden költség a vevõtõl származó bevétel miatt
merül fel. Több vevõ esetében viszont megváltozik a helyzet. A vevõnként felmerült költsé-
geket kell kivonnunk a vevõnkénti bevételbõl, hogy vevõnkénti profitot tudjunk meghatá-
rozni. Természetesen ez azt jelenti, hogy akár egyes vevõkre, akár értékesítési csatornákra
végzünk elemzést, a „részprofitok” összessége a cég összprofitját fogja mutatni.

A bevételt aránylag könnyen meg lehet feleltetni a különbözõ dimenzióknak (vevõk, ter-
mékek, termékcsoportok, értékesítési csatornák stb.), ám a költségeket annál nehezebb.
Ugyanis ha az általános költségeket volumenalapon osztjuk rá a kiválasztott objektumok-
ra, akkor nem léptünk elõre. Például az üzlethelyiség bérleti díja és az értékesített darab-
szám között elég esetleges a kapcsolat. Logikusabb az adott termék által az üzlethelyiség-
bõl elfoglalt terület alapján kalkulálni.

Az elõbbi gondolatmenetre épül a tevékenységalapú költségszámítás. Ez a módszer, úgy-
nevezett költségokozó tényezõkön keresztül, összekapcsolja a fõkönyvi adatokat a vállalati
mûködés operatív adataival (lásd: lefoglalt terület nagysága), így a beavatkozási pontok is
meghatározhatókká válnak.

PÁLFI ATTILA
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35A kontrolling jövõje, avagy a profit a részletekben rejlik

Minden meghozott döntést egy megfontolt döntés-elõkészítõ munkának kellene meg-
elõznie. Ez pedig nem más, mint annak átgondolása, hogy milyen információkra van
szükségünk, ezeket milyen adatokból és hogyan kapjuk meg. Sajnos e kérdések megvála-
szolása nagyon sok idõt igényel, ráadásul van még egy problémakör, amelyik ezt megne-
hezíti.

Herbert Simon, Nobel-díjas közgazdász, már 1971-ben kijelentette, hogy egy informáci-
ókban gazdag világban a szûk keresztmetszet a figyelem. „… az információk bõsége vala-
mi másnak a szûkösségét jelenti: annak a szûkösségét, amit az információ fölemészt. Elég
nyilvánvaló, hogy mi ez: az információk az információkat fogadó fél figyelmét emésztik föl.
Az információbõség tehát figyelem-szegénységet teremt.” És nem véletlen az sem, hogy 30
év múlva Thomas Davenport, az egyik legismertebb információtechnológiai guru egyik új
könyvének címe: A figyelem gazdasága.

Egy vállalatnál, a tevékenységbõl adódóan, rengeteg információ keletkezik. Vajon jut-e a
szûkös figyelembõl a megfelelõ információk feldolgozására? Jó információkból is lehet
rossz döntést hozni, de rossz információkkal esély sincs arra, hogy jól döntsünk. A lénye-
ges információk elõállítása mekkora erõforrást igényel? 

A kontrolling rendszer megfelelõ informatikai háttér nélkül elképzelhetetlen. A jó kont-
rolling rendszer hatékony mûködésének feltétele egy jól bevezetett vállalatirányítási rend-
szer: a cég üzleti folyamatainak a beszerzéstõl, a készletgazdálkodáson, termelésen, érté-
kesítésen át a pénzügyi és könyvelési folyamatok teljes körû lefedése és integrációja. 

Az elsõ kérdés ezért az, hogy mûködõképes, folyamatokat átfogó, integrált tranzakció-
feldolgozó rendszerrel kell rendelkezni. Enélkül ugyanis nagyon sok veszõdséggel jár az
információfeldolgozás, miközben a rejtett költségek (ugyanis ki tudná megmondani,
mennyibe kerül a többszörös adatbevitel, az adatok nyomozása stb.) nagyon magasak le-
hetnek.

Ekkor derül ki igazán, hogy a fõ kérdés nem az, hogy sok vagy kevés az az összeg, ami-
be egy vállalatirányítási rendszer kerül, hanem hogy mennyibe kerül a vállalatirányítási
rendszer hiánya.

Nehéz elõre kitalálni, hogy milyen információkra lesz szükségünk a jövõben, ezért jobb
megoldásnak tûnik egy olyan eszköztár használata, amelyik az információ igényének fel-
merülésekor képes választ nyújtani, egyébként pedig „meghúzódik a háttérben”.

Az információtechnológia fejlõdése lehetõvé tette olyan döntéstámogató szoftverek meg-
jelenését, amelyek használatához nem szükséges adatbázis-kezelési, programozási isme-
ret. Két dolgot igényelnek a vezetõktõl. Józan üzleti gondolkodást és annak a készségnek a
meglétét, amit úgy nevezhetnénk, hogy értelmezni tudni a képernyõn (papíron) megjele-
nõ adatokat és összefüggéseket.
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Felmerül az a kérdés, hogy mennyire lehet sztenderdizálni e megoldásokat? Lehet, de
mindenképpen biztosítani kell azt is, hogy az ad-hoc elemzések, jelentések könnyedén
„szállítsák” a szükséges információkat. Szerencsére az üzleti intelligencia, adattárház és
adatbányászati megoldások területén történõ fejlõdés az utóbbi idõben ezt ma már lehe-
tõvé teszik. Ezek a sztenderdizált eszközök „nem sztenderd” kérdésekre is gyorsan választ
tudnak adni.

Ugyanakkor figyelni kell arra, hogy egy döntéstámogató szoftver bármilyen adatokból ké-
szít elemzéseket, akkor is, ha rosszak azok az adatok. Ezért van nagy szerepe az adatokat
elõállító tranzakciós/ügyviteli rendszernek.

Természetesen annál hatékonyabban mûködik egy döntéstámogató szoftver, minél
összefogottabb tranzakció-feldolgozó rendszerre épül. A mai világban a legösszehangol-
tabb tranzakció-feldolgozást az integrált vállalatirányítási rendszerek jelentik.

Ezen szempontok figyelembevételével a leghatékonyabb megoldás egy „hármas szövetség”
kialakítása:

Értékalapú vállalatvezetés módszere, melynek eszköze a tevékenységalapú költség-
számítás:

1. Döntéstámogató szoftverek alkalmazása. Biztosítja az információk szükség sze-
rinti elérését, miközben nem kényszeríti a vezetõket elõre meghatározott jelenté-
sek szerinti döntéshozatalra.

2. Integrált vállalatirányítási rendszerek használata. Összehangolt mûködést nyújta-
nak, és biztosítják az információáramlás integrációját, a minõségi adatállomá-
nyok meglétét és könnyû feldolgozhatóságát.

PÁLFI ATTILA
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Ahogy a méretét, a munkatársak számát, az ügyfelek számát, a folyamatok összetettsé-
gét tekintve a vállalat növekszik, úgy egyre inkább szükség van kontrolling koncepció ki-
alakítására is. Ez, figyelembe véve az elõbbiekben már említett tendenciákat, azt is jelen-
ti, hogy a kontrolling koncepciónak tartalmaznia kell olyan elemeket is, hogy hogyan lehet
gyorsan (percrekészen) és pontosan információkhoz jutni, váratlan kérdésekre választ ad-
ni, hiszen a kontrollereknek a rendszeresített jelentések mellett egyre többször kell ad-hoc
jelentéseket készíteniük. És ami a legfontosabb: a kontrolling koncepciónak, a hagyomá-
nyos irányítási-ellenõrzési, azaz navigációs képesség mellett tartalmaznia kell a versenyké-
pesség növelésének módját is.

Mint általában az informatikában, úgy a kontrolling rendszerek kialakításának területén
is nehéz kérdés a megtérülés meghatározása. Maga a kontrolling rendszer felépítésének
költsége jól behatárolható. Tudjuk, mikor kezdõdik a kiépítés, mikor van vége, milyen esz-
közöket használtunk, hány órát töltöttünk a kialakításával. A kontrolling rendszer beveze-
tésének költsége jól mérhetõ, a várható bevétel azonban már kevésbé. Ennek mérése azért
is nehéz, mert nagymértékben függ attól, hogy a vezetõk hogyan tudják hasznosítani az in-
formációkból származó tudást. Ha ez a tudás versenyelõnyt eredményez, akkor a kontroll-
ing rendszerek hozadéka elképesztõen nagy is lehet, így ehhez képest a kialakítás költsé-
ge akár elhanyagolható. Fontos kihangsúlyozni, hogy ezért a megtérülés a munkatársak
tudásától, kreativitásától is függ, és ezért egy jól kialakított kontrolling koncepció nem fe-
ledkezhet meg a képzésrõl, azokról a tréningekrõl, amelyek az eszközök használatának
oktatása mellett a „hasznosítás” képességét is növelik. 

A kontrolling megoldások piaca növekszik, hiszen az alapokat képezõ vállalatirányítási
rendszerek piaca, az egyre korszerûbb üzleti megoldások piaca is növekedõben van. A gaz-
dasági területek vezetõi mellett az értékesítési és beszerzési területek vezetõi is egyre in-
kább értékelik az informatikai eszközök fejlõdésébõl származó korszerû megoldások elõ-
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nyeit. Nem véletlen az ügyfélkapcsolat-menedzsment (CRM) és ellátásilánc-menedzsment
(SCM) megoldások elõretörése, és nem véletlen az sem, hogy a hagyományos számvitel
alapú költségelemzés mellett elõtérbe kerülnek a fentiekben már érintett korszerû tevé-
kenységalapú költségszámításra épülõ kontrolling megoldások. Mindezek a tendenciák a
teljesítménymutatók egy egészen újszerû családjának a létrejöttét eredményezték. 

Átalakulóban van a kontrolling? Igen, azt mondhatjuk, hogy a korszerû információtech-
nológia, az erre épülõ újszerû módszerek megjelenése lehetõvé teszik, hogy ma már a be-
szerzési, értékesítési, termelési vezetõk is sok esetben látnak el kontrolling feladatokat is.
A megfelelõen kialakított kontrolling rendszer nem csak a kontrollereket támogatja. A
kontrolling „beszivárgott” a mindennapi üzleti tevékenységbe.

Összefoglalva elmondható, hogy a jó kontrolling koncepció figyelembe veszi az informá-
ciótechnológia fejlõdésébõl származó új eszközök és szoftveres megoldások nyújtotta le-
hetõségeket, és célul tûzi ki a versenyképesség növelését, valamint a munkatársak és ve-
zetõk azon készségeinek, képességeinek fejlesztését, amelyek az adatok elemzésére, az üz-
leti tudás elõállítására vonatkoznak.

PÁLFI ATTILA
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PÁSZTOR CCSABA 

A Hivatalos Közlöny l. részének 2006/529–2006/635. számaiban megjelent gazdasági,
pénzügyi újdonságok a következõ témaköröket ölelik fel:

1. adózás, adóbevallás; 
2. állóeszközök amortizációja, felértékelése;
3. munkabérszerzõdések, munkabérre befizetendõ összegek;
4. vám, áfa, luxusadó, pénzmosás, nyereségadó;
5. privatizáció, kedvezmények kis- és középvállalatok részére, mezõgazdasági pénz-

kiegyenlítések, tõzsdepiaci normák;
6. pénzügyi auditálás, könyvvizsgálás; 
7. nyugdíjak, ösztöndíjak;
8. könyvviteli normák, hitelszövetkezetek mûködése;
9. ingatlanok és földterületek visszaigénylése, tûzoltósági kötelezettségek, fiskális

kasszagép használata;
10. külföldi utazás, helységnevek, fogyasztóvédelem, a kereskedelmi társaságok be-

jegyzése.  

1.1. A 2006/314-es sz. törvény (2006/617-es sz. H. K.) jóváhagyja a 2006/21-es sz.
sürgõsségi kormányrendeletet (2006/269-es sz. H. K.), amely megváltoztatja és
kibõvíti a 2001/571-es sz. adótörvényt. 

1.2. A 2006/273-as sz. törvény (2006/618-as sz. H. K.) tartalmazza a helyi adók új jog-
szabályozását.

1.3. A 2006/317-es sz. törvény (2006/624-es sz. H. K.) megváltoztatja és kibõvíti a
2006/33-as sz. sürgõsségi kormányrendeletet, megváltoztatván és kibõvítvén a
2003/571-es sz. adótörvényt.

4.1. A 2006/6357-es sz., az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal alelnökének a rendele-
te (2006/540-es sz. H. K.) jóváhagyja az átmenõ vámrendszer alkalmazására vo-
natkozó módszertani normákat Románia területén.

4.2. A 2006/6358-as sz., az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal alelnökének a rendele-
te (2006/540-es sz. H. K.) tartalmazza az egyszerûsített vámolási rendszer alkal-
mazására vonatkozó módszertani normáit.

Újdonságok a gazdasági és pénzügyi jogszabályozásban
XXXVIII. rész
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4.3. A 2006/1076-os sz. pénzügyminiszteri rendelet (2006/577-es sz. H. K.) jóváhagy-
ja az árucikkeknek a vámolási értékeiket euróban, amelyeket 2006. 07. 04-tõl al-
kalmaznak a vámhivatalok.

4.4. Az Országos Pénzmosás Elkerülése és Leküzdése Hivatalnak a 2006/496-os sz.
rendelete (2006/623-as sz. H. K.) tartalmazza a módszertani normákat, amelye-
ket a terrorista tevékenységek pénzforrásainak felderítésére kell alkalmazni.  

5.1. A 2006/768-as sz. kormányhatározat (2006/541-es sz. H. K.) értelmében segé-
lyekben részesülnek azok a mezõgazdasági földterület-tulajdonosok vagy bérlõk,
akik 2006-ban szõlészeteket, gyümölcsösöket telepítenek, amennyiben e terület
meghaladja az 1 hektárt.

5.2. A 2006/44-es sz. sürgõsségi kormányrendelet (2006/545-ös sz. H. K.) megváltoz-
tatja és kibõvíti a 2005/148-as sz. sürgõsségi kormányrendeletet és az 1993/61-
es sz. törvényt a családok állami pénzügyi segélyezése a gyereknevelésben és az
állami családi pótlék esetén.

5.3. A 2006/253-as sz. törvény (2006/553-as sz. H. K.) jóváhagyja a 2006/25-ös sz.
sürgõsségi kormányrendeletet a mezõgazdasági termelõknek szánt állami segé-
lyeket illetõen, akik szemes kukorica, napraforgó, repce takarmánynövények, il-
letve szója-, burgonya-, paszulytermesztéssel foglalkoznak.                

8.1. A 2006/266-os sz. törvény (2006/580-as sz. H. K.) jóváhagyja a 2006/28-as sz.
kormányrendeletet, szabályozván több pénzügyi és fiskális tevékenységet (a nem
banki pénzügyi intézmények mûködésével kapcsolatban).

8.2. A 2006/1121-es sz. pénzügyminiszteri rendelet (2006/602-es sz. H. K.) kötelezi
a tõzsdepiac résztvevõt és más kereskedelmi társaságokat a Pénzügyi Jelentésté-
tel Nemzetközi Szabványok használatára. 

8.3. A 2006/287-es sz. törvény (2006/606-os sz. H. K.) megváltoztatja és kibõvíti az
1997/51-es sz. kormányrendeletet a pénzügyi és operatív lízing, valamint a lí-
zingtársaságok mûködésére vonatkozóan.

9.1. A 2006/260-as sz. törvény (2006/575-ös sz. H. K.) jóváhagyja a 2005/187-es sz.
sürgõsségi kormányrendeletet, megváltoztatván a 2002/174-es sz. sürgõsségi
rendeletet a tömbházak hõszigetelési költségeinek visszatérítésére vonatkozóan
(34% állami, 33% helyi költségvetésbõl és 33% a tulajdonosok hozzájárulásából). 

10.1. A 2006/1417/C. sz. igazságügyi miniszteri rendelet (2006/578-as sz. H. K.)
meghatározza a hozzáférhetõséget a nonprofit jogi személyek országos regisz-
teréhez (nyilvántartásához).

40 PÁSZTOR CSABA
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10.2. A 2006/265-ös sz. törvény (2006/586-as sz. H. K.) jóváhagyja a 2005/195-ös sz.
sürgõsségi kormányrendeletet a környezetvédelem területén.

10.3. A 2006/1692/C. sz. igazságügyi miniszteri rendelet (2006/615-ös sz. H. K.) tar-
talmazza a típusnyomtatványok modelljeit, amelyeket a kereskedelmi társasá-
gok fizetésképtelensége esetén kell használnia a törvényszékeknek.

10.4. A 2006/1186-os sz. pénzügyminiszteri rendelet (2006/632-es sz. H. K.) tartal-
mazza a csõdeljárás területén a jogszabályozást a fiskális tartozások esetén, ha
a saját forrásaik nem kielégítõk. A pénzügyi hivatalok az 1995/64-es sz. csõd-
törvény, valamint a 2006/85-ös sz. fizetésképtelenség esetén kérhetik a csõdel-
járást  és javasolhatják a csõdeljárót.

1. KKönyvbemutató 
2006. július 27-én 18 órakor került sor az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) kolozsvári

székházában Somai József Gazdaság és gazdaságtudományok Brassai Sámuel életmûvében
címû monográfiájának bemutatójára.

A monográfiát Egyed Ákos, az EME elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia külhoni
tagja mutatta be, kihangsúlyozva Brassai Sámuel betöltött szerepét és annak fontosságát a
gazdaságtudományok kialakulásában. Kiemelte, hogy ennek a könyvnek a megjelentetésé-
vel Somai József nemcsak gazdasági kérdésekkel foglalkozó személyiségek sorának bõvíté-
séhez járult hozzá, hanem megajándékozta az olvasóközönséget egy értékes monográfiá-
val, amely az eddig már ismert Brassai életmûvet kiegészíti a gazdaságtudományokban
végzett gazdag tevékenységének az ismertetésével. A szerzõ a monográfiájában elsõként
tárta fel a tudománytörténet számára Brassainak a gazdasági gondolkodásban játszott út-
törõ jelentõségû szerepét. 

A jelenlévõk nagy száma bizonyíték arra, hogy Brassai életmûvének gazdasággal foglalkozó
területe aktualitással bír a közgazdászok és a gazdaságtörténet iránt érdeklõdõk számára.

A bemutatót rövid mûvészi mûsor követte: Majó Zoltán és Nagy István kolozsvári mûvé-
szek a francia barokk zenébõl adtak ízelítõt.

41Újdonságok a gazdasági és pénzügyi jogszabályozásban
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2. OOrszágos EElnökségi ÜÜlés
Az RMKT országos elnöksége gyûlést tartott 2006. július 15-én Félixfürdõn, a Poienita

szállóban.
A gyûlésen részt vettek: Somai József, Ciotlãuº Pál, Colþea Tibor, Debreczeni János, Szécsi

Kálmán elnökségi tagok, Zemba Orsolya ügyvezetõ igazgató, Király Csaba (meghívott), a
nagyváradi RMKT fiók elnöke, Frits László (meghívott), a kolozsvári fiók elnöke.

A gyûlést Somai József, az RMKT elnöke nyitotta meg, köszöntve a jelenlévõket és ki-
emelve a Társaság eddigi sikeres tevékenységét. Ezt követte Zemba Orsolya ügyvezetõ
igazgató beszámolója, mely az elnyert pályázatokat és az azokból származó feladatokat
elemezte.

A ggyûlés nnapirendi ppontjai: 
1. Tájékoztató az RMKT 2006. február–júniust felölelõ idõszakának tevékenységérõl

(mûködés, pályázatok, cenzorok, kiadványok).
Colþea Tibor, az RMKT alelnöke, beszámolt az Illyés Alapítvány kuratóriumi gyûlésé-
rõl, melyben közölte a rendelkezésre álló pályázati összegek csökkenését, mely jelen-
tõs pénzügyi problémákat okozhat a jövõben a civil szervezetek, s így a Társaságunk
mûködésében.
Javaslata: új stratégia kidolgozása a pályázás terén, a megyei fiókok és tagjaik bevoná-
sa és az EU-s források kihasználása.

2. Vándorgyûlés, Félixfürdõ – A globalizáció hatása Európa felzárkózó gazdaságaira (a
Vándorgyûlés programját az alábbiakban közöljük).
A gyûlés folyamán a szekcióvezetõk beszámoltak eddigi tevékenységükrõl a szervezést
illetõen, így körvonalazódott a Vándorgyûlés végleges programja, és a jelentkezési dí-
jat is megszabták.
Debreczeni úr javaslata: helyi szervezetek bevonása a szervezésbe. Ez azt jelenti, hogy
minden helyi szervezet vezetõje meghirdeti és összeírja a jelentkezõket, és a végsõ je-
lentkezést továbbítja az országos szervezetnek. A jelentkezés beküldési határideje:
szeptember 15.

3. Egyebek:
A Magyar Közgazdasági Társaság Vándorgyûlése – Magyar helyteremtés Európában.
Helyszín: Nyíregyháza, idõpont: 2006. augusztus 31. – szeptember 2.

Zemba Orsolya
RMKT ügyvezetõ igazgató

HÍREK
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3. AA RRomániai MMagyar KKözgazdász TTársaság XXV. VVándorgyûlése
Félixfürdõ, 2006. október 6–8.

A Társaság legjelentõsebb szakmai rendezvénye az évente megrendezésre kerülõ közgaz-
dász vándorgyûlés. A találkozót évrõl évre Erdély különbözõ városaiban tartja a Társaság,
és mindig a gazdasági élet egy-egy idõszerû, közérdekû témáját tûzi napirendjére.

A mmeghívottak kköre
A vándorgyûlésre meghívót küldünk az RMKT egész Erdély területét érintõ helyi szerve-

zeteinek, pénzintézeteknek, vállalkozóknak, egyetemistáknak, hazai és magyarországi
társszervezeteknek, valamint a hazai és külföldi média képviselõinek. A részvételi felhívás
megjelenik ezenkívül a sajtóban (Kolozsvári Rádió, Közgazdász Fórum, Szabadság, Króni-
ka, Romániai Új Magyar Szó és más helyi napilapok).

A rrésztvevõk sszáma
A résztvevõk száma évenként változik, 200–250 fõ, az utóbbi években fokozott érdeklõ-

dés volt tapasztalható.
Az eelõadók
A tudományos kongresszusok hagyományaitól eltérõen a szereplõk nem valamely tudo-

mányos eredmény bemutatására vállalkoznak, hanem az RMKT elnöksége kéri fel õket
egy-egy idõszerû gazdasági-pénzügyi kérdés bemutatására. Ezért mindig az illetõ szakterü-
let legismertebb képviselõi jutnak szóhoz. Az elõadók fõként gazdasági szakemberek, álla-
mi, államigazgatási, nagyvállalati vezetõk vagy egyetemi tanárok.

A XXV. VVándorgyûlésrõl
Téma: A gglobalizááció hhatáásai EEurópa ffelzáárkózó ggazdasáágaira
A plenáris ülésen öt elõadásra kerül sor, utána három szekcióban zajlanak a munkálatok:

1. A külföldi tõke a román bankrendszerben (szekcióvezetõ: Szécsi Kálmán); 
Kis- és középvállalkozások lehetõségei a globalizált világban (szekcióvezetõ: Debreczeni
János); 

2. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv – alternatíva a globalizációra? (szekcióvezetõ: Colþea Tibor); 
3. PhD-hallgatók szekciója (szekcióvezetõ: Török Ádám).

A rrendezvény ccélja:
– a témához kapcsolódó idõszerû szakmai kérdések megtárgyalása;
– tapasztalatcsere a környezõ országok szakembereivel;
– a szakmai anyanyelv használata;
– gazdasági kutatás ösztönzése;
– a gazdasági kultúra fejlesztése.
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Programtervezet
Október 66., ppéntek: 16.00 – Regisztráció; 

18.00 – Küldöttgyûlés
Október 77., sszombat: 9.00 – Plenáris elõadások; 

15.00 – Szekcióülések; 
20.30 – Állófogadás

Október 88., vvasárnap: 10,00 – A konferencia kiértékelése; A vendégek hazautazása

A pplenáris üülés eelõadói:
1. Kerekes Sándor, a Corvinus Egyetem dékánja: Fenntartható és/vagy versenyképes

Európa
2. Pitti Zoltán, a Corvinus Egyetem tudományos kutatója: Tudásgazdaság
3. Gheorghe Postelnicu: A globalizáció hatásai – költségek és nyereségek (Efectele glo-

balizãrii – costuri ºi beneficii) 
4. Radu Nechita, az Európai Tanulmányok Kar professzora: Globalizáció és adózás: egy

világadó veszélyei (Globalizare ºi fiscalitate: pericolele unui impozit mondial)
5. Radu Bufan, a Temesvári Egyetem professzora: Adóharmonizáció és a kettõs terhelés

elhárítása (Armonizarea fiscalã în cadrul impozitelor directe ºi convenþiile de evitare a
dublei impuneri)

Tervezett sszekciók:
1. A külföldi tõke a román bankrendszerben 

Radu Topliceanu, a Raiffeisen Bank Romania igazgatója: A Contact Center fejlõdése,
mint a global banking eszköze
Kis- és középvállalkozások lehetõségei a globalizált világban
Mikael Szabó, a Coface Hungary KFT igazgatója – 
Gergely Róbert – Szentes Balázs: Menedzsmentkihívások és válaszok a felzárkózó or-
szágok vállalkozásai számára

2. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv – alternatíva a globalizációra?
Colþea Tibor: A Román Nemzeti Fejlesztési Terv alapján megpályázható EU-s források
Madarász Eszter – Papp Zsófia: Turizmus és területi versenyképesség – empirikus
kistérségi kutatás

3. PhD-sok szekciója
Csuka Gyöngyi – Kovács Tamás: Államosítások és államosítási kísérletek a volt európai-
szovjet érdekszférában

HÍREK

ujforum_54.qxp  8/2/2006  12:12 PM  Page 44



45HÍREK

Dancsecz Gabriella – Nagy Zsuzsanna: Érintettek és munkatársak elégedettsége, mint
a sikerességet meghatározó tényezõ
Böcskei Elvira – Fehér Helga – Poór Judit: Változások a kereskedelempolitikai eszközök
terén
Fekete Hajnalka – Klausz Melinda – Sipos Eszter: Új követelmények a vállalati telje-
sítményértékelésben
Németh Adél: Stratégiai kereskedelempolitika – láthatatlan korlátozások a WTO-n belül
Székely Imre: Románia az euróövezethez való csatlakozás útján

(A végleges programot és a részvételi díjakat a Közgazdász Fórum következõ számában
fogjuk közölni.)
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Analiza eeconomicã aa mmicroregiunii GGheorgheni
MADARAS,  SSZILÁRD 

O întrebare primarã este urmãtoarea: de ce se dezvoltã mai bine unele regiuni, pe când
alþii rãmân în urmã? Mai multe analize de situaþii adecvate ºi comaparative ar da rãspuns
la aceastã întrebare. 

Lucrarea de faþã conþine analiza socio-economicã a microregiunii Gheorgheni. La
aceastã analiza complexã, am cãutat în primul rând, indicatori pentru caracterizarea situ-
aþiei întreprinderilor comerciale, pe de altã parte indicatori cu referire la nivelul de trai. 

Am cãutat rãspuns la urmãtoarele întrebãri: 
Este productivã agricultura microregionalã? 
Cum a evaluat în ultimii ani situaþia ocupãrii forþei de muncã ºi în ce domenii al între-

prinderilor comerciale se aratã o rezolvare a acestei probleme a ocupãrii? 
Se poate vorbi despre un statut de „centru microregional” al municipiului Gheorgheni?   
Dupã efectuarea analizei am prezentat concluziile dintre care amintesc numai trei:

Numãrul populaþiei microregiunii aratã o scãdere continuã, mai ales din cadrul tinerilor. 
Schibarea de structurã ce a avut loc în industrie, a cauzat închiderea marilor între-

prinderi din regiune, care asigurau locuri de muncã pentru o parte semnificativã a popu-
laþiei, care acum ori lucreazã în domeniul agriculturii, cu un nivel general scãzut de pro-
ductivitate ori la întreprinderile mici ºi mijlocii, care sunt în general asociaþii familiare.

Întreprinderile comerciale cu profile de prelucrare a lemnului ºi de turism, (acestea din
urmã având un caracter sezonal) nu garanteazã rezolvarea pe termen lung a problemei
ocupãrii forþei de muncã.

***

Perspective dde rrevitalizare aa ccomunei PPloscoº ddin JJudeþul CCluj
PASCA, MMÓNIKA 

Acest articol prezintã o diagnozã multidimensionalã a comunei Ploscoº, pentru identi-
ficarea principalelor probleme cu care se confruntã aceastã comunitate ruralã, urmatã de
propunerea unor direcþii de acþiune care pot contribui la dezvoltarea economico-socialã a
comunei. Diagnoza se bazeazã pe analizarea complexã a  situaþiei  socio-economice, infra-

Rezumatul revistei
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structurale ºi a  condiþiilor de locuire. În acest demers am folosit instrumente ale ma-
nagementului strategic, precum analiza SWOT, arborele problemelor, arborele obiecti-
velor. În final, dintre obiectivele prezentate în abore am ales câteva, acelea pe care le-am
considerat ca fiind  elemente cheie pentru dezvoltarea comunei, creionând  pe baza lor
direcþii de acþiune.

Cuvinte cheie: dezvoltare ruralã, grad de dezvoltare/sãrãcie, managementul riscului social.  

***

Viitorul ccontrollingului ssau pprofitul sstã îîn ddetalii
PÁLFI ,  AATTILA 

Analiza trecutului ºi tendinþele viitoare aratã, cã rolul controllingului pe lângã activitãþile
tradiþionale de control ºi planificare trebuie sã se diversifice.  Trebuie sã þinem pas cu
schimbãrile pieþei ºi cu apariþia noutãþilor informatice. 

Scopul controllingului este identificarea factorilor de valoare în activitatea întreprin-
derilor, cu ajutorul cãrora se poate spori profitabilitatea ºi competitivitatea  întreprin-
derilor. Pentru a avea succes, în afara conceptul de controlling trebuie dezvoltat capaci-
tatea cunoºtinþelor managerilor ºi angajaþilor în domeniul afacerii. În asta constã rata de
profitabilitate. 

***

Noutãþi îîn llegislaþia eeconomicã ººi ffinanciarã
PÁSZTOR,  CCSABA 

Noutãþiile economice ºi financiare publicate în ediþiile 47/2005 – 235/2005 ale Monitorului
Oficial cuprind urmãtoarele teme:

1. impozitare, declaraþie pe venit global
2. amortizarea mijloacelor fixe, estimare
3. contracte de muncã, sume plãtite pentru salarii
4. taxã vamalã, TVA, accize, spãlare de bani, impozit pe profit
5. privatizare, reduceri/subvenþii pentru întreprinderile mici ºi mijloci, compensaþiile

bãneºti din agriculturã, normele de pe bursa de valori
6. auditare finacialã, control contabil
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7. pensii, burse
8. norme de contabilitate, funcþionarea cooperativelor de credit 
9. solicitarea imobililor ºi a terenurilor, obligaþiile pompierilor, utilizarea casei fiscale
10. cãlãtorie în strãinãtate, numele de localitãþi, protecþia consumatorului, înregistrarea

societãþilor comerciale.

***

Comunicãri

Economic aanalysis oof GGheorgheni mmicroregion 
SZILÁRD MMADARAS

A primary question is: Why do some regions show greater development than others, and
why do others lag behind?  Several more adequate and comparative analyses would prob-
ably offer the answer to this question.

The present study contains the socio-economical analysis of the micro region
Gheorgheni. For this complex analysis we were looking, on the one hand, for indicators
which characterize the situation of commercial enterprises, and on the other hand, for
indicators with reference to the standards of life. 

We were looking for answers to the following questions:
Is the agriculture of the micro regions productive?
How has the situation of labour occupancy developed in the last few years and which

fields of commercial enterprises show a solution to this problem of occupancy?
Could we speak about the status of “micro regional center” in the case of the town

Gheorgheni?
After making the analysis we presented the conclusions from which I only mention

three: The number of inhabitants of the micro region is constantly decreasing, especially
what the youth is concerned. The change in the structure of the industry has caused the
closing down of the big enterprises in the region. These meant a sure workplace for a sig-
nificant part of the inhabitants, who are now working, either in an agriculture that generally has

Contents
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low level of productivity, or for medium-size and small enterprises that are usually family
associations. 

Commercial enterprises of wood processing and tourism – the latter being of seasonal
character – do not guarantee the solution to the problem of labour occupancy on a long
term.

***

The pperspectives oof rrevitalisation oof tthe vvillage PPloscoº iin tthe ccounty CCluj
MÓNIKA PPASCA 

This article presents a multidimensional diagnosis of the village Ploscoº in order to iden-
tify the main problems which this rural community has to confront with. This is followed by
the suggestion of some activities which could contribute to the economic-social development
of the community. The diagnosis is based on the complex analysis of the socio-economic and
infrastructural situations and of the life conditions. To approach this way of analyzing we
have used means of strategic management, such as SWOT, the mast of problems and the
mast of the objectives. Finally, we have picked some of the objectives that have already been
presented in the mast. We considered these to be the key elements for the development of
the community and based on them, we drew the sketches of some activities.

The key words are: rural development, degree of development / poverty, management of
the social risk.

***

The ffuture oof tthe ccontrolling oor tthe pprofit llies wwithin tthe ddetails
ATTILA PPÁLFI  

The analysis of the past and the future tendencies show that, besides the traditional
activities of control and planning, the role of the controlling has to diversify. We have to keep
up the pace with the market changes and the novelties regarding information supplies.

The aim of the controlling is the identifying of the valuable factors within the activity of
enterprises with the help of which the profit and competitive spirit of enterprises could
grow. In order for the notion of the controlling to be successful, the knowledge of the
managers and business company employees has to be developed. In this consists the
installment of profit.

49
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Novelties oof tthe ffield oof eeconomical && ffinancial llaw
CSABA PPÁSZTOR

In the editions 563/2004-1283/2004 ad 1/2005-46/2005 of the 1st part of the official
gazette was published some economical and financial news. This contains the following topics:

1. tax payment, tax return
2. amortization of fixed asset, appraisal
3. pay contracts, sums for wages
4. customs, vat, tax for luxury, money laundry, profit tax
5. privatization, advantages/discounts for small and middle size companies, economical

money leveling, stock market norms
6. financial auditing, examinations of record keeping
7. pensions, scholarship
8. record, keeping norms, functioning of credit co-operations
9. claim of estates and land, obligations of the fire depart-ment, cash register
10. travelling abroad, names of localities, protection of the costumer entry of commercial

companies. 

***

News

Translated by Noémi Darvas
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