
A 2003-ban alapított Erdélyi Társada-
lom címû társadalomtudományi szakfo-
lyóirat évi két alkalommal jelenik meg a
Babeº–Bolyai Tudományegyetem Magyar
Szociológia és Szociális Munka Intézete
keretében. A kiadványban a szociológia,
antropológia, etnográfia és politológia tu-
dományterületekhez tartozó – erdélyi, ro-
mániai témájú vagy a kisebbségek kérdé-
sét érintõ – tanulmányok jelennek meg. 
A folyóirat célja a szakmai kommuniká-
ció biztosítása elsõsorban a szociológia, 
a szociálpolitika, a társadalomföldrajz, a
regionális tanulmányok és a kulturális
antropológia területén. 

Az utóbbi két évfolyamot kézbe véve
olyan tanulmányokra voltam kíváncsi,
amelyek – a társadalmi és gazdasági fejlõ-
dés kontextusában – a fiatalok vállalkozó
szellemével (is) foglalkoznak. 

A fiatalokat érintõ egyenlõtlenségek
csökkentésének legjobb módja a társadal-
mi innováció – érvel Szendi Dóra A társa-
dalmi innovációs potenciál mérésének 
lokális szintû lehetõségei címû írásában
(2016. 1.). A tanulmány alapgondolata:
„Több szerzõ egybehangzó véleménye 
értelmében a fejlõdés és konvergencia fõ
mozgatója az innováció.” Joseph Schum-
peter közgazdász klasszikus értelmezésé-
ben az innováció öt különbözõ formában
jelenhet meg: új termék bevezetésével, 
új termelési technológia alkalmazásával,
új piac nyitásával, új beszállítói források-
kal, illetve új szervezeti forma bevezeté-
sével. Ezen társadalmi innovációs ötletek
hatására javulhat adott térség életminõsé-
ge, és olyan társadalmi szükségletek is 
kielégíthetõk, amelyek piaci alapon nem
tehetõk meg.

Az észak-magyarországi régió 610 te-
lepülése és 47 városa kapcsán például az
elemzõ megállapítja, hogy a legtöbb vál-
lalkozás az autópálya nyomvonalában és
a régió északkeleti részén található meg.
A magyarázat? Az autópálya kedvezõ
szállítási viszonyokat biztosít, míg a régió
észak-keleti részén a magas számok in-

kább a fajlagos adatokban keresendõk. 
A  kisszámú népesség miatt ugyanis ma-
gas a száz fõre jutó mûködõ vállalkozások
száma. A régióban egyébként meglehetõ-
sen egyenlõtlen a 68,6 százalékot kitevõ
támogatások.   

A tanulmány szerzõje végül arra a kö-
vetkeztetésre jut, hogy nincs egységesen
elfogadott definíciója a társadalmi inno-
váció fogalomrendszerének. Minthogy
kevés a szakirodalomban a lokális elem-
zés, ezért komplex társadalmi innovációs
index kialakítására törekedett, amely te-
lepülési szinten tudja mérni a társadalmi
innovációs potenciált. Öt indikátor alap-
ján vizsgálta a települések társadalmi-
gazdasági helyzetét, és így számos prob-
lémát azonosított. Megállapította, hogy 
a leginkább hátrányos helyzetben a régió
északi, északkeleti perifériája, valamint 
a Bodrogköz térsége található. Megítélése
szerint ez a módszer alkalmazható orszá-
gos szinten is.

Benedek József, Kocsziszky György és
Veresné Somosi Mariann közös munkájá-
nak a címe Az innováció vizsgálatának 
elméleti és gyakorlati kérdései: technológi-
ai innovációtól társadalmi innovációig
(2016. 1.). Az elméleti alapvetést követõ-
en kiemelik, hogy jelentõs eltérések fi-
gyelhetõk meg Európa nyugati és keleti
makrorégiói között. A nyugati államok
költségvetésük jókora hányadát fordítják
az innovációhoz kapcsolódó kutatásra,
fejlesztésre, míg a kelet-európai országok-
nál a kutatásfejlesztés harmadrangú cél. 

Ma már a városok fejlõdésének leg-
fontosabb tényezõje a technológiai isme-
ret, amely magába foglalja a termelési té-
nyezõk és a munkaszervezés sajátos kom-
binációit. Így minél nagyobb a hozzáfér-
hetõ technológiai ismeretek mennyisége,
annál nagyobb a termelékenység, és an-
nál kisebb a termelési költség. Tehát ha 
a technológiai tudás globális közjóvá vál-
na, elméletben kiegyenlítõdnének a fejlõ-
dési esélyek. Ám a vizsgálatok inkább azt
igazolják, hogy jelenleg a nagy urbánus122
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régiók gyorsabban növekednek, mint más
típusú térségek.  

Szintén fontos szerepet játszik a tech-
nológiai ismeret változásában a globalizá-
lódás. Ennek következtében ugyanis a po-
litikai határok kezdenek elmosódni és 
kisebb szerepet játszani a gazdasági tevé-
kenységekben; az innovációk alapelemei
inkább regionális, mint országos jellem-
zõket öltenek. A technológiai ismeretek
térbeli diffúziója fejti ki a legnagyobb
technológiai változást, és regionális pola-
rizációt eredményez. Ez leginkább Kelet-
Közép-Európában figyelhetõ meg, ahol 
a gazdasági fejlõdés fõvárosközpontú,
erõsen polarizált innovációs rendszereket
hozott létre.

A szerzõk tanulmányukban az inno-
váció társadalmi dimenziójának fontossá-
gát hangsúlyozzák, amely a cég hátra- és
elõreirányuló kapcsolataiban, más sze-
replõkkel létrehozott viszonyokban vagy
új termékek gyártásában nyilvánul meg.
Ezért következtettek arra, hogy a helyi és
regionális kontextus kiemelkedõ szerepet
játszik az eltérõ innovációs teljesítmény
kialakulásában. 

Pacsuta István abból indul ki, hogy 
a társadalmi és mûszaki fejlõdéssel az ér-
tékrend is folyamatosan átalakul. Tanul-
mányában a felsõoktatásban részt vevõ
hallgatók értékválasztásait igyekszik fel-
tárni. „A fiataloknak a gyorsan változó 
világban gyorsabban kell reagálniuk az
újabb kihívásokra. Ráadásul a fiatalok
társadalmi helyzete is változóban van. 
A szocializáció folyamatát tekintve min-
takövetõkbõl részben mintaadókká vál-
nak, »ifjúsági korszakváltásnak« lehetünk
tanúi” – állapítja meg. Ebben a korszak-
ban az önállósodás egyre korábbra tehetõ,
és megváltozik a felsõoktatásban töltött
idõ minõsége, megítélése is. (2017. 2.)
Kulturális tekintetben a hallgatók homo-
gén csoportot alkotnak, és egyedül az
anyagi faktor átlagpontszámai mutatnak
eltéréseket. Ezek vizsgálata azért válik
fontossá, mert a továbbképzéshez az
anyagiak elengedhetetlenek: az önmegva-
lósítás eszközeként szolgálnak. A határon
túli hallgatók értékválasztásai hasonlóak
a magyarországi hallgatókéihoz, annyi
változással, hogy a „vallásos hit”, a „csa-
lád biztonsága” és a „haza, nemzet védel-
me” kapott magasabb átlagpontszámot.
Mindez a kisebbségi lét körülményeivel

magyarázható. Ez a kutatás segít megérte-
ni/értelmezni a felsõoktatási hallgatók
életmódjának, értékválasztásainak sza-
bályszerûségeit.

Veres Valér tanulmányában Románia
1990 utáni átalakulását kutatja (Társadal-
mi-gazdasági változás és fejlõdés Romá-
niában, közép- és kelet-európai kontextus-
ban, 2016. 1.) Kimutatja, hogy 1995-ben 
a 16 volt kommunista közép- és kelet-eu-
rópai ország közül nyolcban kisebb vagy
a romániaihoz hasonló értékû volt a GDP.
Ezt követõen azonban Románia fokozato-
san elmaradt, a 2001 és 2008 közötti idõ-
szakban aztán ismét gazdasági növekedés
figyelhetõ meg. Az európai uniós csatla-
kozás után pedig 2000 és 2010 között 10
250 dollárról 17 355 dollárra nõtt a vásár-
lóerõ-paritáson számolt, egy fõre esõ GDP
értéke Romániában (vagyis az egy fõre
esõ romániai GDP értéke megegyezett 
a lettországival). 

Azonban jelentõs jövedelmi különbsé-
gek figyelhetõk meg a különbözõ megyék
és régiók között is. „Legnagyobb mérték-
ben Konstanca megye növekedett (57%),
ezt követték Brassó (39%), Temes (33%) és
Kolozs (28,7%) megyék. Összességében az
erdélyi régiók növekedésének mértékét
(29-31) mintegy hét-tíz százalékkal átlago-
san meghaladták a Kárpátokon túli régiók
(35-46), különösen a Konstanca központú
Délkeleti régió fejlõdött a legtöbbet. A me-
gyék között viszont a növekedés nagyon
egyenlõtlenül oszlott el.” 

A tanulmány továbbá kitér a románi-
ai foglalkoztatottsági szerkezetekre. 2011
és 2017 között Romániában a munkaké-
pes korúak foglalkoztatottsága 68,8 száza-
lékra nõtt; életkor szerint megfigyelhetõ,
hogy alig vannak foglalkoztatva a 24 év
alattiak és az 55 év fölötti nõk. A mezõ-
gazdaságban dolgozók aránya meghalad-
ja a más közép-európai országok gazdasá-
gában dolgozók arányát. 2002-tõl 2011-ig
28% volt a primer szektorban dolgozók
aránya, ez csupán 2016-ra csökkent húsz
százalékra. A nyugat-európai országok 
átlaga 4-5 százalék. A kereskedelem és a
karbantartási tevékenységek területén
dolgozók aránya 2016-ban már 14,7 szá-
zalékra növekedett, míg a szolgáltatások-
ban dolgozók aránya 47,5 százalékra
emelkedett.

Az oktatási helyzet és iskolázottság 
is teljesen átalakult. Az EUROSTAT által
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is használt mutató szerint Romániában
2013–2016 között a mutató értéke 48-49
százalék körüli, amelynél egy-két száza-
lékkal alacsonyabbak Szlovákia és Ma-
gyarország mutatói, míg a balti államok
mutatói 63 és 74 százalék között mozog-
nak. A legtöbb nyugat-európai országban
az egyetemi hallgatók aránya 60-85 szá-
zalékot tesz ki. „A romániai felsõoktatás
bõvülésével az egyetemen tanulók létszá-
ma 1992-tõl 2002-ig 127,6 százalékkal
növekedik, elérve az 563 991 fõ hallgatót,
2002 és 2011 között pedig tovább növek-
szik, elérve a 649 955 fõt.”

A társadalmi-gazdasági fejlettség ala-
kulása a HDI (Human Development In-
dex) értékén is megfigyelhetõ, ugyanis
1990 és 2015 között kb. tíz százalékot 
javított (0,102), amely kissé elmarad né-

hány országtól, mint Lengyelország, Ma-
gyarország, Lettország, Észtország, ahol a
HDI kb. 12-14% között növekedett. A hu-
mán fejlettségi index alapján összehason-
líthatjuk, hogyan fejlõdött Romániai
nemzetközi kontextusban. Románia HDI-
indexe 25 év alatt tíz százalékot növeke-
dett, ezzel az értékkel világviszonylatban
az 50. helyet foglalta el, miközben a ma-
gasabb HDI-értékekkel rendelkezõ KKE-
országok a 28–45. helyet foglalják el.

A tanulmány végkövetkeztetésként
megállapítja, hogy Románia EU-csatlako-
zási folyamata pozitívan hatott az ország
társadalmi és gazdasági fejlõdésére, és
felgyorsította azt, ugyanis az EU-ból ki-
maradó országokhoz képest a mutatók
sokkal jobbak lettek 2010 óta. 

Lõrincz Anna
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