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XX. Jubileumi Vándorgyûlés

CSOMAFÁY FERENC

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság (továbbiakban RMKT) vé-
leményem szerint az egyik legtudatosabb magyar civil szervezet ha-
zánkban, amit az is jelez, hogy évenként különbözõ helyeken, vándor-
gyûléseken gyûlnek össze a gazdasági jellegû kérdések átbeszélése érde-
kében.

A huszadik jubileumi találkozó címének megválasztása: „Iránykere-
sés a megújuló gazdasági környezetben”, tökéletesen jelzi azt a belsõ ví-
vódást, amely a szervezet vezetõségét jellemzi. A mondat jelentése: léte-
zik egy új lehetõségeket felkínáló helyzet, melyet nem tudunk kellõkép-
pen kihasználni. A Társaság minden idõk egyik legpotenciálisabb csa-
patával érkezett erre a 20. jubileumi megbeszélésre. A teljesség igénye
nélkül felsorolom a meghívottakat:

Dr. Chikán Attila egyetemi professzor, a Budapesti Corvinus Egye-
tem korábbi rektora, Magyarország korábbi gazdasági minisztere, a Ver-
senyképesség Kutató Központ igazgatója.

Dr. Kovács Árpád, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, a Szege-
di Tudományegyetem professzora, az Állami Számvevõszék korábbi el-
nöke.

Csanádi András címzetes egyetemi tanár, az MTA Politikatudomá-
nyi Intézetének fõmunkatársa.

Barsiné Pataki Etelka, az EU Duna-stratégiáért felelõs kormánybiz-
tosa.

Radetzky Jenõ, a Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
Szakáli István Loránd fõosztályvezetõ, Nemzetgazdasági Miniszté-

rium Kárpát-medencei Térség Gazdaságfejlesztési Fõosztály.
E kiemelkedõ személyiségek mellett jelen volt több egyetemi tanár

is, akik különbözõ egyetemeken tanítanak. Talán ennek is köszönhetõ a
Babeº–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudomá-
nyi Kar gesztusa, mely az új épületének néhány termét bocsátotta a Tár-
saság rendelkezésére, a lehetõ legmodernebb feltételekkel.
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Szeptember 23-án, pénteken délután az A1 teremben elhangzott kö-
szöntõ beszédekben felelevenedtek az elmúlt 20 évnek a szép oldalai, a
komoly erõfeszítései, melyeket megtettek annak érdekében, hogy a Köz-
gazdász Társaság megalakuljon, valamint azok a hatalmas befektetett
munkák, melyek valamiféleképpen megmozdítják az intézmény elég
nehezen meginduló gépezetét.

Ebben a szakaszban minden felszólaló igyekezett a szépre emlékez-
ni. Talán dr. Chikán Attila volt a legõszintébb, amikor arra emlékezte-
tett, mekkora önfeláldozó munka folyt hétvégeken, amikor 16 órás elõ-
adást is tartottak egy-egy helyiségben, ahol nagyszámú érdeklõdõ gyûlt
össze. Személy szerint több ilyen eseményen jelen voltam, és állítha-
tom: hihetetlenül érdekes és fõleg tanulságos, megszívlelendõ szövegek
hangzottak el.

A XX. vándorgyûlést a múlt ismeretében csakis Kolozsváron lehe-
tett megtartani, hisz annak idején az RMKT pont Kolozsváron alakult
meg, mégpedig annak köszönhetõen, hogy itt élt, tanított dr. Kerekes Je-
nõ professzor, aki már a Bolyai Tudományegyetemen is oktatott. Itt bu-
zogott az a szellemi háttér, mely az újonnan alakult Romániai Magyar
Közgazdász Társaság megfelelõ mûködését biztosíthatta. Az sem volt
véletlen, hogy dr. Kerekes Jenõ az elnöki tisztséget 10 éven keresztül
példásan töltötte be. Ugyanakkor Kolozsváron található a szervezet
székhelye is, hisz Kolozsvár gazdasági szempontból akár Erdély fõváro-
sának is tekinthetõ.

A plenáris elõadások az Aula díszteremben folytak.
Dr. Chikán Attila egyetemi professzor „A közép-kelet-európai gaz-

daságok az új globális erõtérben” címû elõadásában felhívta a figyelmet
arra, hogy a gazdaságnak meghatározó szerepe van bármilyen erõtér-
ben. A rendszerváltozás után gyorsabb elõrehaladást lehetett volna
megvalósítani.  Azok a vállalkozók, akik elindították a piacgazdaság kö-
vetelményeit figyelembe vevõ tevékenységüket, nagyon sok nehézségbe
ütköztek. Olyan történelmi megnyilvánulásról van szó, melyet a világon
sehol nem próbáltak megvalósítani. Közben mind Magyarországon,
mind Romániában sok minden megváltozott, de elindult egy olyan fo-
lyamat, melyet történelmi értelemben nem lehet visszafordítani.



89XX. Jubileumi Vándorgyûlés

A civil szféra fontos szerepet tölt be a társadalomban. Az RMKT
mint civil szervezet sokat fejlõdött. A felvetõdõ kérdésekre megalapo-
zott válaszokat kell találni, ennek értelmében pedig megfelelõ döntése-
ket hozni. A vándorgyûlés a civil szféra nagy eseménye, sokat segíthet
abban, hogy pontos és fontos vélemények fogalmazódjanak meg, me-
lyek az elõrehaladást segíthetik, miközben a kapcsolattartásnak és az
egységnek mindenben igen fontos szerepe van.

Dr. Kovács Árpád „Válságkezelési stratégiák az EU tagországaiban”
címmel értekezett. A világgazdaság fejlõdésével kapcsolatban megálla-
pította: az országok fejlõdési üteme viszonylag alacsony lesz. Ami a ke-
let-európai országokat illeti, 2–3 százalékos növekedés valósulhat meg.
Az állami tartozások nagyon nehéz helyzetet teremtettek. Az eladósodás
problémáját meg kell oldani, a felvett kölcsönöket valamikor ki kell fi-
zetni. Az állam szerepével kapcsolatban kifejtette, hogy milyen helyzet-
ben lehet beavatkozó szerepe. Továbbá utalt az arab országok hatására,
melynek következtében a világgazdaság sodródik, és emiatt különbözõ
országok belsõ viszonyai is mások. Ennek következtében különbözõ tí-
pusokba sorolják az országokat.

Mihail Ion, a Raiffeisen Asset Management ügyvezetõ igazgatója
„Románia fejlõdési perspektívája” („Perspectivele creºterii economice în
România”) címmel tartotta elõadását. Többek között elmondta: a belsõ
igények behatárolják az ország fejlõdését, melyet az idegen tõke kihasz-
nált. Szerinte az eljövendõ két évben szerény életfeltételek javulása vár-
ható.

 Rachel Sargent  ügyvezetõ partner „A fúziók és felvásárlások  átte-
kintése Romániában” címû elõadása során kiemelte: a fúziók és felvá-
sárlások az üzletfejlesztési stratégia részei, és arról is szólt, hogy a szak-
mát jól ismerõ személyek mennyiben tudnak az üzleti élet román
dzsungelében eligazodni, illetve melyek azok a lehetõségek, melyeket
ismerve, eredményesen tudnak tevékenykedni.

Kolumbán Gábor közgazdász-mérnök, óraadó tanár „A közösségi
vállalkozások szerepe a vidékfejlesztésben” elõadásának valóságtörté-
nete, székely szellemességgel fûszerezve, a hallgatóságot lebilincselte.
Kiderült, mit is tehet az egyén, ha van egy darabka földje, és azon egy
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pár gyümölcsfája, és melyek azok a zegzugos utak, amiket meg kell kap-
ni ahhoz, hogy valamicske pénzre szert tudjon tenni. Az elõadás lénye-
ge: hazánkban mindennek van megoldási lehetõsége, ha képes vagy
nemcsak a te fejed szerint gondolkodni.

Az ünnepi vándorgyûlés a különbözõ szakosztályokban folytató-
dott.

Csomafáy Ferenc


