Sumarul studiilor

uhász Pál: Probleme rurale. Despre grijile economice, sociale şi politice în privinţa spaţiior rurale. Într-o analiză a problemelor actuale din spaţiul rural ungar, articolul ne
atrage atenţia asupra utilizării anacronice a termenului de „societate rurală”. Intrarea în cotidian a relaţiilor extra-rurale funcţional diferenţiate, lărgirea fluxului inter-local, individualizarea
viziunii asupra modului de viaţă, respectiv caracterul sacadat al sferei publice locale determină
o mai mare deschidere din partea societăţii rurale. Articolul analizează din această perspectivă
problemele actuale ale „spaţiilor rurale”, folosind analizele sociologice, statistice şi economice
din ultimii ani, precum şi concluziile trase din încercările alcătuirii proiectelor micro şi macro
regionale.
Kiss Dénes: Reflecţii transilvănene asupra noului sat maghiar. Scopul articolului este
transpunerea celor scrise de Juhász Pál în contextul transilvănean. Se întreabă dacă se regăsesc
caracteristicele transformării societăţii rurale din Ungaria în satele transilvănene, iar dacă da,
în ce măsură. Se analizează situaţia societăţii rurale din Transilvania conform structurii date
de principalele afirmaţii din articolul lui Juhász, încercându-se o abordare cât mai cuprinzătoare a problemelor rurale din ţară.
Csata Zsombor: Determinarea socială a apariţiei intreprinderilor în localităţile
rurale din Secuime. Articolul oferă o reprezentare cantitativă a actorilor instituţionali din
economia privată după schimbarea de regim, din cele trei judeţe din Secuime, prezintă trendurile longitudinale ale înfiinţării firmelor şi statisticile legate de viabilitatea asociaţiilor economice.
Pe baza unei hărţi alcătuite în scopul ilustrării numărului de intreprinderi pe o mie de locuitori,
se ajunge la concluzia că în explicarea diferenţelor dintre comune, în ceea ce priveşte activitatea
atreprenorială, alături de distribuţia inegală a resurselor economice, trebuie luate în considerare şi caracteristicile structurii sociale. Modelele create pentru nuanţarea interpretărilor arată că
activitatea antreprenorială apare cu cea mai mare probabilitate în localităţile aflate în centrul
judeţului, cu infrastructură dezvoltată, cu un nivel ridicat al indicatorilor de reproducţie, cu
un număr considerabil de locuitori calificaţi şi apţi pentru muncă.
Kopasz Marianna: Bunăvoinţă şi competenţă – sau cele două componete ale încrederii reflectate de ancheta unei intreprinderi din Ungaria. Articolul se bazează pe
ancheta panel a 246 de firme din Ungaria, efectuată în anul 2003, de Caterdra de Sociologie şi
Politici Sociale al Universităţii Corvinus, Budapesta.. Scopul principal al cercetării a fost analiza
factorilor care influenţează încrederea (încredere contractuală) clientului faţă de intreprinzători.
Conform analizelor empirice, nivelul încrederii contractuale depinde de orizontul temporal al
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planificării, de cooperarea anterioară a partenerilor şi de atitudinea directorului intreprinderii în
ceea ce priveşte încrederea în general, dar este independent de concentraţia pieţei. De asemenea,
articolul dezbate problema dacă introducerea standardelor calitative ajută sau nu în formarea
încrederii clienţilor în competenţa producătorilor.
Orbán Annamária–Szántó Zoltán: Capital social. Articolul prezintă variaţiile sensului
termenului de capital social, iar apoi oferă o definiţie bazată pe sinteză. Se clarifică natura individuală şi colectivă a conceptului, mecanismele de funcţionare, efectele, diferitele viziuni legate
de măsurarea sa. Autorii găsesc geneza capitalului social în situaţiile cooperaţionale repetitive
ce pot fi reprezentate prin modelul „dilema-prizonierului” şi conceptul bunurilor publice. În
final, analizând posibilităţile creşterii capitalului social, oferă argumente în favoarea intervenţiei statale moderate.
Lengyel György: Schiţă privind relaţiile dintre schimbarea de regim, schimbarea
elitei şi transformarea pieţei. Articolul analizează modul de relaţionare dintre instituţii
şi elite, în contextul schimbării de regim. Ideea principală afirmă că asincroniile născute în
structura instituţiei şi a elitei determină caracterul paşnic sau violent, controlat sau spontan
al schimbării. Urmează apoi o prezentare a dimensiunilor circulaţiei elitei, sunt abordate legăturile dintre modul în care are loc schimbarea elitei şi schimbările instituţionale. Analizând
teoriile privind relaţia dintre schimbarea de regim şi transformarea pieţei, autorul conclude că
putem vorbi de o schimbare de regim dacă acest lucru implică atât transformarea pieţei cât şi
o transformare politică.
Nagy Benedek: Utilizarea Internetului, ca formă de comunicare în Secuime, în
marketingul localităţilor. Bazându-se pe o cercetare empirică a paginilor Web ale localităţilor din Secuime, articolul analizează rolul Internetului în marketingul localităţilor. După
o fundamentare teoretică – unde se prezintă apariţia şi extinderea marketingului urban de-a
lungul secolului XX - sunt discutate comunicarea oraşelor din Secuime, după 1989, şi efectele
structurii spaţiului urban din Secuime asupra concepţiei marketingului. În analiza paginilor
Web sunt urmărite perspectivele evidenţiate de-a lungul „adaptării electronice” a oraşelor, în
ce măsură există sincronie dintre imaginea oraşului ca produs şi comunicare, dacă apar sau nu
structurile simbolice, autentice sau create, care întăresc identitatea oraşului şi dacă sunt prezente informaţiile indispensabile de natură economică, demografică şi alte date de interes pentru
publicul ţintă.
Palkó Emília – Sólyom Zsuzsa: Fundalul socio-cultural al răspândirii intreprinderilor. Tipuri de intreprinderi în două sate din Secuime. Articolul analizează – aducând
ca exemplu două sate din Secuime, Joseni şi Ilieni - contextul socio-economic al apariţiei intreprinderilor după anul 1989. Mai întâi, este abordată problema resurselor economice care influenţează diferenţele teritoriale date de numărul şi structura intreprinderilor. Urmează analiza
contextului socio-cultural în care se răspândeşte comportamentul antreprenorial, iar apoi sunt
schiţate tipurile de intreprinzători. Una din ideile esenţiale arată că potenţialul antreprenorial rămâne similar chiar dacă diferă resursele naturale şi situaţia economică, ceea ce subliniază
198

Sumarul studiilor

determinarea culturală a fenomenului. În schimb, formarea şi dezvoltarea intreprinderilor sunt
puternic influenţate de contextul economic şi resurse.
Gábos Edit: Agenţi şi găzduitori. Reţele turistice în cazul Zetea. Articolul prezintă
reţelele de găzduire turistică, pe baza unui studiu al turismului din Zetea. Autoarea –sociolog,
masterand al Universităţii Babeş Bolyai – încearcă să alcătuiască o nouă tipologie a celor implicaţi în procesul turismului. Sunt diferenţiate trei tipuri de intreprinzători: găzduitorii ocazionali, găzduitorii permanenţi şi agenţii de organizare a turismului. Folosind metoda observaţiei
şi realizând interviuri, autoarea caută să răspundă la întrebarea cum anume se schimbă/s-au
schimbat cele trei tipuri de intreprinzători. Adresa de e-mail a autoarei: geditv@freemail.hu.
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