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Vásárolok, tehát vagyok? 

PÉNZIDOMÁR

Verseny, ami felkészít 
az üzleti életre

A szociológusokból és médiaku-
tatókból álló tanszékünk munka-
társai egy olyan kérdést boncol-
gatnak 2019 májusától 2020 ok-
tóberéig, amely mindannyiunkat 
foglalkoztat: hogyan változtatta 
meg az internet a vásárlási, fo-
gyasztási szokásainkat? Meny-
nyire figyelünk oda arra, hogy 
milyen körülmények között jött 
létre az a termék, szolgáltatás, 
amikor beszerezzük? Milyen cso-
portosulások jönnek létre a való 
világban és az internetes közös-
ségi hálókon a fogyasztói szoká-
saink kapcsán? Fel vagyunk-e 
készülve arra az információára-
datra, amely naponta szembejön 
velünk a világhálón, és elhalmoz 
hírekkel, poénokkal, összeeskü-
vés-elméletekkel, reklámokkal? 
Ki és mi befolyásolja fogyasztási 
szokásainkat?

Kutatásunk középpontjában 
a � atalok állnak: az a húszas 
éveiben járó Z-generációs 

korcsoport, amely fogékony az újra, 
tájékozódik az internetről, és akár 
onnan is beszerez termékeket. Szin-
tén érdekes a harmincas-negyve-
nes éveiben járó ún. Y-generáció, 
amely konszolidált anyagi hely-
zetben van, kipróbál új dolgokat, 
akár vállalkozik is, esetleg külföldi 
vendégmunka során kapcsolódik 
be újfajta fogyasztói közösségek-
be. Megnézzük, hogy a hasznosság 
vagy az élvezet vezérli-e leginkább a 
fogyasztói döntéseiket? Vajon igaza 
van-e Zygmunt Bauman lengyel 
szociológusnak, amikor azt állít-
ja, hogy elsősorban az élvezet, az 
esztétikum vezérel bennünket fo-
gyasztói döntéseinkben? Mennyi-
re vagyunk etikus fogyasztók?

Ez talán túlságosan tágnak tűn-
het, ezért néhány konkrét példával 
eligazítjuk az olvasót.

1. Divat: mit tekintenek kö-
vetendő példának a székelyföldi 
� atalok, és hogyan követik azt, 
ami „menő”? Nistor Laura, Bakó 
Rozália, Tamás Dénes és Telegdy 
Balázs ezekre a kérdésekre keresik 
a választ interjúk, kérdőíves vizsgá-
lat segítségével.

2. Munkamigráció: Bodó Ju-
lianna interjúiban azt vizsgálja, 
hogy miként változtak meg a fo-
gyasztói szokások Székelyföldön 
a külföldi munkavállalás hatására? 
Milyen új termékek, szolgáltatások 
„jöttek be”?

3. Női vállalkozók a Székelyföl-
dön: a termékek és szolgáltatások 
előállításának oldaláról Gergely 
Orsolya azt kutatja, hogy miként 
teremtenek új termelői és fogyasz-
tói szokásokat a női vállalkozók 
Hargita és Kovászna megyében?

4. Helyi élelmiszert termelők a 
Székelyföldön: milyen mértékben 
tud találkozni kereslet és kínálat, 
vevők-e a fogyasztói közösségek 
a helyi termékekre – zöldségre, 
húsra? Ezt kutatja Sólyom Andrea 
Hargita megyében.

5. A média hatása a gyerekekre 
és a � atalokra sem elhanyagolan-
dó kérdés napjainkban, ha média-
fogyasztási szokásainkat nézzük. 
Biró A. Zoltán, Bodó Julianna, 
Gergely Orsolya és Székely Kin-
ga erre a kérdésre keresi a választ 
� atalok, szakértők, illetve szülők 
nézőpontjából.

6. Hírkutatás: mi befolyásol 
bennünket, amikor egy bizonyos 
hírre kattintunk? Számít-e, hogy 
van-e képi anyag a hírek mellett, 
vagy a tartalom vezérli a válasz-
tásunkat? Ezt vizsgálja kísérleti 
módszerrel Kósa István és Bálint 
Blanka.

7. Mémkutatás: milyen képes 
poénok születnek napjainkban, és 
hogyan értelmezhetjük üzenetei-

ket? Hubbes László Attila és Baliga 
Béla mesterképzős hallgató ezekre 
a kérdésekre keresik a választ.

8. Turisztikai szolgáltatások a 
világhálón: felzárkóztak? Könnyen 
elérhetők-e, korszerűen kommuni-
kálnak-e az új, Y és Z generációk 
felé? Ezt kutatja Székely Kinga és 
Bakó Rozália Klára tartalomelem-
zés és tesztelés segítségével.

Módszertani eligazítást Bálint 
Blanka és Bálint Gyöngyvér nyújt 
a kutatáshoz. Interjúk készítésében, 
adatok feldolgozásában két szoci-
ológushallgatónk nyújt segítséget: 
Opra Szende és Szász Zsuzsanna.

Fogyasztok, tehát vagyok? Tu-
datosan fogyasztok, vagy „ahogy 
esik, úgy suppan”? Kérdéseinkre 
már születőfélben van néhány vá-
lasz – kövessék a kutatás internetes 
oldalát: www.netix.home.blog. A 
kutatás támogatója a Sapientia Ala-
pítvány keretében működő Kutatá-
si Programok Intézete.

Bakó Rozália Klára,
Sapientia–EMTE Csíkszeredai Kar, 

Társadalomtudományi Tanszék,
tanszékvezető, 

a kutatás irányítója

A múlt hétvégén került meg-
rendezésre a Pénzidomár 
gazdasági vetélkedő dön-

tője, amelyet a Sapientia – EMTE 
Csíkszeredai Kara, a Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusa, az 
OTP Bank Románia, a Bölöni Far-
kas Sándor Szakkollégium, idén a 
Gyermelyi romániai vállalatával kie-
gészülve már nyolcadik alkalommal 
szervezett meg. A háromfordulós 
gazdasági/pénzügyi/üzleti vetélke-
dő célja, hogy fejlessze a középisko-
lás hallgatók gazdasági ismereteit, 
illetve ne csak az ismereteit, hanem 
az üzleti készségeket, gondolkodás-
módot is megalapozza.

A versenyre idén 68 csapat (4 
fő), vagyis 272 versenyző jelentke-
zett 16 középiskolából és 10 telepü-
lésről Erdély szinte minden szegle-
téből (Arad, Brassó, Csíkdánfalva, 
Csíkszereda, Érmihályfalva, Gyer-
gyó szent miklós, Kolozsvár, Maros-
vásárhely, Sepsiszentgyörgy és Szé-
kely udvarhely). A csapatok az első 
fordulóban három különálló fel-
adatot oldottak meg. Az első egy 
mini-esettanulmány volt, amelyben 
egy kis gyártóvállalat pénzügyi ter-
vét kellett megalkossák. Ez a feladat 
az üzleti számolási modell készle-
tüket hivatott fejleszteni. A má-
sodik feladat a szervezőpartnerek 
Facebook-oldalának elemzése volt, 
amely segítségével kicsit átleshettek 
a kerítés túloldalára, és nemcsak 
mint Facebook-felhasználó, tarta-
lomfogyasztó kellett használniuk a 
közösségi média ezen eszközét, ha-
nem azáltal, hogy értékelniük kel-
lett egy oldalt, megtanulhatták mi-
lyen szempontokat kell � gyelembe 
venni a szervezeteknek az online 
kommunikációjuk alakításakor. A 

harmadik feladat egy bemutatko-
zó videó elkészítése volt, amelynek 
segítségével a szervezők megismer-
hették a csapatot, a csapatok pedig 
megmutathatták a tartalom alko-
tásban jelentkező kreativitásukat.

A verseny második fordulójá-
ban a feladata az volt, hogy 6 dön-
tési cikluson keresztül vezessenek 
egy kis boltot a CornerShop nevű 
üzleti játékban. Döntést kellett 
hozni a termékek árazásáról, készle-
tezéséről, a munkaerő nagyságáról, 
a promóciós költségek mértékéről.

A harmadik forduló egy klasz-
szikus esettanulmány-verseny volt. 
Idén a Gyermelyi romániai leány-
vállalatának volt az esettanulmá-
nya, és a diákok a vezető tanáruktól, 
az internet nyújtotta lehetőségektől 
is elzárva, saját tudásukra alapozva 
külön termekben vacsoráig elkészí-
tették saját javaslataikat a vállalat 
vezetőségének. Vasárnap délelőtt há-
rom elődöntő csoportban bemu-
tatták a megoldásaikat, majd az elő-
döntő győztesei bejutottak a dön-
tőbe. Ott ugyanazt a prezentációt 
mutatták be, amit az elődöntőben, 
de most más zsűri és egy nagyobb 
közönség előtt.

Az előző évekhez hasonlóan a 
nyertesek idén is jelentős ajándé-
kokban részesültek, a dobogósok 
összességében 6000 lej értékű aján-
dékot kaptak, a nyertes csapatok az 
iskolájuk számára is nyertek 1000-
1000 lej értékű ajándékot, illetve az 
Ecosim jóvoltából a nyertes csapat 
iskolájában egy egész évben ingye-
nesen használhatják a versenyben is 
használt szimulációs játékot. Idén a 
kolozsvári Báthory István Elméleti 
Líceum diákjai nyerték el az első 
helyezést. (Sapi-infó)
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Bakó Rozália Klára: Tudatosan fogyasztok, vagy „ahogy esik, úgy suppan”?

Ha sapientiás vagy és szeretsz fényképezni, oszd meg velünk fotóidat! Névvel 
ellá  tott fény  ké  pe det és a java solt kép alá írást a szoke.zsuzsa@hargitanepe.ro 

e-mail-címre várjuk.

*

A Gyilkos-tó csodája, 2019
A felvételt készítette: Bejan Szilárd

lencsevégen...

Az oldalt szerkeszti: Szőke Zsuzsa
szoke.zsuzsa@hargitanepe.ro

Ha sapientiás vagy és szeretsz fényképezni, oszd meg velünk fotóidat! Névvel 


