Ugyan miért tört ki a 2008-as pénzügyi
válság? Görögország és Németország
ugyanabban a pozícióban!?
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MTA Természettudományi Kutatóközpont

Kivonat
Az utóbbi években egy új sorbarakási, rangsorolási, csoportosítási eljárást dolgoztunk ki MTA Természettudományi Kutatóközpontjában [1-3], mely a ragszámkülönbségek összege abszolút értékének (a
Manhattan távolság) kiszámításán alapul. A módszer alkalmazásához
szükség van egy referencia rangsorra, amelyhez képest nézzük a hasonlóságot. Ezt viszonylag könnyen kiválaszthatjuk, még akkor is, ha
egy referencia-rangsor) nem áll rendelkezésre: az átlagérték (medián),
a minimum és a maximum értékek is jól használhatók bizonyos esetekben. A módszer teljesen általánosan használható, analitikai kémiai módszerek, laboratóriumok, számítógépes modellek, algoritmusok,
stb. rangsorolására és csoportosítására.
A rangsorolási eljárást kétféleképpen is érvényesítettük (validáltuk), az úgynevezett véletlenszer¶ségi (randomizációs) teszttel és többelem kihagyásos kereszt ellen®rzéssel is. A szakirodalom tanúsága szerint az eljárást eddig (2013. szeptember 12.) 46 munkában használták
(ebb®l 10 esetben mi magunk). Érdekes módon a legkülönböz®bb laboratóriumok (amerikai, görög, indiai, kínai, lengyel, orosz, perzsa,
spanyol, szerb, szlovén, stb. kutatók használták, de a kémia tudományterületén kívül még nem eléggé ismert. Ezért az el®adás célja,
hogy elterjedését más tudományterületeken is segítse, felhívja a gyelmet az eljárás használhatóságára, rávilágítson el®nyeire és hátrányaira. Két példát választottam illusztrációként, analitikai laboratóriumok megbízhatóságának ellen®rzését [4] illetve az európai bankrendszer versenyképességét mutató pénzügyi indikátorok (és országok) [5]
sorbarakását, így kísérelve meg a hallgatóság érdekl®dését felkelteni.
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