
Disparitãþi regionale ale dezvoltãrii umane în România

ISTVÁN NAGY
Schimbãrile economice ºi politice din ultimele 20 de ani au condus la

adâncirea inegalitãþilor existente între regiunile din þarã, ºi totodatã au dus la
apariþia de noi discrepanþe. Aceste diferenþe reprezintã o caracteristicã a dez-
voltãrii sociale, toate regiunile având diferite particularitãþi socio-economice.
Alinierea regiunilor slab dezvoltate este o componentã principalã a politicii re-
gionale a Uniunii Europene. Pentru ca sprijinul ºi susþinerea venitã din partea
diferitelor programe de dezvoltare regionalã sã fie corespunzãtor atribuite,
aceste diferenþe trebuie sã fie mãsurate. Pe lângã indicatoarele economice cla-
sice de mãsurare a nivelului de dezvoltare, ca ºi o alternativã la acestea, în anii
1990 au apãrut ºi cele care se concentreazã pe prosperitatea socialã. Prezenta
lucrare prezintã indicele dezvoltãrii umane, componentele indicatorului, me-
toda de calcul, respectiv disparitãþile existente între regiunile de dezvoltare ºi
judeþele din România.

Cuvinte cheie: indicele dezvoltãrii umane, disparitãþi regionale, HDI, dez-
voltare,prosperitate socialã

Studiu privind industria Zonei Metropolitane Cluj

BÁLINT ZSOLT NAGY – LEVENTE SZÁSZ
În acest studiu, cu ajutorul analizei economico-financiare a firmelor înre-

gistrate în Zona Metropolitanã Cluj, ne propunem sã oferim o imagine de an-
samblu asupra industriei din zona metropolitanã. Dupã discutarea aspectelor
generale analizãm în detaliu indicatorii economico-financiari ai agenþilor eco-
nomici din aceastã zonã, iar în final abordãm efectele crizei financiare.

Cuvinte cheie: zonã metropolitanã, industrie prelucrãtoare, industria
construcþiilor, îndatorare, profitabilitate



Evaluarea strategiilor de extindere a capacitãþilor:
opþiunea de amânare

LEVENTE SZÁSZ
Planificarea capacitãþilor de producþie pe termen lung are un impact major

asupra competitivitãþii organizaþiilor economice. Astfel, selectarea metodelor
de evaluare a diferitelor strategii de extindere a capacitãþilor devine o sarcinã
de o importanþã majorã a decidentului. În acest articol ne vom concentra în
primul rând asupra strategiilor de extindere a capacitãþilor de producþie, evi-
denþiind acei factori de incertitudine, ce trebuie gestionate în procesul de ela-
borare a strategiilor. Confruntându-se cu factorii de incertitudine ai viitorului,
decidenþii au posibilitatea de a lua decizii manageriale flexibile, reducând ris-
cul investiþiilor. Modelele clasice, bazate pe valoarea actualizatã netã a investi-
þiilor nu sunt capabile sã capteze valoarea acestor decizii flexibile, ceea ce du-
ce la o posibilã subevaluare a proiectelor de investiþie. Incertitudinea ºi flexibi-
litatea sunt acele elemente care conduc la necesitatea extinderii metodelor de
evaluare a proiectelor de investiþie cu metoda evaluãrii opþiunilor reale. Obiec-
tivul principal al acestui articol este de a prezenta acele opþiuni de amânare a
investiþiei, ce pot fi atribuite diferitelor strategii de extindere a capacitãþilor de
producþie ºi de a identifica factorii ce fac posibil utilizarea metodelor de evalu-
are a opþiunilor financiare în procesul de evaluare a strategiilor de extindere a
capacitãþilor.

Cuvinte cheie: expanisiunea capacitãþilor, decizii strategice, incertitudine,
decizii flexibile, opþiunea de amânare, evaluarea opþiunilor reale

Analiza situaþiei ºomajului în judeþele Regiunii Centru

SZILÁRD MADARAS
Studiul prezintã situaþia ºomajului în judeþele Regiunii Centru, ºi analize-

azã principalele cauze în legãturã cu diferenþele locale ale acestuia. 2007, anul
aderãrii României la Uniunea Europeanã este semnificativã, rata ºomajului fi-
ind cea mai scãzutã în medie pe regiune, într-un interval de peste un deceniu.
Prin analiza regresiei am studiat relaþia ratei ºomajului cu variabilele statistice
care descriu situaþia socio-economicã în judeþele Regiunii Centru, respectiv
am studiat cauzele locale care au condus la scãderea ºomajului.

Cuvinte cheie: Regiunea Centru, economie regionalã, ºomaj, aderarea la
Uniunea Europeanã, analiza regresionalã



Human development index and disparities between
the regions and counties of Romania

ISTVÁN NAGY
The economical and political changes of the last 20 years have led to the

deepening of the existent regional inequalities, but also to the occurrence of
new discrepancies. These differences represent a basic characteristic of social
development, since all regions have their own different social and economical
peculiarities. The adjustment of the less developed regions is one of the main
preoccupations of the European Union. In order for the support coming from
the different regional development programs to be attributed accordingly, the-
se differences have to be measured. Beside the classic economical indicators
that measure the level of development, as an alternative to these, in the 1990’s
new indicators have appeared that measure social prosperity.  This paper pre-
sents the human development index, its structure and measurement method,
but also the disparities between the regions and counties of Romania.

Keywords: Human development index, HDI, regional differences, deve-
lopment,social prosperity.

Study regarding the industrial sector of the Cluj Metropolitan Area

BÁLINT ZSOLT NAGY – LEVENTE SZÁSZ
In the present study, with the aid of economic-financial analysis of the

companies headquartered in the Cluj Metropolitan Area, we try to offer a gene-
ral view on the industrial sector of this metropolitan area. After discussing the
general aspects, we analyse in detail the economic and financial indicators of
the companies in this area, and at the end of the article we focus on the effect
of today’s financial crisis.

Keywords: metropolitan area, manufacturing, constructions, indebted-
ness, profitability



Valuation of capacity expansion strategies: the option to defer

LEVENTE SZÁSZ
Decisions of long-term capacity planning greatly influence the competiti-

veness of an economic organization, therefore it is a vital managerial question
which valuation methods are used in order to value different capacity expansi-
on strategies. The first part of this paper presents the characteristics of diffe-
rent capacity expansion strategies, highlighting the uncertainty factors faced
by the manager in the process of formulating capacity expansion strategies. Fa-
cing the uncertainties of the future, managers can make flexible investment de-
cisions, reducing thereby the risk of the investment. Traditional discounted
cash-flow methods are unable to capture the value of managerial flexibility,
which can lead to project-undervaluation. Uncertainty and managerial flexibi-
lity determine the need to extend strategic valuation methods with the real op-
tions method. The main purpose of this paper is to present deferral options
that can be attached to different capacity expansion strategies, and to identify
those factors which make possible to use financial options pricing methods in
the valuation process of the options to defer strategic capacity expansions.

Keywords: capacity expansions, strategic decisions, uncertainty, flexible
decisions, option to defer, real option valuation

The situation of unemployment in the Central Region

SZILÁRD MADARAS
The paper presents the situation of unemployment in Central Region’s co-

unties, and reviews the principal causes of local differences in relation with
unemployment. 2007, the year of Romania’s accession to the European Union,
proves to be a significant year, the rate of unemployment being the lowest in
regional average in the past decade. Using panel regression analysis, I analyzed
the relation of unemployment rate with the statistics variables describing the
socio-economic situation in Central Region counties, and also the local causes
which led to the decrease of unemployment.

Keywords: Central Region, regional economics, unemployment, EU acce-
sion, regression analysis
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A Közgazdász Fórum gazdasági, tudományos, a CNCSIS által akkreditált szak-
folyóirat amely kéthavi rendszerességgel jelenik meg. Javítani szeretnénk mind a
tartalom, mind a kivitelezés színvonalán, jelen tájékoztató is ezt a célt szolgálja.

Kérjük Önt, mint munkatársat, hogy az alábbi követelmények szerint ké-
szítse el dolgozatát:

1.       A szerkesztõség a gazdaság területén elvégzett kutatás következtetéseit,
gyakorlati vagy elméleti újdonságokat tartalmazó dolgozatokat, szakmai vitaa-
nyagot, gazdaságszociológiai felmérések elemzését összefoglaló anyagokat, ku-
tatói és tudományos rendezvényeket ismertetõ beszámolókat, könyvismertetõ-
ket fogad el közlésre.

2.       A dolgozatot számítógépes word állomány formájában kérjük, a megí-
ráskor használjon 12-es normál Times New Roman betûtípust, terjedelme mi-
nimum 15000, maximum 35000 leütés lehet (beszámolók, könyvismertetõk
esetében maximum 20000 leütés).

3.       Az elsõ oldal a tanulmány címét, alatta a szerzõ(k) nevét, tudományos
titulusát, elérhetõségét (lábjegyzet formában) és egy 5–10 soros magyar nyelvû
kivonatot kell tartalmazzon 6–7 kulcsszóval ellátva.

4.       Kiemelésre italic stílust használjon, tegye dõltbe a kiemelendõ szavakat
vagy gondolatokat, és ne használja sem a bold stílust (kövér, félkövér), sem az
aláhúzást, sem a verzált (nyomtatott), sem a kiemelendõ szó betûi közé tett
szóközt. Idézõjellel kizárólag idézeteket emeljen ki, amelyre a magyar macska-
körmöket használja, mégpedig idézet kezdetekor lent („), a végén pedig fent (”).
Kiemelést csak indokolt esetben használjon. A kiemelt szavakat toldalékokkal
együtt kurziválja.

5.       Mûvek, folyóiratok címét mindig dõlttel emelje ki,és nem idézõjellel. Cí-
mek esetén a toldalékokat normál, álló betûtípussal tapassza a címhez.

6. A dolgozat címeit, alcímeit, al-alcímeit bold stílussal különítse el a szö-
veg egészétõl.

7. Az új bekezdéseket enterrel jelölje (nem tabbal vagy sorkihagyással, s
nem szóközökkel).

8. A szó és írásjelek között (pont, vesszõ, pontosvesszõ, kettõspont, felkiál-
tójel, kérdõjel) nincs szóköz, csak az írásjelek után.



9. A számok esetében a 0 (tehát a nullás) helyett ne használjon O betût. A
számokat szövegben 10 000-en felül hátulról számolva hármasával tagoljuk,
mégpedig szóközökkel és nem pontokkal, pl. 18 325 655. A számokat 9999-ig
nem tagoljuk, tehát nem használunk szóközt. A táblázatot Word formátumban
kérjük. (fénymásolatot, fotót, webmásolatot nem fogadunk el.)

10. Amennyiben egy táblázatban egymás alatt szerepelnek ezres, illetve tí-
zezres vagy annál nagyobb számok, az 1000 és 9999 közötti számokat is tagol-
juk. A táblázatnak mindig legyen címe a táblázat fölött és forrása a táblázat
alatt. Vigyázat: táblázatban egyesek egyesek alá, tízesek tízesek alá, tizedes-
vesszõ utánszintén. Íme egy példa, egy fiktív táblázat:

1. táblázat. A feketeretek begyûjtése tonnában számolva

      Hónap
    március                 május                  szeptember

 2000  20 000,000  22 500,000   1 150 660,000
 2001   9 000,050      6 560,000        256 980,000

 2002   9 000,500      6 560,550    256 980,565

Forrás: Fekete Lajos: Növénytermesztés II. kötet. Dubai, Klorofill Kiadó,
342. (Vagy pedig) Forrás: saját szerkesztés

 A táblázatot ne színezze, Autoformat-ot se használjon, mert azzal nehezíti a tör-
delõ munkáját. Ajánlott a fentihez hasonló egyszerû változat, a fejléc pedig automa-
tikusana kiadványra jellemzõ színt kapja. Bonyolultabb (a fenti példánál több sort
és oszlopottartalmazó) táblázatokat kérjük Excel-állományként is mellékelni. A táb-
lázat kigondolásakor legyen tekintettel a kiadvány méreteire (130/190mm – kihasz-
nálható felület). Excelben készült Grafikon esetén kérjük, mellékelve küldje el az
eredeti Excel-állományt. A képformátumban továbbított grafikon vagy bármilyen
más ábra fehér-feketében kerül majd a lapba, ezért vegye figyelembe, hogy ilyen for-
mában is értelmezhetõ legyen. Ez esetben a word dokumentum mellett (amely az
ábrát kicsinyített formában a szerzõ által meghatározott helyen már tartalmazza)
kérjük, küldje el elektronikus formában az eredeti képet a lehetõ legjobb minõség-
ben (ajánlott formátumok: *.jpg, *.tif). A CorelDRAW vagy Photoshop programmal
készítettábrákat is küldje el az eredeti formátumban (*.cdr illetve *.psd).

11. Jegyzetek készítésekor válasszuk a lábjegyzetelést, és használjuk a szá-
mító-gépes automata jegyzetelést az 1,2,3… jelzéssel. Amennyiben csak a hi-
vatkozás helyét adja meg, ezt ne tegye lábjegyzetbe, hanem kerek zárójelben
tüntesse fel azt, a következõk szerint: szerzõ családneve és a megjelenés éve, és
ha indokolt, akkoroldalszám is. Pl: (Gyerõffy 1997. 55).

Értékesítés
éve



12. Irodalomjegyzék készítésekor alkalmazzuk az évszámkiemelõ bibliográfiát:
Szerb Antal 1994. A magyar irodalom története. 11. kiadás. Budapest,

Magvetõ Kiadó. Amennyiben két vagy több szerzõje van a könyvnek, ezek ne-
veit nagykötõjellel kapcsoljuk össze.A cím után – ha van ilyen – feltüntetjük a
kötet számát. Katona Imre – Ortutay Gyula (szerk.) 1975. Magyar népdalok.
1–2. kötet. Budapest, Szépirodalmi Kiadó

Az alcímeket nem kurziváljuk. A tanulmánykötetben való megjelenést In-
nel jelöljük. Hajnal István 1986. A kis nemzetek történetírásának munkaközös-
ségérõl. In Ring Éva (szerk.): Helyünk Európában. Nézetek és koncepciók a XX.
századi Magyarországon. 1. kötet, Budapest, Magvetõ, 624–645. Folyóiratban
való megjelenést ugyanerre a mintára jelölünk, In nélkül: Kiss Péter 1990. Szá-
zadvég, VI. évf. 2. sz. 229–235.

13. Mivel a B+ kategóriának egyik fontosabb követelménye az idegen
nyelvû ki-vonat, kérjük csatoljon dolgozatához minimum10, maximum 20 so-
ros román (külföldi szerzõkre ez nem érvényes), illetve angol nyelvû kivonatot,
mely a dolgozat fõtéziseit és a dolgozat 5–10 kulcsszavát tartalmazza.

14. A szerzõk a dolgozatukkal együtt 5–10 kulcsszót is kötelesek beküldeni.

15. Plágiumnak minõsül, ha egy szerzõ egy másik szerzõ szövegének ré-
szét vagy egészét, illetve más szerzõ ötleteit, elméleteit a forrás pontos és nyil-
vánvaló megjelölése nélkül, saját szellemi termékeként tünteti fel, illetve teszi
közzé. A plágium a szerzõi jogok megsértése, más szellemi termékének jogta-
lan felhasználása.

–        Plágiumnak minõsül a pontos, oldalszámos hivatkozással el nem látott,
szó szerinti idézet, illetve a forrás, évszám megjelölése nélküli, de nem szó sze-
rint átvett tartalom.

–   Plágiumnak minõsül továbbá az is, ha a hivatkozott tartalom meghaladja
a kézirat szövegének 30%-át (önhivatkozásokat is beleszámítva).

–   Plágium esetén: a kézirat visszautasításra kerül; csak átdolgozás után
nyújtható be újra, legkorábban egy évvel a plágiumnak minõsített kézirat lea-
dását követõen. Ez alatt az egy éves idõszak alatt a kézirat szerzõje egyedül
vagy társszerzõkkel együtt nem jelentethet meg tanulmányt a Közgazdász Fó-
rumban.

–   Egy kézirat plágiumnak minõsítésérõl a Fõszerkesztõ és a Fõszerkesztõ-
helyettes dönt a szaklektori vélemény alapján.

16. A Közgazdász Fórum nem közöl olyan tanulmányt, amely kizárólag in-
ternetes honlapokra hivatkozik. Az internetes hivatkozások esetén a hivatko-
zott weboldalpontos struktúráját kell megadni a teljes elérési úttal (alkönyvtá-
rakkal) együtt, illetve a weboldalon szereplõ szerzõt. Továbbá fel kell tüntetni a
weboldal letöltésének pontos dátumát is.


