
Csíkszereda: Alternatív energiával megtöltött Közgazdász
BorKlub

A második Közgazdász BorKlub szakmai elõadója Bogos Zsolt volt,
a Csíkszeredai Környezetvédelmi intézet kabinetfõnöke. A nagyszerû el-
õadás Megújuló energiaforrások Romániában címet viselte. Majdnem
mindannyian egyetérthetünk abban, hogy „nem lehet nem beszélni az
alternatív energiaforrásokról”. Az elõrejelzések alapján, 2030-ra a mos-
tani energiafogyasztás 50%-kal fog megnõni. Ezt a kereslet-növekedést
pedig a kifogyóban lévõ fosszilis anyagokkal képtelenség lefedni. Már 3
évvel ezelõtt felmerült egy új nézet, miszerint az energiaágazat fontos
részét kell képezze a környezetvédelemnek, és ez jelenleg egyre na-
gyobb kihívást is jelent.

Ez elõadásból kiderült, hogy a biodízeles megoldás kreatív ötlete
mégsem bizonyul olyan jó elgondolásnak, hiszen ha a jelenlegi számo-
kat vesszük alapul, 10 év múlva jelentõs élelmiszer hiánnyal találko-
zunk, mert a termõföldek megtelnek a biodízel gyártásra alkalmas növé-
nyekkel.

Kolozsvár: Közgazdász BorKlub
Az augusztusi uborkaszezon-hangulat miatt a szervezõk némileg

aggódtak, hogy nem lesz elég résztvevõje a BorKlubnak. Kellemes csaló-
dás érte azonban õket: összesen 27 résztvevõ jelentkezett. A Bort, búzát,
békességet címû elõadást Jakab Zoltán, az East Grain igazgatója és társ-
tulajdonosa tartotta, aki a napokban sokat emlegetett búza- és gabonak-
rízisre nyújtott viszonylag tiszta rálátást. Az érdekes elõadást érdekes
kérdések követték.

A szakmai rész után 5 kiváló bort kóstoltunk a Tenuta Odobeºti és a
Rotenberg boraiból. A kellemes nyári estén a társaság jó késõig elbeszél-
getett, hisz mindenkinek jól esett találkozni a szabadságok idõszaka mi-
atti szünet után.



RIF–MATUR–RMKT sátor a Félszigeten
A Romániai Magyar Közgazdász Társaság Ifjúsági Frakciója (RIF) el-

sõ alkalommal vett részt a 2010 augusztus 26–29. között megrendezett
Félsziget Fesztiválon Marosvásárhelyen. A RIF közösen jelent meg a
Marketing és Turizmus Szakkollégiummal (MATUR) a Félsziget Park-
ban. A 4 nap leforgása alatt a RIF bemutatkozott a Félsziget-lakóknak, és
ismertette tevékenységét az érdeklõdõknek.

A sátor programjai naponta 10 és 18 óra között zajlottak. A reggeli
órákban lehetõséget adtunk a Félsziget-lakóknak, hogy friss gazdasági
információhoz jussanak egy csésze kávé mellett. Délutánonként gazda-
sági társasjátékok (Monopoly, gazdasági Activity) és egyéb típusú játé-
kok lebonyolításával kedveskedtünk az érdeklõdõknek. Következtetés-
képpen elmondható, hogy sikeres volt a RIF bemutatkozója a Félszige-
ten, és mindenképp részt fogunk venni a jövõben is az eseményen, jobb-
nál jobb programokkal.

A XIX. Közgazdász Vándorgyûlés tervezett programja
Sepsiszentgyörgy, 2010. október 8–10.
Péntek
16:00-18:00 Regisztráció
18:00-19:30 Ünnepi közgyûlés
    Elnöki köszöntõ
    Az év romániai magyar közgazdásza díj kiosztása
    Érdemoklevelek kiosztása
19:30 Vacsora
Szombat
09:00-09:45 Köszöntõk
09:45-10:30 Plenáris elõadás – elõadó: Kádár Béla, akadémikus

(visszaigazolás alatt)
10:30-11:15 Plenáris elõadás – Daniel Dãianu, egyetemi tanár, volt

pénzügyminiszter (visszaigazolás alatt)
11:15-11:45 Kávészünet
11:45-12:30 Plenáris elõadás – Juhász Jácint, egyetemi adjunktus, a

Babeº-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudomá-
nyi Karának dékánhelyettese



12:30-13:15 Plenáris elõadás – Borbély László, környezetvédelmi
miniszter (visszaigazolás alatt)

13:15-14:00 Plenáris elõadás – Török Ádám, akadémikus, egyetemi
tanár: A költségvetési politika a fenntartható növekedés szolgálatában

14:00-15:00 Ebéd
15:30-18:00 Szekcióülések
               I. szekció: A jövõ üzletágai
Lõrincz Csilla, Környezetvédelmi Alap ügyvezetõségének igazgató-
ja (visszaigazolás alatt)
Kurkó János, vállalkozó (visszaigazolás alatt)
Bánki Tamás, a www.bautrend.hu webtartalmának felelõse (visszai-
gazolás alatt)
               II. szekció: Versenyképesség a XXI. Században
Csath Magdolna, egyetemi tanár: Tudás- és innovációalapú verseny-
képesség
Somlai-Fischer Ádám, a www.prezi.com alapítója
Székely Levente, senior auditor, Deloitte: Versenyképesség - Mer-
jünk ugrani?
               III. szekció: Foglalkoztatottság és munkaerõ fejlesztés
Horváth Gyula, MTA Regionális Kutatások Központjának igazgatója
Pataki Csilla, HR fejlesztési tanácsadó és coach: Az emberi erõforrás
fejlesztés eredményessége és hatékonysága
Elekes Tibor, egyetemi tanár (visszaigazolás alatt)
19:30-20:00 Vendégek fogadása
20:00 Ünnepi vacsora
Vasárnap
Vendégek hazautazása



– 2010 augusztus–szeptember –

•  2010 szeptember 10.: A fizetési mérleg és a külsõ államadósság
– 2010 július. A folyó fizetési mérleg hiánya 3797 millió euró, amely
38,5%-kal nagyobb az elõzõ év azonos hónapjához képest. A folyó átuta-
lások egyenlegének 32%-os csökkenése határozta meg ezt a növekedést.
A közép- és hosszú távú adósság 7,3%-kal nõtt az elõzõ év végéhez ké-
pest, a rövid távú adósság pedig 16,8%-kal.

• 2010 szeptember 9.: A 7/2010 havi statisztikai jelentés publiká-
lása.

• 2010 szeptember 5.: Mugur Isãrescu, a RNB kormányzójának
nyitóbeszéde a „George Enescu” filharmónia gálakoncertjén a Román
Athéneumban. Az eseményre az RNB alapításának 130. évfordulója
kapcsán szervezett rendezvénysorozat keretében került sor.

• 2010 szeptember 4.: A RNB 130 éve: a jövõ felé tekintve címû
nemzetközi konferencia. Az eseményre az RNB alapításának 130. évfor-
dulója kapcsán szervezett rendezvénysorozat keretében került sor.

• 2010 szeptember 1.: a nemzetközi tartalékok szintje 2010 au-
gusztusában. A RNB valutatartalékainak értéke 31 554 millió euró az el-
õzõ havi  31 580 millió eurós szinthez képest. Az aranytartalék megma-
radt a 103,7 tonnás szinten. Románia nemzetközi tartalékainak (valuták
és arany) együttes értéke 2010 augusztus 31-én 34 798 millió euró volt.

• 2010 szeptember 1.: Az irányadó kamatláb szeptemberre évi
6,25%.

•  2010 augusztus 25.: A nem kormányzati és nem banki ügyfelek
betéteinek és hiteleinek területi megoszlása – júliusi adatok.

•  2010 augusztus 25.: Az augusztusi konjunktúra-jelentés.
•  2010 augusztus 24.: Jelentés a pénzügyi stabilitásról – 2010.
•  2010 augusztus 24.: Monetáris mutatók – 2010 július. A tágan ér-

telmezett pénztömeg (M3) júniushoz képest 0,7%-kal csökkent (3,2%-
kal reálértéken), 2009 júliusához képest pedig 6,0%-kal növekedett (-1%
reálértéken). A nem kormányzati hitel 4,4%-kal nõtt (-2,5% reálértéken)



2009 júliusához képest. E növekedés mögött a lejbe átszámított valuta-
komponens 8,6%-os növekedése állt, valamint a lej-komponens 1,7%-os
csökkenése.

• 2010 augusztus 13.: Ünnepi ezüstérme-kibocsátás ªtefan Ci-
obãtãraºu színész születésének 100. évfordulója alkalmából.

Forrás: www.bnr.ro
Összeállította: Nagy Bálint Zsolt



Viitorul Ungariei: bazat pe prognoze ºi nu pe opinii ale experþilor

ERZSÉBET NOVÁKY
Studiul prezintã rezultatele unui proiect de cercetare, „Hungary

2025” sub egida Academiei de ªtiinþe din Ungaria, proiect derulat între
2007-2008. În studiu se utilizeazã trei dintre principiile metodologice ale
studiilor de previziune: complexitatea, participativitatea ºi alternativita-
tea. Sunt elaborate patru scenarii pornind de la opiniile generaþiei mile-
niului referitoare la viitor. Cercetarea conexiunilor dintre prognozele ex-
perþilor ºi opiniile non-experþilor reprezintã o bazã solidã pentru dezvol-
tarea unor alternative ºi strategii pentru viitor pentru Ungaria orizontului
2025.

Cuvinte cheie: complexitate, participativitate, alternativitate, sce-
narii alternative

Coduri JEL: E60, C53

Etnocentrism economic ºi consum etnic în rândul maghiarilor
din Transilvania

ZSOMBOR CSATA – ATTILA DEÁK
O temã popularã a sociologiei economice din ultimele decenii o

constituie descrierea mechanismelor de cooperare economicã în cadrul
diferitelor grupuri etnice, a relaþiei între etnicitate ºi comportamentul
economic. În ciuda acestui fapt, cercetarea fenomenului în România es-
te aproape inexistentã. În acest articol autorii prezintã câteva dintre as-
pectele etnice ale comportamentului economic al maghiarilor din Tran-
silvania ºi cautã rãspunsuri la urmãtoarele întrebãri: în ce mãsurã existã
etnocentrism economic în rândul maghiarilor din România, în care
dintre situaþiile de tranzacþie se manifestã ºi în cazul cãror grupuri soci-
ale este mai intens. Rezultatele ne demonstreazã existenþa etnocentris-



mului economic în rândul maghiarilor ºi ne aratã  cã aceasta este legatã
de lipsa încrederii în români, intensitatea relaþiilor cu populaþia majori-
tarã ºi componenþa etnicã a localitãþii unde trãiesc.

Cuvinte cheie: etnocentrism economic, consum etic, sociologia
consumului, încredere, economie moralã, relaþii interetnice, România

Coduri JEL: A14, J15, Z13

Despre brandul de þarã al României

VANDA POÓSZ – ZSUZSA PÁL
În zilele noastre, imaginea unei þãri ºi activitãþile focalizate pentru

îmbunãtãþirea acesteia se bucurã de o mare atenþie, dar în acelaºi timp
rezultatele acestor activitãþi sunt tratate sumar. Prezentul studiu nu-ºi
propune evaluarea acestor strategii de îmbunãtãþire a imaginii existen-
te, ci el îºi propune sintetizarea teoriei de specialitate pe care se poate
baza o astfel de preocupare. Totodatã prezintã rezultatele un studiu pri-
vind percepþia strãinilor despre imaginea României. În prima parte a ar-
ticolului, vom definii concepte ca imagine, imagine de þarã, brand de
þarã, branding de þarã, precum ºi dimensiunile acestor elemente. Imagi-
nea unei þãri are consecinþe economice care se manifestã în mai multe
direcþii: politica de turism, exportul, atragerea investiþiilor. Noi vom
analiza imaginea formatã în percepþia omului obiºnuit. Aceastã imagine
are impact asupra cererii turistice ºi acceptarea produselor de origine
din þara studiatã.

Cuvinte cheie: imagine de þarã, brand de þarã, branding
Coduri JEL: M31, M37, M39



The future of Hungary based on experts’ forecasts
and not on experts’ opinion

 ERZSÉBET NOVÁKY
The study presents the results of the research project, „Hungary 2025”

made on the request of the Hungarian Academy of Sciences, between
2007-2008. Three methodological principles of the modern futures studies,
such as complexity, participativity, alternativity are used. Hopes and fears of
experts are presented for some future-sensitive fields. Four scenarios are ela-
borated based on the opinions of millennium generation for the future. Se-
arching the interconnention between experts’ foresights and non experts’
opinions gives a solid base for developing future alternatives and strategies
for Hungary up to 2025.

Keywords: complexity, participativity, alternativity, alternative scenari-
os, future alternatives.

JEL codes: E60, C53

Economic Ethnocentrism and Ethnic Consumption among
Hungarians in Transylvania

ZSOMBOR CSATA – ATTILA DEÁK
One of the popular topics of economic sociology in the last few decades

is the economic cooperation among various ethnic groups, the relationship
between ethnicity and economic behavior. However, research of this pheno-
menon is almost nonexistent in Romania. In this article the authors present
some aspects of economic behavior of ethnic Hungarians in Transylvania
and seek answers to the following questions: to what extent can we talk abo-
ut economic ethnocentrism among Hungarians in Romania, in what type of
economic transactions does it occur and which are the social groups where
its presence is more intense. The results demonstrate the existence of eco-




