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 dezvoltãrii sociale, toate regiunile având diferite particularitãþi socio-economice.
Alinierea regiunilor slab dezvoltate este o componentã principalã a politicii regionale 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 clasice 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, metoda de calcul, respectiv disparitãþile existente între regiunile de dezvoltare ºi
judeþele din România.
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Studiu privind industria Zonei Metropolitane Cluj
BÁLINT ZSOLT NAGY – LEVENTE SZÁSZ
În acest studiu, cu ajutorul analizei economico-financiare a firmelor înregistrate în Zona Metropolitanã Cluj, ne propunem sã oferim o imagine de ansamblu asupra industriei din zona metropolitanã. Dupã discutarea aspectelor
generale analizãm în detaliu indicatorii economico-financiari ai agenþilor economici 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, evidenþiind acei factori de incertitudine, ce trebuie gestionate în procesul de elaborare a strategiilor. Confruntându-se cu factorii de incertitudine ai viitorului,
decidenþii au posibilitatea de a lua decizii manageriale flexibile, reducând riscul investiþiilor. Modelele clasice, bazate pe valoarea actualizatã netã a investiþiilor nu sunt capabile sã capteze valoarea acestor decizii flexibile, ceea ce duce la o posibilã subevaluare a proiectelor de investiþie. Incertitudinea ºi flexibilitatea sunt acele elemente care conduc la necesitatea extinderii metodelor de
evaluare a proiectelor de investiþie cu metoda evaluãrii opþiunilor reale. Obiectivul 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 evaluare 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 analizeazã principalele cauze în legãturã cu diferenþele locale ale acestuia. 2007, anul
aderãrii României la Uniunea Europeanã este semnificativã, rata ºomajului fiind 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, these 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 presents the human development index, its structure and measurement method,
but also the disparities between the regions and counties of Romania.
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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 general 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, indebtedness, profitability

Valuation of capacity expansion strategies: the option to defer
LEVENTE SZÁSZ
Decisions of long-term capacity planning greatly influence the competitiveness of an economic organization, therefore it is a vital managerial question
which valuation methods are used in order to value different capacity expansion strategies. The first part of this paper presents the characteristics of different capacity expansion strategies, highlighting the uncertainty factors faced
by the manager in the process of formulating capacity expansion strategies. Facing the uncertainties of the future, managers can make flexible investment decisions, 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 flexibility determine the need to extend strategic valuation methods with the real options 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 counties, 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 accesion, regression analysis
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tartalom, mind a kivitelezés színvonalán, jelen tájékoztató is ezt a célt szolgálja.
Kérjük Önt, mint munkatársat, hogy az alábbi követelmények szerint készítse el dolgozatát:
1. A szerkesztõség a gazdaság területén elvégzett kutatás következtetéseit,
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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 macskakörmöket használja, mégpedig idézet kezdetekor lent („), a végén pedig fent (”).
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Értékesítés
éve
2000
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március
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Hónap
május
22 500,000
6 560,000

szeptember
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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
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