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II. II. StratStratéégiai kapcsolatok giai kapcsolatok EUEU--RORO--
RegionRegionáálislis politika politika , 2007, 2007--20132013

Az EU irányvonalai a  
növekedés és

foglalkoztatás integrált
megvalósítására

A kohéziós stratégiai
irányvonalai

A területi fejlesztés
Európai perspektivái

Az EU ágazati
Stratégiái

A Fenntartható Fejlődés
Stratégiája

Románia területi
fejlesztésének Stratégiája

Regionális/
szektoriális
Stratégiák

Nemzeti Fejlesztési
Terv

Nemzeti Reform
Program 

Nemzeti
Stratégiai Referencia

Keret

OP 1

Regionális OP

OPX



Nemzeti fejlesztNemzeti fejlesztéési terv si terv 20072007--20132013

Operatív programok

KohKohéézizióós politika s politika 

FEDR, FSE FC FEADR

Közös agrár 
politika 

Közös 
halászati 
politika

FEP

Nemzeti 
vidékfejlesztési 

program

A halászat nemzeti 
stratégiai terve Nemzeti stratégiai referencia 

keret
A vidékfejlesztés  nemzeti 

stratégiai terve

Operatív
halászati
program 



A  A  NemzetiNemzeti FejlesztFejlesztéésisi TervTerv priorpriorííttáásaisai
20072007--2013 2013 kköözzööttitti ididőőszakbanszakban

1.1. A gazdasA gazdasáági versenykgi versenykéépesspesséég ng nöövelveléése se éés a tuds a tudáás alaps alapúú gazdasgazdasáág fejlesztg fejlesztéésese

2.2. A szA száállllííttáási infrastruktsi infrastruktúúra fejlesztra fejlesztéése se éés modernizs modernizáálláásasa

3. 3. A kA köörnyezet minrnyezet minőőssééggéének vnek véédelme delme éés javs javííttáásasa

4. 4. A humA humáán ern erőőforrforráás fejleszts fejlesztéése, a foglalkoztatottsse, a foglalkoztatottsáág g éés a ts a táársadalmi rsadalmi 
beilleszkedbeilleszkedéés els előősegsegííttéése, az adminisztratse, az adminisztratíív kapacitv kapacitáás ns nöövelveléése,se,

5. 5. A vidA vidééki gazdaski gazdasáág fejlesztg fejlesztéése se éés a mezs a mezőőgazdasgazdasáági szektor gi szektor 
termeltermeléékenyskenysééggéének  nnek  nöövelveléése se 

6. 6. AzAz orszorszáágg rréégigióóii kköözzööttitti fejlfejlőőddéésisi diszpardiszparííttáásoksok cscsöökkentkkentéésese



Az EurAz Euróópai Unipai Unióós  kohs  kohéézizióós politika s politika 
úúj cj céélkitlkitűűzzéései a  sei a  20072007--20132013--asas
programozprogramozáási idsi időőszakra szakra 

1. K1. Konvergenonvergenciacia

2. Region2. Regionáális versenyklis versenykéépesspesséég g éés s 
foglalkoztatfoglalkoztatááss

3. Eur3. Euróópai terpai terüületi egyleti együüttmttműűkkööddééss

RomRomáánia  az 1. nia  az 1. éés 3. cs 3. céélkitlkitűűzzéések sek 
kedvezmkedvezméényezettje  nyezettje  



EurEuróópaipai UniUnióóss ElElőőcsatlakozcsatlakozáásisi
AlapokAlapok RomRomáániania rréészszéérere 20002000--2006 2006 
kköözzöötttt

PHAREPHARE (1,5 (1,5 millimilliáárdrd eureuróó): ): intintéézmzméényny-- ééss humhumáánn
ererőőforrforrááss fejlesztfejlesztééstst, a , a kköözzöösssséégigi vvíívmvmáányoknyok, , azaz
acquisacquis adaptadaptáácicióójjáátt elelőősegsegííttőő programokprogramok anyagianyagi
alapjalapjáátt bbííztosztosíítjatja,,
SAPARD SAPARD (500 (500 millimillióó eureuróó)) : : azaz EU EU agragráárr-- ééss
vidvidéékfejlesztkfejlesztéésisi politikpolitikáájjáánaknak fogadfogadáássáárara, , 
adminisztradminisztráácicióójjáárara valvalóó felkfelkéészszííttééstst ttáámogattamogatta
ISPA ISPA (1 (1 millimilliáárdrd eureuróó): ): nagyobbnagyobb infrastrukturainfrastruktura--
fejlesztfejlesztééstst ééss kköörnyezetvrnyezetvéédelmidelmi projekteketprojekteket
finanszfinanszíírozottrozott



EUEU--ss visszanemtvisszanemtéérríítendtendőő ttáámogatmogatáás s 
RomRomáániniáának nak a a kohkohéézizióóss politikapolitika
keretkeretéébenben 20072007--2013 k2013 köözzöött  (1)tt  (1)

A Strukturális Eszközök:   
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)-8,976 mld
euró
Európai Szociális Alap (ESZA)-3,684 mld euró
Kohéziós Alap (KA)- 6,552 mld euró) 

Összesen 19,668 milliárd euró támogatást nyújtanak  
Romániának  (plusz 5,6 milliárd euró nemzeti  
társfinanszirozás)

Ebből 19,213 milliárd eurót a Konvergencia
célkitüzésre nyújtanak és  0,454 milli0,454 milliáárd rd eureuróótt az az 
EurEuróópai Terpai Terüületi Egyleti Együüttmttműűkkööddééss ccéélkitlkitűűzzéésresre



EUEU--ss visszanemtvisszanemtéérríítendtendőő ttáámogatmogatáás s 
RomRomáániniáának 2007nak 2007--2013 k2013 köözzöött tt 
Konvergencia célkitüzésre (2)(2)

7 Operatív Program (OP) keretében:

1.   Gazdasági versenyképesség OP, (2,554 milliárd euró - 13,3% )

2. Szállítási OP,(4,566 milliárd euró- 23,8%)

3. Környezetvédelem OP,( 4,512 milliárd euró - 23,5%)

4. Humán erőforrás OP ( 3,476 milliárd euró - 18.1%)

5. Regionális OP (3,726 milliárd euró - 19,4%)

6. Adminisztrációs képesség OP(0,208 milliárd euró - 1,08%)

7. Technikai segítségnyújtás OP (0,170 milliárd euró - 0,88%)



A A KonvergenciaKonvergencia ccéélkitlkitűűzzéésresre hasznhasznáálhatlhatóó
AlapokAlapok 20072007--2013 2013 kköözzöötttt

MagMagáánnKKööltsltséégvetgvetééss

24.262,224.262,21.546,91.546,93.502,33.502,319.213,019.213,0ÖÖsszesensszesen

200,3200,30030,130,1170,2170,27. Technikai segítségnyújtás

244,7244,70036,736,7208,0208,06. Adminisztrációs képesség

4.439,94.439,995,895,8618,1618,13.726,03.726,05. Regionális 

4.146,64.146,6164,2164,2506,3506,33.476,13.476,14. Humán erőforrás

5.588,55.588,5001.076,01.076,04.512,54.512,53. Környezetvédelem

5.697,85.697,838,338,31.093,51.093,54.566,04.566,02. Szállítás

3.944,43.944,41.248,61.248,6141,6141,62.554,22.554,21.   Gazdasági versenyképesség

ÖÖsszesensszesenRomRomáániania hozzhozzáájjáárulruláásasa
EUEUOperatOperatíív programokv programok



A A konvergenciakonvergencia projektek projektek 
helyzete (2009, szept. 30helyzete (2009, szept. 30--ig)ig)

A 7 OP keretében leadott projektek száma: 12975,
értéke: 23,6 mld. Euró, amelyből kb. 16 mld. Euró EU-s
támogatás volna, 2,8-szor több mint az 5,6 mld. euró
tervezett támogatás (Johannes Hahn-Emil Boc)
Elfogadott projektek száma 2672, leszerzödőtt
projektek száma 1887,  a jogosult kifizetések értéke 
3,3 mld. euró, ebből EU-s támogatás 2,7 mld. euró, 
ami  a 2007-2009-es időszakra előirányzott EU-s
támogatás 47,6%.
A kifizetések értéke: 447,8 mil. euró, ebből 443,7 
mil. euró EU-s támogatás (a 2007-2013 közötti 
Konvergencia célkitűzés  2,3%-a)



RegionRegionáálislis OperatOperatíívv Program Program 
20072007--20132013

PriorPriorííttáásisi tengelyektengelyek: : 
1: 1: a va váárosi nrosi nöövekedvekedéési  psi  póólusok fejlesztlusok fejlesztéésséének tnek táámogatmogatáása sa 

(1.391,1 mil(1.391,1 millliióó eureuróó, 30,45%), 30,45%)

2: 2: regionregionáális lis éés helyi szs helyi száállllííttáási infrastruktsi infrastruktúúra fejlesztra fejlesztéése se 
(876,7 mil(876,7 millliióó eureuróó, 19,19%), 19,19%)

3:3: helyi helyi éés regions regionáális szocilis szociáális infrastruktlis infrastruktúúra javra javííttáásasa
(657,5 mil(657,5 millliióó eureuróó, 14,39%), 14,39%)

4:4:a helyi a helyi éés regions regionáális vlis váállalkozllalkozáási ksi köörnyezet fejlesztrnyezet fejlesztéésséének tnek táámogatmogatáásasa
(709,8 mil(709,8 millliióó eureuróó, 17,42%), 17,42%)

5: 5: a turizmus fenntarthata turizmus fenntarthatóó fejlesztfejlesztéése se éés ns néépszerpszerűűssííttéése se 
(616,7 mil(616,7 millliióó eureuróó, 15,67%), 15,67%)

6:6:technikai segtechnikai segííttéésnysnyúújtjtááss
(131,5 mil(131,5 millliióó eureuróó, 2,88%), 2,88%)



A A regionregionáálislis OP OP regionregionáálislis
megoszlmegoszláásasa 20072007--20132013
(prior(priorííttáásisi tengelyektengelyek szerintszerint))

Fonduri alocate regiunilor pe axe prioritare (mil. Euro)
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III. RegionIII. Regionáális politika lis politika 
RomRomáániniáábanban
ÁÁltalltaláános cnos céélkitlkitűűzzééss::

CsCsöökkenteni a Romkkenteni a Romáánia nia éés az EU tags az EU tagáállamai kllamai köözzöött tt 
fennfennáállllóó gazdasgazdasáági gi éés ts táársadalmi fejlettsrsadalmi fejlettséégbeli gbeli 
kküüllöönbnböözzőősséégeket:  15geket:  15--20%20%--os GDP/fos GDP/főő nnöövekedvekedéés  s  
20072007--2015 k2015 köözzöött,tt, azaz EUEU--s GDP/fs GDP/főő 41%41%--áát elt eléérni.rni.

SajSajáátos ctos céélkitlkitűűzzéés: s: 
CsCsöökkenteni Romkkenteni Romáánia rnia réégigióói ki köözzöötti gazdastti gazdasáági gi éés s 

ttáársadalmi fejlettsrsadalmi fejlettséégbeli kgbeli küüllöönbnböözzőősséégeketgeket



A regionA regionáális politika lis politika 
bevezetbevezetéésese

19919966--19919977--eses PHARE program  keretPHARE program  keretéében ben 
kidolgozott  kidolgozott  „„RomRomáánia Regionnia Regionáális lis 
fejlesztfejlesztéésséének Znek Zööld Kld Köönyve,nyve,
151/1998  (151/1998  (illetveilletve 315/2004)315/2004) TTöörvrvéény a ny a 
RomRomáániai niai regionregionáállisis fejlesztfejlesztéésrsrőől,l,
8 8 fejlesztfejlesztéési si rréégigióó lléétrehoztrehozáása  a megyei sa  a megyei 
tantanáácsok szabad akaratcsok szabad akaratáábbóól vall valóó egyesegyesüülléési si 
egyezmegyezméényeik alapjnyeik alapjáán,n,
A fejlesztA fejlesztéési rsi réégigióók nem k nem adminisztrativadminisztrativ
terterüületi egysleti egyséégek, nem rendelkeznek jogi gek, nem rendelkeznek jogi 
ststáátussaltussal



IV. RomIV. Romáánia nia 
adminisztratadminisztratíív terv terüületi leti 
felosztfelosztáása a msa a múúltban ltban 
éés a jelenbens a jelenben



RomRomáániania ttöörtrtéénelminelmi rréégigióói i éés s 
megymegyééi 1925i 1925--1947 k1947 köözzöötttt



RomRomáánia adminisztratnia adminisztratíív v 
terterüületi felosztleti felosztáása  1950sa  1950--
1952 k1952 köözzöött (28 rtt (28 réégigióó))



RomRomáánia adminisztratnia adminisztratíív v 
terterüületi felosztleti felosztáása  1952sa  1952--
1956 k1956 köözzöött (18 rtt (18 réégigióó))



RomRomáánia adminisztratnia adminisztratíív v 
terterüületi felosztleti felosztáása  1960sa  1960--
1968 k1968 köözzöött (16 rtt (16 réégigióó))



RomRomáánia adminisztratnia adminisztratíív v 
terterüületi felosztleti felosztáása  1968 utsa  1968 utáán n 
(41+1megye)(41+1megye)



RomRomáánia rnia réégigióói 1998 uti 1998 utáánn



RRéégigióók kk köözzöötti tti éés azon bels azon belüüli li 
elteltéérrééseksek
(egy f(egy főőre jutre jutóó GDP az orszGDP az orszáágos gos áátlaghoz tlaghoz 
viszonyviszonyíítva)tva)



V. RomV. Romáánia rnia réégigióóinak jellemzinak jellemzőőii

23,023,0957989579810,3510,35223216222321620.760.76182118218.8.BBII
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A rA réégigióók rk réészarszaráánya nya 

A régiók részaránya Románia össz területéből, lakosságából és a GDP-ből 2005
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A regionA regionáális jlis jöövedelem vedelem éés az egy s az egy 
ffőőre jutre jutóó GDP viszonyGDP viszonyíítva az tva az 
orszorszáágos gos áátlaghoz tlaghoz %%

Regional income, wage and GDP/cap comparative with the national average
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A munkanA munkanéélklküülisliséégi rgi rááta ta 
rréégigióókkéént nt 
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A jelenlegi  rA jelenlegi  réégigióók k tipologitipologiáájaja
(Bukarest n(Bukarest néélklküül)l)

Typology of regions
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Beszélhetünk konvergenciáról?
Az egy fAz egy főőre jutre jutóó GDP alakulGDP alakuláása regionsa regionáális szintenlis szinten
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Source: Regional Accounts 1993-2004, NIS



RomRomáániai vniai vááltozltozáások sok öösszevetsszevetéése az EU se az EU 
tagtagáállamokban lezajlott vllamokban lezajlott vááltozltozáásokkalsokkal

A hozzáadott érték a szolgáltatási 
ágazatban minden régió-csoportban 
nőtt. 

A hozzáadott érték a szolgáltatási ágazatban 
minden régió-csoportban nőtt. 

A mezőgazdasági hozzáadottérték
részaránya minden régió-csoportban 
csökkent, de kisebb volt a csökkenés 
mértéke abban a régióban ahol a 
legalacsonyabb   az egy főre jutó GDP

A mezőgazdasági hozzáadottérték részaránya 
minden régió-csoportban csökkent, de nagyobb
volt a csökkenés mértéke azokban a régiókban 
ahol  alacsonyabb  egy főre jutó GDP

Azokban a régiókban, ahol az  egy 
főre jutó GDP  az országos átlag fölötti 
a foglalkoztatási ráta alacsonyabb az 
átlagnál. 

Azokban a régiókban, ahol az  egy főre jutó GDP  
az EU-15 átlaga fölötti a foglalkoztatási ráta is 
magasabb az átlagnál

Abban a régióban  ahol az  egy főre 
jutó GDP az országos átlagnál kisebb 
(75% alatti) magasabb lett a 
foglalkoztatottak aránya (a jelentős 
mezőgazdasági foglalkoztatás 
következtében)

Azokban a régiókban ahol alacsony az  egy főre 
jutó GDP ( az EU-15 átlaga 50%-nál kisebb) 
alacsonyabb lett a foglalkoztatottak aránya

RomRomáániania (1995(1995--2005)2005)EUEU--15 (199515 (1995--2003)2003)



VIVI. Region. Regionáálislis
versenykversenykéépesspesséégg

MeghatMeghatáározrozááss (E(EBB--1999):1999): olyan termolyan terméékek kek éés s 
szolgszolgááltatltatáások elsok előőáállllííttáássáának knak kéépesspesséége, amelyek ge, amelyek 
a nemzetka nemzetköözi piacon is helytzi piacon is helytáállnak, llnak, éés  magas s  magas éés s 
fenntarthatfenntarthatóó jjöövedelmi szintet biztosvedelmi szintet biztosíítanak.tanak.

MMáás szs szóóvalval: : ahhoz, hogy egy rahhoz, hogy egy réégigióó versenykversenykéépes pes 
legyen fontos, hogy viszonylag legyen fontos, hogy viszonylag magas magas 
foglalkoztatfoglalkoztatáási si éés js jöövedelmi szintetvedelmi szintet biztosbiztosíítson a tson a 
kküülslsőő verseny nyomverseny nyomáása esetsa esetéén is. n is. 



VersenykVersenykéépesspesséégi tgi téényeznyezőők  k  

11..InfrastruInfrastrukkturturaa éés els eléérhetrhetőősséég g ((fizikai fizikai 
infrastruinfrastrukkturturaa, , technologitechnologiaiai infrastruinfrastrukkturturaa: : 
ICT, ICT, teletelekkommuniommunikkáácicióó, internet), internet)

22.Human .Human ererőőforrforráás s ((munkaermunkaerőő jellemzjellemzőőkk, , 
management management ismeretekismeretek, , magasan magasan 
kkéépzett munkaerpzett munkaerőő, , iskola utiskola utááni ni 
kkéépzpzéésbansban valvalóó rréészvszvéétel magas artel magas aráánya,  nya,  
oktatoktatáási si ––nevelneveléési si infrastrukturainfrastruktura))



VersenykVersenykéépesspesséégi tgi téényeznyezőők k 
2 (2 (folyt.folyt.))

33. . TermelTermeléési ksi köörnyezetrnyezet::
--vváállalkozllalkozóóii kkulturulturaa ((plpl. . KockKockáázat kezelzat kezeléésisi kkulturulturaa
-- nemzetknemzetkööziesedziesedééss (export, (export, kküülflfööldi ldi 

beruhberuháázzáásoksok))
-- technologtechnologiaia (application, management) (application, management) 
--innovinnováácicióó ((taltaláálmlmáányoknyok, R&D, R&D szintszint, , kutatkutatáási si 

intintéézetek zetek éés egyetemek, kapcsolat  a vs egyetemek, kapcsolat  a váállalatok llalatok 
éés a kutats a kutatáás ks köözzöött, tt, 

-- ttöökkééhez valhez valóó hozzhozzááfféérrééss,,
-- a verseny jellegea verseny jellege, , 
-- áágazati egyensgazati egyensúúlyly



RRéégigióók k tipologitipologiáájaja a fontosabb a fontosabb 
versenykversenykéépesspesséégi tgi téényeznyezőők k 
alapjalapjáánn

TermelTermelőő tevtevéékenyskenyséégeket vonzgeket vonzóó rréégigióókk

NNöövekvvekvőő megtmegtéérrüüllééssűű rréégigióó

TudTudáást st promovpromováállóó rréégigióó



RRéégigióók k tipologitipologiáájaja
versenykversenykéépesspesséégi tgi téényeznyezőők k 
ffüüggvggvéénynyéében ben 

TermelTermeléési tevsi tevéékenyskenyséégek szgek száámmáára vonzra vonzóó rréégigióók: k: 
alacsonyalacsony--kköözepes jzepes jöövedelmi szint ;vedelmi szint ;
A versenykA versenykéépesspesséég meghatg meghatáározrozóói: olcsi: olcsóó
inputok, alapvetinputok, alapvetőő fizikai infrastruktfizikai infrastruktúúra ra éés s 
eleléérhetrhetőősséég, humg, humáánernerőőforrforráás megls meglééte, kte, küülflfööldi ldi 
direkt beruhdirekt beruháázzáás vonzs vonzáása vertiksa vertikáális integrlis integráácicióó
alapjalapjáán,n, ttúúlnlnéépesedpesedéés  his  hiáánya;nya;



RRéégigióók tipolk tipolóógigiáája ja 
versenykversenykéépesspesséégi tgi téényeznyezőők k 
ffüüggvggvéénynyéében ben 

NNöövekvvekvőő megtmegtéérrüülléést biztosst biztosííttóó rréégigióókk
((dinamikus, dinamikus, éélettel telilettel teli):):
magas gazdasmagas gazdasáági ngi nöövekedvekedéés; s; 
A versenykA versenykéépesspesséég meghatg meghatáározrozóói:  a i:  a 
munkaermunkaerőő kkéépzettspzettséége, a vge, a váállalatok kllalatok köözti zti 
munkamegosztmunkamegosztáás, nagy piaci dimenzis, nagy piaci dimenzióó, , 
specispeciáális szolglis szolgááltatltatóók jelenlk jelenlééte;te;



RRéégigióók tipolk tipolóógigiáája ja 
versenykversenykéépesspesséégi tgi téényeznyezőők k 
ffüüggvggvéénynyéében ben 

TudTudáást  elst  előőmozdmozdííttóó rréégigióók:k:
GazdasGazdasáági agglomergi agglomeráácicióó,, magas magas éés s 
fenntarthatfenntarthatóó GDP nGDP nöövekedvekedéési si üütemtem
A versenykA versenykéépesspesséég meghatg meghatáározrozóó ttéényeznyezőői: i: 
specispeciáális minlis minőőssééggűű humhumáánernerőőforrforráás, a s, a 
nemzetknemzetköözi piacokhoz zi piacokhoz éés informs informáácicióókhoz valkhoz valóó
jjóó hozzhozzááfféérréés, vs, váállalkozllalkozóói szolgi szolgááltatltatáások, sok, 
kulturkulturáális lis éértrtéékekkek



A rA romomáánianiaii rréégigióók csoportosk csoportosííttáásasa
((Nemzeti szintNemzeti szintűű megkmegköözelitzelitééss))

TudTudáást st elelőőmozdmozdííttóó rréégigióók:k: BuBukkarestarest
NNöövekvvekvőő megtmegtéérrüüllééssűű rréégigióók: Nyugatik: Nyugati
TermelTermelőő tevtevéékenyskenyséégeket vonzgeket vonzóó rréégigióók: k: 

DDééll--KeletiKeleti,, KKöözpontizponti, , ÉÉszakszak--NyugatiNyugati



A rA romomáánianiaii rréégigióók k csoportositcsoportositáásasa
((KeletKelet--KKöözzéépp EurEuróópai pai megkmegköözelitzelitééss))

TudTudáást elst előőmozdmozdííttóó rréégigióók: k: --
NNöövekvvekvőő megtmegtéérrüüllééssűű rréégigióók: k: 

BuBukkarestarest
TermelTermelőő tevtevéékenyskenyséégeket vonzgeket vonzóó
rréégigióók: Nyugati, Dk: Nyugati, Dééll--KeletiKeleti,, KKöözpontizponti, , 
ÉÉszakszak--NyugatiNyugati



A rA romomáánianiaii rréégigióók k csoportositcsoportositáásasa
(GLOB(GLOBÁÁLIS MEGKLIS MEGKÖÖZELITZELITÉÉSBEN)SBEN)

TudTudáást elst előőmozdmozdííttóó rréégigióó: : --
NNöövekvvekvőő megtmegtéérrüüllééssűű rréégigióó: : --
TermelTermelőő tevtevéékenyskenyséégeket vonzgeket vonzóó
rréégigióók: k: BuBukkarestarest, Nyugati , Nyugati 



KKéét kt kéérdrdéés:s:

Milyen az Milyen az öösszefsszefüüggggéés a s a 
versenykversenykéépesspesséég g éés az erre hats az erre hatóó
ttéényeznyezőők kk köözzöött?tt?
A tA táámogatmogatáási programok hogyan si programok hogyan 
hatottak a kohhatottak a kohéézizióó nnöövekedvekedéésséére? re? 



A  regionA  regionáális versenyklis versenykéépesspesséég g 
ttéényeznyezőőii

The relative values of GDP/cap, FDI/cap and Exp/cap by regions, 
comparative with the national average 
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KimutathatKimutathatóó--e a e a 
ttáámogatmogatáások hatsok hatáása ?sa ?

Relative levels of financial support by regions 
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VII. VII. A A policentrikuspolicentrikus fejlfejlőőddéés   s   
RomRomáániai helyzete (gazdasniai helyzete (gazdasáági gi 
funkcifunkcióónalnalííttááss a tera terüületi tervekben) leti tervekben) 

A fejlődési 
pólusok  (> 
100 000 fős 
városok) 
közötti  
„légüres 
terek”



A vA váárosi teleprosi telepüülléések sek 
rendszerrendszeréének nek funkcifunkcióónalnalííttáásasa

A fejlődési 
pólusok  (> 
100 000 fős 
városok) 
közötti  
„légüres 
terek”



A vA váárosi rosi éés vids vidééki lakosski lakossáág g 
megoszlmegoszláása  rsa  réégigióókkéént  (2008 nt  (2008 
jjúúlius  1lius  1--één)n)

Pondere în total, % 

 Total Urban Rural Urban Rural 
Locuitori / 

km2 

TOTAL 21.537.563 11.867.909 9.669.654 55,1 44,9 90,3 
- Nord - Vest 2.725.563 1.455.129 1.270.434 53,4 46,6 79,8 
- Centru 2.523.904 1.505.451 1.018.453 59,6 40,4 74,0 
- Nord - Est 3.726.642 1.618.548 2.108.094 43,4 56,6 101,1 
- Sud - Est 2.830.430 1.564.967 1.265.463 55,3 44,7 79,1 
- Bucureşti -   
Ilfov 

 
2.225.932 

 
2.055.823 

 
170.109 

 
92,4 

 
7,6 1222,4 

- Sud –  
Muntenia 

 
3.300.801 

 
1.371.808 

 
1.928.993 

 
41,6 

 
58,4 95,8 

- Sud - Vest  
Oltenia 

 
2.279.849 

 
1.086.530 

 
1.193.319 

 
47,7 

 
52,3 78,0 

- Vest 1.924.442 1.209.653 714.789 62,9 37,1 60,1 
 



VVáárosokrosok szszáámmáánaknak megoszlmegoszláásasa
nagysnagysáágrendgrend ééss rréégigióókk szerintszerint

<10.000 fő 
10.000-

20.000 fő 
20.000-

50.000 fő 
50.000-

250.000 fő 

Régiók III. rangú városok 
II. rangú 
városok 

Regionális 
pólusok . 

>250.000 
fő 
 

Összesen 
 

ÉNY 14 16 6 6 1 43

K. 27 10 14 5 1 57

ÉK 14 15 8 8 1 46

DK 14 10 5 4 2 35

Bucuresti-Ilfov 2 4 2 0 1 9

D-Munténia 12 20 9 7 0 48

DNY-Olténia  20 10 5 4 1 40

NY 16 13 7 4 1 41

TOTAL 119 98 56 37 8 319
 



FalvakFalvak szszáámama ééss gazdasgazdasáágigi--
ttáársadalmirsadalmi helyzethelyzetüükk szerintiszerinti
megoszlmegoszláásasa rréégigióókkééntnt

 
Regiunea 
 

Sate foarte 
sărace 

 

Sate 
sărace 

 

Sate   
mediu 

dezvoltate 

Sate 
dezvoltate 

 

Sate cu 
nivel 

maxim de 
dezvoltare 

Total 
 

Nord - Vest 637 399 309 238 163 1746 
Centru 563 308 257 209 226 1563 
Nord - Est 1405 473 244 138 46 2306 
Sud - Est 739 285 175 102 43 1344 
Bucuresti-Ilfov 14 16 20 20 28 98
Sud - Muntenia 639 484 394 262 130 1909 
Sud - Vest 
Oltenia 935 520 287 133 36 1911 
Vest 457 254 218 141 145 1215 
TOTAL 5389 2739 1904 1243 817 12092 
Media regională 675 342 238 155 102 1512

 
44,7% 22,6% 15,7% 10,3% 6,7% 100%% in total

67,3% 18,0%



A A falvakfalvak lakosslakossáággáánaknak
megosszlmegosszláásasa rréégigióókkééntnt, , gazdasgazdasáágigi--
ttáársadalmirsadalmi fejlettsfejlettséégg szerintszerint

 

Regiunea 
 

Sate foarte 
sărace 

Sate 
sărace 

 

Sate   
mediu 

dezvoltate 

Sate 
dezvoltate 

 

Sate cu 
nivel 

maxim de 
dezvoltare 

Total 
 

Nord - Vest 177.139 231.506 230.272 308.053 323.463 1.270.433 
Centru 106.743 117.984 153.687 202.743 437.295 1.018.452 
Nord - Est 699.819 516.668 397.512 353.680 140.416 2.108.095 
Sud - Est 306.841 272.512 265.788 263.524 156.798 1.265.463 
Bucureşti - Ilfov 3.842 9.538 19.249 25.811 111.669 170.109 
Sud - Muntenia 273.109 373.446 450.054 467.833 364.550 1.928.992 
Sud - Vest Oltenia 297.667 317.750 290.471 195.160 92.272 1.193.320 
Vest 90.964 105.905 131.038 120.443 266.439 714.789 
TOTAL 1.956.125 1.945.310 1.938.070 1.937.247 1.892.903 9.669.655 
       



VIII. VIII. RRéégigióólehatlehatáárolrolááss--
RegionalizRegionalizáácicióó

1. a 1. a homogenhomogenííttááss alapjalapjáán: a hasonln: a hasonlóóssáág g éés a s a 
kküüllöönbnböözzőősséég szerint, azaz homogg szerint, azaz homogéén rn réégigióók k 
lléétrehoztrehozáásasa

2. a bels2. a belsőő kapcsolatok jellege alapjkapcsolatok jellege alapjáán, (csomn, (csomóópont rpont réégigióók: k: 
munkmunkáába jba jáárráás, a beszs, a beszáállllííttóók kk kööre, vre, váállalkozllalkozáások  sok  
kköözzöötti tti klaszterekklaszterek ))

3. A fejleszt3. A fejlesztééspolitikai cspolitikai céélok alapjlok alapjáán (programozn (programozáási si 
rréégigióók):k):
--aa szszüüksksééges statisztikai adatok meglges statisztikai adatok meglééte,te,
-- kköözigazgatzigazgatáási egyssi egyséégekbgekbőől kell l kell áállniuk,llniuk,
-- lléétre kell hozni irtre kell hozni iráánynyííttóó, koordin, koordináállóó, ellen, ellenőőrzrzőő
szervezetetszervezetet



RRéégigióólehatlehatáárolrolááss (folyt.)(folyt.)

A A „„programozprogramozáási rsi réégigióókk”” kialakkialakííttáássáában nem a  ban nem a  
a a homogenhomogenííttáásisi, hanem a bels, hanem a belsőő kapcsolatok kapcsolatok 
intenzintenzííttáássáávalval kapcsolatos tkapcsolatos téényeznyezőőknek kell knek kell 
elelőőttéérbe kerrbe kerüülnilniüük,k,
a ra réégigióók kialakk kialakííttáássáában  a telepban  a telepüüllééshsháállóózat zat 

szerkezetszerkezetéének  dnek  dööntntőő szerepe vanszerepe van
A rA réégigióók egyk egy--egy nagy, majd az ahhoz egy nagy, majd az ahhoz 
kapcsolkapcsolóóddóó szszáámos kisebb kmos kisebb köözpont, pzpont, póólus lus 
kköörrüül kell, hogy szervezl kell, hogy szervezőődjenek.djenek.



Javaslat Javaslat úúj regionj regionáális beosztlis beosztáásra (1)sra (1)
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Dél-Kelet
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Az egy fAz egy főőre jutre jutóó GDP mGDP méértrtééke orszke orszáágos gos 
áátlagban illetve a javasolttlagban illetve a javasolt éés jelenlegi s jelenlegi 
rréégigióók szerinti bontk szerinti bontáásban, 2004sban, 2004--benben
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A rA réégigióók rk réészarszaráánya nya 

A régiók részaránya Románia össz területéből, lakosságából és a GDP-ből 
2005
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A régiók részaránya Románia összterületéből, népességéből és GDP-jéből - 2004
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A regionA regionáális lis áátlagos brutttlagos bruttóó munkabmunkabéér r éés az s az 
egy fegy főőre jutre jutóó GDP viszonyGDP viszonyíítva az orsztva az orszáágos gos 
áátlaghoz, javasolt rtlaghoz, javasolt réégigióók szerint k szerint %%

Regionális munkabér és GDP/fő nemzeti átlaghoz viszonyított 
aránya javasolt régiók szerint
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A termA terméészetes szaporulat rszetes szaporulat rááttáája a ja a 
javasolt rjavasolt réégigióók szerinti bontk szerinti bontáásbansban

A természetes szaporulat rátája (2006)

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

Romania
REG1
REG2
REG3
REG4
REG5
REG 6
REG7
REG8
REG9
REG10
REG11
REG12
REG13
REG14
REG15

A
természetes
szaporulat
rátája (1000
főre)



A belsA belsőő, illetve k, illetve küülslsőő migrmigráácicióó
egyenlege 2004egyenlege 2004--ben, a javasolt ben, a javasolt 
rréégigióók szerintk szerint

Belső migráció - egyenleg,  2004
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Külső migráció - egyenleg,  2004
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A felsA felsőőfokfokúú vvéégzettsgzettsééggel rendelkezggel rendelkezőők k 
araráánya az nya az öösszssz lakosslakossáágbgbóól, rl, réégigióónknkéént, nt, 
20042004--ben ben 
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A kutatA kutatááss--fejlesztfejlesztéésben dolgozsben dolgozóók rk réészarszaráánya az nya az 
öösszssz foglalkoztatott lakossfoglalkoztatott lakossáágbgbóól, javasolt l, javasolt 
rréégigióónknkéént, 2004nt, 2004--benben
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A bruttA bruttóó hozzhozzááadott adott éértrtéék (GVA) k (GVA) 
megoszlmegoszláása gazdassa gazdasáági szektorok szerint, gi szektorok szerint, 
20042004--benben
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A foglalkoztatott lakossA foglalkoztatott lakossáág megoszlg megoszláása a sa a 
gazdasgazdasáági szektorok kgi szektorok köözzöött, 2006tt, 2006--banban
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A mezA mezőőgazdasgazdasáági tergi terüületek megoszlletek megoszláása sa 
felhasznfelhasznáálláásuk szerint, 2005suk szerint, 2005--benben
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SapardSapard alapok egy lakosra jutalapok egy lakosra jutóó araráánya nya 
20002000--2006 k2006 köözzöötttt
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A helyi kA helyi kööltsltséégvetgvetéési tsi tööbblet mbblet méértrtééke  ke  
rréégigióónknkéént (2004)nt (2004)

Helyi költségvetési többlet (2004)
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A magyarok rA magyarok réészarszaráánya a jelenlegi, nya a jelenlegi, 
illetve a javasolt rilletve a javasolt réégigióók szerinti k szerinti 
bontbontáásbansban
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Az RMDSZ javaslata az Az RMDSZ javaslata az úúj j 
regionregionáális felosztlis felosztáásra (2)sra (2)



Javaslat új régiókra (3)



ÚÚjj rréégigióókk ((GDP/fGDP/főő
megymegyéénknkééntnt) (4)) (4)



Románia új fejlesztési régiói (5)

jelenlegi

javasolt

Source: own edition based on INS data

Source: www.mdrl.ro







KKöövetkeztetvetkeztetéés s 

A A regionalizregionalizáácicióó gazdasgazdasáágilag gilag éés politikailag is s politikailag is 
bonyolult kbonyolult kéérdrdéés:s:
--ÁÁtmenetitmeneti ttáársadalmakban a reformok rsadalmakban a reformok 
vvéégrehajtgrehajtáássáát a decentralizt a decentralizáácicióó
megnehezmegnehezíítheti, mert nem biztos, hogy a theti, mert nem biztos, hogy a 
decentralizdecentralizáált forrlt forráásfelhasznsfelhasznáálláás hats hatéékonyabbkonyabb
--aa decentralizdecentralizáácicióó megfelelmegfelelőő forrforráások nsok néélklküül l 
megalapozatlan illmegalapozatlan illúúzizióókat kelt kat kelt éés feszs feszüültsltsééget get 
vváált kilt ki
A decentralizA decentralizáácicióót nagy kt nagy köörrüültekintltekintééssel kell ssel kell 
vvéégrehajtanigrehajtani!!



IX. EUIX. EU--2020 2020 priorpriorííttáásaisai

1. Intelligens  n1. Intelligens  nöövekedvekedéés: tuds: tudááson son éés s 
innovinnováácicióón alapuln alapulóó gazdasgazdasáág kialakg kialakííttáása,sa,
2. Fenntarthat2. Fenntarthatóó nnöövekedvekedéés: ers: erőőforrforrááss--
hathatéékonyabb, kkonyabb, köörnyezetbarrnyezetbaráátibb tibb éés s 
versenykversenykéépesebb gazdaspesebb gazdasáág,g,
3. 3. InkluzInkluzíívv nnöövekedvekedéés: magas foglalkoztats: magas foglalkoztatáás, s, 
valamint szocivalamint szociáális lis éés ters terüületi kohleti kohéézizióó jellemezte jellemezte 
gazdasgazdasáág kialakg kialakííttáássáának nak öösztsztöönznzéésese



EUEU--2020 kiemelt c2020 kiemelt cééljailjai

a 20a 20--64 64 éévesek legalvesek legaláább 75%bb 75%--áának munkahellyel kell nak munkahellyel kell 
rendelkeznie,rendelkeznie,
az EU GDPaz EU GDP--jjéének 3%nek 3%--áát a t a K+FK+F--rere kell fordkell fordíítani,tani,
TeljesTeljesííteni kell a 20/20/20 teni kell a 20/20/20 ééghajlatghajlat--
vvááltozltozáási/energiasi/energiaüügyigyi ccéélkitlkitűűzzééseketseket
az iskolaz iskoláábbóól kimaradl kimaradóók ark aráánynyáát 10% alt 10% aláá kell kell 
cscsöökkenteni, kkenteni, éés el kell s el kell éérni, hogy az ifjabb generrni, hogy az ifjabb generáácicióó
40%40%--a rendelkezzen felsa rendelkezzen felsőőoktatoktatáási oklevsi oklevééllel,llel,
20 milli20 millióóval csval csöökkenteni kell a kkenteni kell a szegszegééntsntséégg
kockkockáázatzatáának kitett lakosok sznak kitett lakosok száámmáát.t.

Feladat: az uniFeladat: az unióós cs céélkitlkitűűzzééseket lebontani nemzeti seket lebontani nemzeti 
ccéélkitlkitűűzzéésekre sekre éés ps páálylyáákrakra



EUEU--2020 kiemelt 2020 kiemelt 
kezdemkezdeméényeznyezééseisei

„„InnovatInnovatíív Univ Unió”ó”
„„MozgMozgáásban az ifjsban az ifjúússáágg””
„„EurEuróópai digitpai digitáális menetrendlis menetrend””
„„ErErőőforrforrááss-- hathatéékony Eurkony Euróópapa””
„„Iparpolitika a Iparpolitika a globalizglobalizáácicióó korkoráábanban””
„Ú„Új kj kéészsszséégek gek éés munkahelyek s munkahelyek 
menetrendjemenetrendje””
„„””SzegSzegéénysnyséégg elleni eurelleni euróópai platformpai platform””



IMPACT OF THE CRISIS  ON THE IMPACT OF THE CRISIS  ON THE 
DEBATE ON DEBATE ON 
REGIONAL POLICY POST 2013REGIONAL POLICY POST 2013

LowLow Structural Structural FundsFunds consumptionconsumption rates (7% rates (7% 
in in averageaverage) ) usedused as argument by opposants as argument by opposants 
to Objective 2to Objective 2

The crisis will have The crisis will have unpredictibleunpredictible impacts on impacts on 
GDP levels 2010/2011: which basis for GDP levels 2010/2011: which basis for 
regional policy envelopes calculation?regional policy envelopes calculation?

On the one hand…



IMPACT OF THE CRISIS ON THE IMPACT OF THE CRISIS ON THE 
DEBATE ON DEBATE ON 
REGIONAL POLICY POST 2013REGIONAL POLICY POST 2013

DG DG RegioRegio embarrasedembarrased with the with the «« BarcaBarca »»
report report supportingsupporting a a modernizedmodernized cohesioncohesion
policypolicy for all EU for all EU RegionsRegions

……but but stillstill shows no shows no clearclear vision / vision / ideasideas for for 
the futurethe future

On the other hand…



How can cohesion policy be How can cohesion policy be 
financed and operate,financed and operate,……? ? 
((LukLuk PalmenPalmen))

There will be a growing need to invest in self-sustaining solutions 
and tools as social security systems will put national budgets 
under pressure. These self-sustaining solutions should however 
be fully integrated on the regional and local level. 

It means that we should have a clear understanding of the overall 
process, from conceptualization, through development, 
implementation, integration, monitoring, up to adaptation.



Main focus of the Main focus of the 
debatedebate

Innovative solutions and mechanisms 
for the period 2013-2020

The way solutions and mechanisms 
are being interpreted and implemented 

It is about the understanding of the complexity of regional development. 

It is about the way a set of diversified tools and mechanisms could be 
implemented in the regions in order to create synergy, social, territorial 
cohesion and economic added value.



Key MessagesKey Messages
1.1. For first time the Commission has prepared a  prospective For first time the Commission has prepared a  prospective 

analysis to explore regional impacts of four major analysis to explore regional impacts of four major 
challenges in 2020.  challenges in 2020.  

2.2. Strong differences in vulnerability of regions to the Strong differences in vulnerability of regions to the 
challenges from globalisation, demographic change, challenges from globalisation, demographic change, 
climate change and energy.climate change and energy.

3.3. Regions intensively affected by three or more challenges Regions intensively affected by three or more challenges 
are primarily located in the South and on the coasts of are primarily located in the South and on the coasts of 
Western and Central Europe. Western and Central Europe. 

4.4. Almost all regions will need to find local tailored solutions Almost all regions will need to find local tailored solutions 
to meet combinations of challenges.to meet combinations of challenges.

5.5. This will be an important input into the future design of This will be an important input into the future design of 
cohesion policy post 2013. cohesion policy post 2013. 



Regional vulnerability in a Regional vulnerability in a 
global  perspectiveglobal  perspective

GlobalisationGlobalisation: EU regions will be exposed to increased : EU regions will be exposed to increased 
competition from emerging countries.competition from emerging countries.
DemographyDemography: EU regions will face the largest old age : EU regions will face the largest old age 
dependency ratio in the world after Japan. dependency ratio in the world after Japan. 
Climate changeClimate change: Existing conditions are projected to : Existing conditions are projected to 
worsen in the Mediterranean regions. worsen in the Mediterranean regions. 
EnergyEnergy: EU regions will have to move towards a low : EU regions will have to move towards a low 
carbon economy. carbon economy. 
Cohesion policy post 2013Cohesion policy post 2013: Maintain focus on Lisbon : Maintain focus on Lisbon 
agenda; reinforce focus on Gothenburg priorities; agenda; reinforce focus on Gothenburg priorities; 
strengthen territorial cooperation.strengthen territorial cooperation.



«« The Europe I The Europe I believebelieve inin »»

By 2015, I want Europe to have By 2015, I want Europe to have 
become not just a "knowledge society", become not just a "knowledge society", 
but anbut an ""innovation societyinnovation society””..

I I plan to make this one of my top plan to make this one of my top 
personal priorities. personal priorities. 

Because I am convinced that nothing is Because I am convinced that nothing is 
more important for Europe's future.more important for Europe's future.

Jose Manuel Jose Manuel BarrosoBarroso, European , European 
Parliament, 13 October 2009Parliament, 13 October 2009



KKööszszöönnööm a m a 
megtisztelmegtisztelőő
figyelmfigyelműűketket!!



KKöönyvnyvéészetszet

*** Z*** Zööld Kld Köönyvnyv--RomRomáánia regionnia regionáális fejlesztlis fejlesztéése,  Bukarest, 1997se,  Bukarest, 1997
******Rural Development in the EU.  Statistical and Economic
Information Report 2009,  EC, December 2009
*** Nemzeti Strat*** Nemzeti Stratéégiai Jelentgiai Jelentéés 2009 a Strukturs 2009 a Strukturáális lis éés a Kohs a Kohéézizióóss
Alapok felhasznAlapok felhasznáálláássáárróól,   Roml,   Romáán Kormn Kormáány, 2010 januny, 2010 januáár r 



Hasznos  Hasznos  webweb ccíímekmek
PortalulPortalul UniuniiUniunii EuropeneEuropene -- http://europa.eu/http://europa.eu/index_ro.htmindex_ro.htm
AccesAcces la la legislalegislaţţiaia UE UE -- http://eurhttp://eur--lex.europa.eu/lex.europa.eu/roro//index.htmindex.htm

PaginaPagina de internet a REGIO de internet a REGIO -- ProgramulProgramul Operational Regional Operational Regional -- http://http://www.inforegio.rowww.inforegio.ro//

GuvernulGuvernul RomâRomânieiniei: : http://www.guv.ro/http://www.guv.ro/

Ministerul Economiei Ministerul Economiei şşi Finani Finanţţelorelor -- http://www.mefromania.rohttp://www.mefromania.ro
MinisterulMinisterul InternelorInternelor şşi i ReformeiReformei AdministrativeAdministrative -- http://http://www.mira.gov.rowww.mira.gov.ro
MinisterulMinisterul TransporturilorTransporturilor -- http://http://www.mt.rowww.mt.ro
MinisterulMinisterul MunciiMuncii, , FamilieiFamiliei şşi i EgalităEgalităţţiiii dde e ŞŞanseanse -- http://http://www.mmssf.rowww.mmssf.ro
MinisterulMinisterul AgriculturiiAgriculturii şşi i DezvoltăriiDezvoltării RuraleRurale -- http://http://www.madr.rowww.madr.ro
MinisterulMinisterul DezvoltăriiDezvoltării, , LucrărilorLucrărilor PublicePublice şşi i LocuinLocuinţţelorelor -- http://http://www.mdlpl.rowww.mdlpl.ro
MinisterulMinisterul MediuluiMediului şşi i DezvoltăriiDezvoltării DurabileDurabile -- http://http://www.mmediu.rowww.mmediu.ro//

AgenAgenţţiaia pentrupentru DezvoltareDezvoltare RegionalăRegională SudSud--EstEst-- http://http://www.adrse.rowww.adrse.ro//
AgenAgenţţiaia pentrupentru DezvoltareDezvoltare RegionalăRegională VestVest -- http://www.adr5vest.ro/http://www.adr5vest.ro/
AgenAgenţţiaia pentrupentru DezvoltareDezvoltare RegionalăRegională SudSud--VestVest OlteniaOltenia -- http://www.adroltenia.ro/http://www.adroltenia.ro/
AgenAgenţţiaia pentrupentru DezvoltareDezvoltare RegionalăRegională NordNord--EstEst -- http://www.adrnordest.ro/http://www.adrnordest.ro/
AgenAgenţţiaia pentrupentru DezvoltareDezvoltare RegionalăRegională CentruCentru -- http://www.adrcentru.ro/http://www.adrcentru.ro/
AgenAgenţţiaia pentrupentru DezvoltareDezvoltare RegionalăRegională Sud Sud MunteniaMuntenia -- http://www.adrmuntenia.ro/http://www.adrmuntenia.ro/
AgenAgenţţiaia pentrupentru DezvoltareDezvoltare RegionalăRegională BucureBucureşştiti--IlfovIlfov --
http://www.adrbi.ro/http://www.adrbi.ro/content.phpcontent.php??varPgvarPg=18=18
AgenAgenţţiaia pentrupentru DezvoltareDezvoltare RegionalăRegională NordNord--VestVest -- http://www.nordhttp://www.nord--vest.ro/vest.ro/


