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Introducere
Amplificarea legăturilor dintre statele lumii a determinat o situaţie complexă
şi complicată, caracterizată printr-un nou mod de manifestare a economiilor
naţionale, a căror caracteristică principală este reprezentată de interacţiunea dintre
acestea. Această interacţiune reprezintă atât premisa, cât şi efectul dezvoltării
economice, ştiinţifice, demografice, sociale, culturale, la nivel global.
În Europa, interacţiunea dintre ţări a condus la apariţia şi dezvoltarea
unui spaţiu comunitar sub forma Uniunii Europene. Cu toate obstacolele
întâmpinate de-a lungul celor peste 50 de ani de existenţă, Uniunea Europeană
este astăzi în pragul unui nou proces de transformări: ieşirea Marii Britanii din
Comunitate, recesiunea economică, crearea unei „uniuni bancare”, schimbările
climatice extreme şi abrupte, creşterea emisiilor poluante, o nouă politică de
securitate, gestionarea fluxului de migranţi, atacurile teroriste etc. Pe fundalul
acestor fenomene, continuă să persiste şi să se amplifice decalajele economice şi
sociale între diferite state şi regiuni. Din acest motiv, politica de coeziune şi dezvoltare
regională reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente ale Uniunii
Europene, al cărui obiectiv strategic este reducerea decalajelor economice şi
sociale şi promovarea dezvoltării echilibrate în statele şi regiunile sale.
Privită ca un proces continuu şi durabil, dezvoltarea regională vizează o
serie de elemente interdependente, de natură legislativă şi instituţională, de
stabilire a unor noi tipuri de relaţii între diferite sectoare şi domenii de activitate,
între instituţii centrale, locale şi colectivităţi, în scopul creşterii nivelului de trai şi
al asigurării bunăstării locuitorilor. De asemenea, acest proces este legat de
mentalitate, tradiţii şi comportament, de formarea profesională şi adaptarea la
noile schimbări ce au loc la nivel local, regional, naţional şi internaţional.
În România, dezvoltarea regională a apărut ca o necesitate, pe de o parte,
de a corecta decalajele regionale existente şi, pe de altă parte, de a prelua şi a
aplica legislaţia Uniunii Europene în acest domeniu, după aderarea sa la
structurile comunitare. De altfel, reducerea inegalităţilor teritoriale reprezintă
unul dintre obiectivele politice importante, atât pentru vechile state membre, cât
şi pentru cele nou integrate în Uniunea Europeană1. Dezvoltarea regională
vizează stimularea şi diversificarea activităţilor economice, a proceselor
investiţionale, contribuind la reducerea şomajului şi creşterea calităţii vieţii.
Din această perspectivă, cartea intitulată Dezvoltare regională. Teorie şi
practică îşi propune să ofere o imagine globală asupra procesului de dezvoltare
regională în general, asupra modului în care au evoluat inegalităţile teritoriale şi
procesul de convergenţă economică, sub impactul actualei politici de coeziune şi al
1

În anul 2004 au aderat la Uniunea Europeană: Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia,
Lituania, Polonia, Slovacia şi Slovenia, în anul 2007 Bulgaria şi în anul 2013 România şi Croaţia.
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Strategiei Europa 2020 şi în contextul schimbărilor profunde la nivel comunitar şi
global. În susţinerea acestui demers ştiinţific, sunt propuse două tipuri de abordări.
O primă abordare este cea teoretico-metodologică, care urmăreşte să analizeze
întreaga paletă a teoriilor mai mult sau mai puţin recente ale ştiinţei regionale, tehnici
şi modele de analiză a impactului politicilor teritoriale, abordări conceptuale şi analize
critice, opinii şi contribuţii ale unor specialişti care au influenţat evoluţia domeniului.
Cea de a doua abordare vizează analiza coeziunii teritoriale şi a inegalităţilor
economice şi sociale la nivel regional, în Uniunea Europeană şi în România.
Având în vedere cele două tipuri de abordări, cartea îşi propune, de
asemenea, o serie de obiective specifice, după cum urmează:
• prezentarea principalelor teorii ale economiei regionale în evoluţie şi
a celor mai importanţi factori de influenţă;
• analiza inegalităţilor regionale în România şi în Uniunea Europeană,
pe diferite domenii de activitate (demografie, economie, piaţa
muncii, etc.);
• analiza politicii de coeziune şi dezvoltare regională în România şi în
Uniunea Europeană;
• identificarea principalelor reforme administrativ-teritoriale din anul
1918 şi până în prezent;
• prezentarea unor elemente specifice ale dezvoltării durabile la nivel
regional (arii protejate, zone montane);
• identificarea principalelor direcţii şi evoluţii ale politicii regionale
după anul 2020, ţinând seama de acţiunile şi măsurile propuse pentru
viitoarea perioadă de programare şi în contextul Agendei 2030 pentru
dezvoltare durabilă.
Dezvoltarea regională reprezintă un domeniu frecvent dezbătut şi
analizat atât la nivel teoretic, cât şi practic, părerile şi concepţiile specialiştilor
fiind uneori contrare, dar de cele mai multe ori ajungând la un numitor comun:
abordarea problemelor la nivel mezo poate fi mai facil de gestionat, uşor de
controlat, acţiunile pot fi mai coordonate, iar rezultatele sunt vizibile într-un timp
mai scurt şi pot fi susţinute pe termen lung.
Interesul pentru problematica perioadei de tranziţie şi postintegrare a
României în Uniunea Europeană, dar şi pentru atragerea fondurilor comunitare, este
unul relativ mare, fapt ce conferă acestui subiect o importanţă teoretică şi practică.
Ţinând seama de cele prezentate mai sus, cartea încearcă să ofere
răspunsuri documentate şi susţinute în mod ştiinţific la următoarele întrebări:
➢ care sunt tendinţele recente în evoluţia teoriilor regionale?
➢ care sunt cele mai potrivite modele şi tehnici de analiză spaţială ce
pot fi aplicate în domeniul ştiinţei regionale?
14
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➢ cum a influenţat teoria ştiinţei regionale practica şi aplicarea politicilor teritoriale?
➢ care sunt principalele coordonate ale politicii regionale în Uniunea
Europeană?
➢ cât de mari sunt inegalităţile regionale în Uniunea Europeană (UE28) şi în România, în perioada 2007-2017?
➢ cât de importantă este coeziunea teritorială la nivelul statelor
membre şi care sunt instrumentele principale de susţinere a acesteia?
➢ care sunt perspectivele politicii de coeziune teritorială după anul
2020 şi la orizontul anului 2030?
➢ care sunt perspectivele de dezvoltare regională în România, după
anul 2020?
Pentru realizarea acestui demers, cartea propune cititorului, pe baza unui
cadru conceptual-metodologic adecvat, o analiză echilibrată a procesului de convergenţă regională în Uniunea Europeană şi a politicii de dezvoltare teritorială în
România. Astfel, cartea este structurată pe trei secţiuni principale, 10 capitole, plus
un capitol de concluzii.
Într-o primă secţiune – abordarea teoretică şi metodologică – se face
trecerea în revistă a literaturii de specialitate cu privire la integrare, coeziune,
convergenţă, a principalelor teorii care au încercat să ofere răspunsuri la o întrebare
generală şi persistentă: de ce unele regiuni se dezvoltă mai rapid decât celelalte? La aceste
întrebări, răspunsurile au venit cu precădere din ştiinţa economică regională, care a
fost susţinută pe tot parcursul evoluţiei sale de alte ştiinţe, precum matematica,
statistica, geografia, sociologia etc. Din analizele efectuate, s-a constatat că teoriile şi
politicile regionale au cunoscut importante transformări în ultima perioadă de timp,
în încercarea lor de a răspunde noilor provocări determinate de globalizare, de criza
financiară, de rezilienţă, de schimbările structurale etc. Recent, au apărut noi
concepte şi abordări care au „detronat” vechile teorii regionale, mult mai complexe
şi mai sofisticate, şi care apelează la elemente inovative, tehnici şi metode de analiză
econometrică complexe etc. Din această perspectivă, tendinţele politicii regionale
după anul 1990 s-au concentrat asupra regiunilor cunoaşterii, reţelelor regionale
(clusterelor), cercetării şi inovării, fără a pierde din vedere specificitatea şi diferenţele
de dezvoltare şi de potenţial ale fiecărei regiuni în parte.
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