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Tendinţele politicii regionale
în condiţiile globalizării

R

egionalismul, ca ştiinţă, îşi află expresia şi
aplicarea practică în politica regională. Noile
tendinţe din politica regională, în condiţiile
globalizării (mondializării), în ţările străine, au început să
fie cercetate încă pe la finele anilor 70, când companiile
transnaţionale (C.T.N.) au prins a le depăşi, ca forţă
economică, până şi pe unele state1. Tot pe atunci, au apărut
primele modele matematico-economice regionale, care
puteau fi utilizate pentru a analiza relaţia dintre dezvoltarea
regională şi naţională a economiilor pe baza materialelor
din Italia2 şi din alte ţări.
În anii 90, a crescut considerabil numărul publicaţiilor
consacrate problemelor politicii regionale şi municipale.
Merită menţionată lucrarea editată de Academia de Ştiinţe
din New-York3, în care se face analiza comparativă a
politicii regionale din mai multe ţări, precum şi publicaţiile
Institutului de folosire a pământului municipal4
Washington, în care e analizată relaţia existentă între
dezvoltarea naţională şi municipală a economiilor, precum
şi starea mediului ambiant.
O serie de investigaţii interesante în sfera politicii
regionale le-a efectuat, pe baza materialelor parvenite din
Scoţia5, Turcia6, Ucraina, Institutul Harvard de Cercetări în
Problemele Ucrainene.
Cea mai mare parte din aceste cercetări a fost
efectuată de pe poziţiile teoriei liberale – liberalizarea
comerţului este considerată principiu de bază în depăşirea
rămânerii în urmă a multora dintre regiuni şi stopării
degradării oraşelor8. Însă, deja la finele anilor 90, în
publicaţiile Papers in Regional Science, The Annals of
Regional Science, Review of Economic Design şi într-o
serie de lucrări fundamentale de teorie ale globalizării 9 s-a
demonstrat că mecanismele pieţei nu sunt în măsură să
rezolve problemele dezvoltării regionale în condiţiile
„noului haos”, provocat de mişcarea nesubordonată statului
a unor capitaluri uriaşe dintr-o ţară în alta.
Dezvoltarea reţelelor transnaţionale – sistemele
tehnico-ştiinţifice şi de producţie, în care activează un mare
număr de C.T.N., subdiviziunile (filialele) lor autonome,
de întreprinderi mici şi mijlocii (în calitate de
subantreprenori), situate în diferite ţări şi orientate spre
fabricarea produsului final pentru beneficiari concreţi sau
pentru anumite grupuri de consumatori (segmente ale
pieţei), a creat condiţii absolut noi pentru prosperarea
regiunilor.
E vorba de revoluţia de reţea (chain revolution), care
oferă posibilitatea de a imprima diviziunii internaţionale a
muncii trăsături de diviziune intrafirmă, adică de a face să
devină planificată, dar care, în acelaşi timp, pune economia
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sub controlul corporaţiilor transnaţionale, a căror conducere
nu este aleasă de popoare şi, prin urmare, nu poartă
răspundere faţă de acestea.
Centre ale reţelelor transnaţionale au devenit alianţeleacorduri strategice dintre C.T.N. şi subdiviziunile lor
autonome asupra elaborării, producerii şi (sau) desfacerii în
comun a noilor tipuri de mărfuri (servicii) pe baza
repartizării cât mai raţionale, din punctul de vedere al
C.T.N., a resurselor şi componenţei partenerilor de afaceri.
Concepţia dezvoltării regionale a fost analizată în
literatura economică din Rusia în perioada cuprinsă între
anii 70 – începutul anilor 90, sub aspectul de nucleu
organizatoric, idee de plan fundamentală10, complex de
scopuri interconexe ale evoluării şi prosperării regiunii11,
obiective şi direcţii principale ale progresului12, ansamblu
de obiective ale dezvoltării localităţilor şi mijloace de
realizare a lor13.
Aspectele regionale ale reformelor structurale au
fost cercetate de savanţii ruşi S. V. Dzarasova14, I. M.
Korneev15, A. Sineaghin16. Prioritatea era acordată
modernizării structural-tehnologice a industriei regiunii.
Până şi o asemenea somitate a ştiinţei economice, ca I. V.
Iariomenko17, considera că obiectivele sociale ale politicii
regionale şi municipale nu trebuie să se bucure de
prioritate. Totodată, mulţi dintre autori18 eliminau din
sistemul de investiţii vânzarea acţiunilor, obligaţiunilor şi a
altor hârtii de valoare, întrucât era vorba de transmiterea
proprietăţii asupra unor active deja existente. De altfel,
conform teoriei economice contemporane, investiţiile
includ toate tipurile de valori materiale şi intelectuale
investite în activitatea de antreprenoriat.
În această ordine de idei, e necesar să dăm mai jos
definiţia politicii regionale şi a structurilor ei, bazându-ne
pe realităţile actuale.
Politica social-economică regională reprezintă
o activitate a statului, a organelor sale regionale,
a municipalităţilor şi organizaţiilor obşteşti, precum şi a
structurilor supranaţionale privind gestionarea dezvoltării
politice, economice, sociale şi ecologice a macroregiunilor,
regiunilor şi microregiunilor, în scopul asigurării propriei
stabilităţi, depăşirii diferenţierii sociale excesive şi ridicării
standardului de viaţă al populaţiei.
Această definiţie se referă la:

− conţinutul politicii (administrarea dezvoltării regionale);
− scopul politicii (dezvoltarea social-economică stabilă,

creşterea priorităţilor concurenţiale ale regiunilor în
funcţie de specificul lor);
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− subiecţii administrării, care includ atât structurile de stat,

cât şi structurile suprastatale şi nestatale (administraţia
locală, organele societăţii civile).
În opinia noastră, regiunile, din punct de vedere al
orientării, ritmului şi caracterului dezvoltării socialeconomice, pot fi clasificate în patru categorii:
− regiuni care se dezvoltă în ritm energetic şi stabil, mai
înalt decât cel al ţării şi al macroregiunii;
− regiuni în stare de depresiune, care se dezvoltă într-un
ritm relativ înalt, dar în scădere progresivă;
− regiuni în stare de stagnare, care au rămas în urmă
considerabil faţă de ţară, în ansamblu, timp îndelungat,
iar acum au un ritm de creştere nul sau chiar negativ;
− regiuni de pionierat, care urmează să fie din nou
valorificate.
În cadrul politicii social-economice se conturează:
− politica economică, orientată spre formarea şi
dezvoltarea priorităţilor concurenţiale ale regiunii, în
vederea asigurării stabile şi echilibrate a creşterii
produsului intern brut (P.I.B.);
− politica socială, orientată spre creşterea localităţilor
concrete, ameliorarea mediului social şi ridicarea
standardului de viaţă, îmbunătăţirea condiţiilor de
muncă, trai şi odihnă, adică a condiţiilor de evoluare a
personalităţii umane, nivelarea gradelor de prosperare
socială a regiunilor şi diverselor tipuri de localităţi (oraşe
mari, mijlocii şi mici, sate, comune etc.), atingerea
standardelor sociale medii pentru întreaga macroregiune;
− politica demografică, strâns legată de politica socială şi
orientată spre menţinerea echilibrului dintre diverse
categorii sociale (copii, tineri, pensionari, bărbaţi,
femei), precum şi spre reglementarea fluxurilor de
migraţie, consolidarea familiei ca celulă socială de bază
a societăţii;
− politica localităţilor, orientată spre amplasarea raţională
a aşezărilor umane, întreprinderilor şi comunicaţiilor,
ţinând cont de condiţiile naturale şi economice, precum
şi de factorii constructivi-inginereşti, folosirea chibzuită
a loturilor de pământ – atât în perimetrul oraşelor, cât şi
în cel al localităţilor rurale;
− politica ecologică capătă o deosebită semnificaţie în
condiţiile globalizării, când deteriorarea mediului
natural, în special poluarea resurselor de apă şi a aerului,
în multe regiuni, a devenit extrem de periculoasă pentru
sănătatea populaţiei;
− politica inovaţională (tehnico-ştiinţifică), în condiţiile
actuale, determină în mare măsură competitivitatea
economiei regionale, potenţialul ei investiţional;
− politica economică externă a încetat să mai fie doar o
preocupare a forurilor publice centrale. Europa statelor
se transformă rapid într-o uniune a regiunilor care, prin
intermediul Internetului, intră, fără a încălca legile, în
contact direct şi pot stabili relaţii reciproc avantajoase.
Din cele relatate mai sus, vom trage trei concluzii:
1. Politica regională şi municipală nu trebuie redusă la o
politică economică îngustă; ea are o multitudine de
faţete, iar obiectivele sale au un caracter social.

14

2. Subiecţi ai politicii regionale şi municipale sunt, în
primul rând, administraţia locală, în al doilea rând,
organele de stat centrale şi, în al treilea rând,
organizaţiile obşteşti, care reprezintă nemijlocit
interesele diverselor categorii ale populaţiei.
3. Politica regională constituie un element indispensabil al
societăţii civile. Pe timpul sistemului totalitar, predomina
ideologia distribuirii şi redistribuirii centralizate a
resurselor şi bunurilor materiale. Din păcate, în anii 90,
ţările din spaţiul C.S.I. n-au reuşit să depăşească această
ideologie eronată. Funcţionarii publici tind, ca şi mai
înainte, să păstreze în mâinile lor dreptul de repartizare a
resurselor, să se amestece în activitatea curentă,
operativă a întreprinderilor, să adopte decizii asupra unor
probleme care ar putea fi soluţionate mult mai eficient pe
teren de către conducătorii aleşi şi controlaţi de
populaţie.
Extinderea independenţei regiunilor şi municipiilor e
condiţionată nemijlocit de creşterea responsabilităţii lor şi
consolidează, nu subminează unitatea statului.
În S.U.A., de exemplu, deosebirile de ordin regional
din legislaţia ţării sunt foarte mari. Totuşi, ele nu împiedică
funcţionarea acestui spaţiu economic unic şi nu provoacă
tendinţe separatiste. Astfel, în câteva state federale este
prevăzută pedeapsa capitală pentru anumite crime mari, şi
încă sub diverse forme (scaun electric, injecţii letale etc.),
iar în alte state această pedeapsă nu există. Clasificarea
legislaţiilor penale ale statelor americane după 30 de
criterii, efectuată de Open Society Institute în 2001,
demonstrează că două state (Massachusetts şi Hawai)
dispun de cele mai aspre legi, care limitează dreptul de
port-armă al persoanelor particulare, în vreme ce alte 9 state
(Man, Louisiana, Alaska) au nişte legi destul de liberale,
care permit, practic, procurarea fără nici o restricţie a
armelor.
Structura politicii regionale, în opinia noastră, include
următoarele elemente:
− scopurile politicii;
− obiectul şi subiectul politicii;
− funcţiile şi formele de realizare a politicii;
− mijloacele de atingere a scopurilor;
− sistemul de indicatori ai dezvoltării regionale;
− perspectivele (direcţiile) politicii regionale.
Scopurile politicii regionale, într-o societate
postindustrială, se schimbă radical. Mai înainte, acestea
constau în includerea în circulaţia economică a noilor
zăcăminte de minereuri, valorificarea noilor pământuri,
construirea de noi întreprinderi industriale, în special în
marile oraşe. În fosta U.R.S.S., principalul obiectiv al
politicii regionale era industrializarea de substituire a
importului în vederea reducerii dependenţei faţă de statele
occidentale şi dezvoltarea C.M.I. în regiunile periferice ale
statului.
În noile condiţii, în lista obiectivelor determinante ale
politicii regionale trebuie incluse cele ce urmează:
− dezvoltarea potenţialului inovaţional, social şi intelectual
al regiunilor, iar pe baza lor – a ramurilor industriale cu
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−

−

−
−

tehnologie avansată, competitive pe piaţa mondială şi a
sferei serviciilor;
participarea eficace la globalizare pe calea dezvoltării
unei infrastructuri adecvate, extinderii colaborării
reciproc avantajoase cu regiunile şi corporaţiile altor ţări,
integrării economice regionale în vederea atragerii
instituţiilor străine, tehnologiilor moderne şi a
experienţei manageriale avansate, inclusiv în regiunile în
stare de depresiune şi de stagnare;
asigurarea unei creşteri stabile a P.I.B-ului în scopul
realizării eficiente a programului de ocupare a forţei de
muncă a populaţiei, stabilizării preţurilor, atingerii
standardelor europene de viaţă şi de asigurare socială în
toate regiunile;
securitatea ecologică, minimizarea prejudiciilor cauzate
mediului şi naturii în ansamblu;
asigurarea stabilităţii sociale, prevenirea şi soluţionarea
conflictelor şi a litigiilor civile, reducerea criminalităţii şi
a morbidităţii.

Elaborarea arborelui scopurilor politicii regionale se
sprijină pe teoria generală a problemelor şi mecanismelor
de soluţionare a lor. E necesar ca scopul să fie conştientizat
de subiecţii politicii regionale ca o necesitate, impusă de
rezolvarea problemelor actuale. Relaţia dintre necesităţi şi
scopuri e mijlocită de interesele subiecţilor corespunzători.
Prin intermediul planurilor şi programelor regionale, ea îşi
găseşte întruchiparea în acţiunile acestor subiecţi,
întreprinse pentru soluţionarea problemelor apărute. La
baza edificării arborelui scopurilor stă analiza sistemică.
Obiectivul politicii regionale a ţărilor OECD constă în
repartizarea cât mai echilibrată a forţelor de producţie,
dezvoltarea parcurilor tehnice, tehnopolisurilor, instituţiilor
de învăţământ şi a altor centre de formare a capitalului
uman şi inovaţional, depăşirea crizelor şi diminuarea
şomajului în anumite regiuni (în diverse perioade, acestea
includeau Alsacia, Lotaringia şi Departamentele din nordul
Franţei, Rurul, Saarul şi landurile estice ale R.F.G.,
regiunile din nordul şi vestul Marii Britanii, nordul Spaniei,
sudul Italiei, o serie de regiuni ale Greciei, Portugaliei etc.).
Ca mijloace de realizare a scopurilor politicii
regionale, se utiliza controlul asupra plasării investiţiilor
particulare, dispersării raţionale a întreprinderilor de stat,
participării bugetului la dezvoltarea infrastructurii, în
special a celei sociale, instruirii şi perfecţionării cadrelor.
Un rol deosebit de important îl joacă crearea unor condiţii
favorabile atragerii capitalului privat în regiunile în stare de
depresiune şi în ramurile prioritare pe calea acordării
subvenţiilor, facilităţilor fiscale şi de credit, înlesnirilor
privind vânzarea şi arenda loturilor de pământ şi a
imobilelor, prestării serviciilor, compensării unei părţi de
cheltuieli ale firmelor pentru pregătirea cadrelor locale,
transferării capacităţilor de producţie, construirii de noi
drumuri, comunicaţii, apeducte, reţele de canalizare.
Totodată, se utilizează o serie de antistimulenţi –
impozitarea suplimentară a firmelor din regiunile cu o
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concentraţie prea mare a producţiei, în cazul evacuărilor de
poluanţi în mediul înconjurător etc.
În scopul realizării politicii regionale, în unele ţări a
fost creată o structură instituţională specială – de exemplu,
agenţia „Sud” în Italia, Delegaţia orânduirii teritoriale a
Franţei, Ministerul construcţiei municipale de locuinţe şi
planificării teritoriale în R.F.G. etc. O dată cu măsurile
economice, sunt aplicate şi măsuri administrative –
interzicerea sau limitarea construcţiei de noi obiecte de
producţie în marile oraşe (Paris, Londra ş.a.). Un rol
deosebit în realizarea politicii regionale în ţările OECD îl
joacă planurile strategice şi programele speciale elaborate
în colaborare cu universităţile, organizaţiile ştiinţifice,
societăţile şi asociaţiile de regionalistică (numărul lor în
anii 90 era de peste 2000). Finanţarea programelor speciale
se face din fondurile speciale (în Franţa – din fondurile
pentru dezvoltarea economică şi socială, asistenţa orânduirii
teritoriale etc., create din contul vărsămintelor obligatorii şi
benevole). Eventuala includere în U.E. a ţărilor din Europa
Centrală şi de Est generează noi probleme privind politica
regională a Uniunii Europene.
Dr. Serafim URECHEANU
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