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Dezvoltare regională 
 

CONVERGENŢĂ SAU DIVERGENŢĂ? 
Regiunile României în procesul de integrare europeană 
 
Tranziţia în România la piaţă şi democraţie a fost un proces mai greu şi mai 
traumatic decât în alte ţări din Europa Centrală şi de Est din cauza distorsiunilor 
neobişnuit de severe lăsate moştenire de regimul comunist. Încercarea de a 
distribui mecanic industrii şi bunăstare relativ uniform pe cuprinsul ţării, prin dictat 
de la Bucureşti, care a fost politică oficială timp de câteva decenii înainte de 
1989, a produs rezultate perverse: suprainvestiţii de prestigiu şi sub-investiţii în 
infrastructură sau capital uman; mari combinate în locuri unde se ajunge cu greu; 
oraşe şi zone întregi mono-industriale, depinzând de o singură companie pentru 
întreaga lor viaţă economică şi socială; şi o reţea încâlcită de subvenţii 
încrucişate între ramuri şi regiuni care făcea practic imposibil de ştiut ce este 
economic viabil şi ce nu. Dedesubtul acestei economii socialiste oficiale ce se 
voia modernă şi în plin progres, structura socială a României profunde s-a 
perpetuat sub forma agriculturii pre-moderne, bazată pe gospodăria de 
autoconsum, fie că aceasta era practicată de membrii de CAP alături – sau chiar 
pe seama – agriculturii socialiste falimentare, ori de muncitorii industriali care erau 
de fapt în mare parte ţărani navetişti semi-urbanizaţi, mult mai legaţi economic şi 
afectiv de pământ şi de grădină decât de fabrica de unde îşi luau salariul.  

Restructurarea economică însoţită de o parţială dezindustrializare după 1990 a 
reprezentat o etapă inevitabilă de eliminare a acestor distorsiuni şi aranjamente 
neviabile. Fără presiunea instituţiilor financiare internaţionale sau a Uniunii 
Europene lucrurile s-ar fi întâmplat oricum, dar probabil mai lent şi mai incert, cu 
derapajele politice de rigoare într-un asemenea gen de societate doar în parte 
modernizată (derapaje care oricum n-au lipsit cu totul). Astăzi, după 15 ani de 
tranziţie şi aproape 10 ani de marş forţat către UE, unele concluzii încep să se 
discearnă în ce priveşte potenţialul comparativ de dezvoltare al diverselor regiuni 
ale României. Dacă ar fi să sintetizăm pe scurt concluziile privind factorii ce 
determină bunăstarea şi dinamismul regiunilor noastre, se poate spune că: 

• Vechile decalaje istorice de dezvoltare n-au putut fi şterse de eforturile şi 
investiţiile masive, întinse pe decenii, din timpul regimului comunist. Acesta a 
reuşit doar să creeze o aparenţă de omogenitate socială şi nişte structuri 
economice neviabile care au dispărut imediat ce s-a ridicat clopotul de sticlă 
care le proteja.  

• Divergenţa între regiuni constatată după 1990, în special în perioadele de 
creştere economică – cele mai dezvoltate cresc mult mai repede decât cele 
sărace în anii buni şi scad mai puţin în cei slabi – reflectă deci în mare parte o 
situaţie anterioară. 
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• În plus faţă de dezvoltarea moştenită din perioada pre-comunistă, factorii noi 
care pot influenţa realmente dinamica unei regiuni par să fie: locaţia 
geografică (apropierea de Vest); şi accesul uşor (cazul judeţului Constanţa din 
regiunea SE, sau a unor zone din cadrul aceleiaşi regiuni care se dezvoltă mai 
repede decât altele).  

• Demografia va conta în viitor într-un mod cu totul nou pentru România, care 
tinde să repete tendinţe din lumea dezvoltată. Nu e vorba doar de declinul 
demografic general pe care îl împărtăşim cu ţările dezvoltate din UE, ci de o 
îmbătrânire accelerată, ce va fi probabil urmată de depopulare, a unor 
întinse zone rurale din România de sud. Economic asta nu e o tragedie, ba 
chiar are un oarecare sens, însă pe parcurs vor trebui rezolvate multe 
probleme sociale legate de acestă tendinţă, şi nu e deloc limpede dacă 
suntem pregătişi să o facem.  

Toţi factorii enumeraţi sunt de natură exogenă şi trimit la concluzia pesimistă că, 
finalmente, dezvoltarea în România în profil teritorial are o natură predominant 
deterministă. Nu există exemple relevante de politici de intervenţie care să fi 
schimbat în mod esenţial acest desen înainte de 1989 – şi cu atât mai puţin după 
aceea, când registrul de instrumente de intervenţie s-a redus mult. Asta se vede şi 
din experienţa noastră, şi din experienţa vecinilor noştri. Marile proiecte de 
infrastructură de transport discutate în momentul de faţă în România, pe lângă 
faptul că sunt în bună măsură supralicitate şi nerealiste, nu vor aduce nici ele 
mare lucru în plus. Pentru că în mod inevitabil vor fi prioritizate astfel încât să 
deservească un boom economic acolo unde el există deja şi e limitat de 
infrastructura deficitară actuală. Ar fi şi greu să se întâmple altfel, pentru că teoria 
autostrăzilor semănate în zone sărace pentru a aduce cu ele dezvoltare, în sine 
discutabilă, este onorată în lume mai mult în retorică decât în realitate, şi cu atât 
mai mult va fi într-o ţară cu resurse puţine ca România. 

Cu alte cuvinte, dezvoltarea este ceva prea complicat şi eluziv pentru a putea fi 
generat de sus în jos de guverne, oricât de bine intenţionate. După cum s-a mai 
spus şi de alţii înainte, ea seamănă cu un organism viu care poate fi uşor distrus, 
dar imposibil de regenerat pornind de la zero. I se pot crea condiţii favorabile, 
atunci când există resurse pentru asta, dar în afară de lucruri cu totul generale 
precum un mediu de afaceri competitiv, reducerea corupţiei şi instituţii stabile, nu 
e foarte clar ce altceva s-ar mai putea include într-un astfel de pachet de condiţii 
favorabile cu efect garantat. În plus, instituţiile, legile şi mediul de afaceri sunt în 
Europa determinate de politici naţionale, deci nu e foarte limpede cum ar putea 
ele face diferenţa între o regiune a României şi alta. Există deci o zonă limitată de 
acţiune pentru un primar sau consilier judeţean într-o zonă săracă în raport cu 
atribuţiile lor actuale pentru a împinge lucrurile spre bine – deşi pe de altă parte e 
destul de limpede ce pot să facă pentru a-şi sărăci comunitatea şi a omorâ 
dezvoltarea pe plan local. Ca atare, după ce i-am creat condiţii atât cât se 
poate, se pare că dezvoltarea este mai curând subiect de observaţie şi măsurare 
pentru analişti. După cum calcula recent un economist maghiar, în regiunea 
noastră ea avanseaza de la Vest la Est cu o medie de 20-30 km pe an. Dacă 
acceptăm această explicaţie simplistă dar sugestivă, luăm ca punct de plecare 
Viena iar ca moment iniţial a doua jumătate a anilor '80, când au debutat 
reformele economice pro-piaţă în Ungaria, avântul din ultimii ani în partea de vest 
a României se încadrează bine în model al valului ce înaintează progresiv. 

Pe de altă parte, şansa României o reprezintă chiar procesul de integrare 
europeană menţionat, o noutate istorică absolută în partea noastră de lume. 
Niciodată nu a existat în Europa de Est o intervenţie externă atât de consistentă şi 
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instituţionalizată precum cea oferită de UE, prin suportul tehnic, financiar şi politic 
în favoarea dezvoltării pus la dispoziţie într-un crescendo evident în ultima 
decadă. Totul va culmina cu accederea României în 2007 şi înscrierera ei cu 
drepturi depline în politicile de dezvoltare ale Uniunii. Dacă este ceva care poate 
sparge vechile tiparele seculare ale distribuţiei bunăstării în ţara noastră, probabil 
că aici este speranţa. Asta nu înseamnă că lucrurile vor merge la foc automat o 
dată ce banii europeni încep să curgă. Pentru fiecare Irlandă care a folosit cu 
succes fondurile europene pentru a se moderniza, există câte o Italie de Sud care 
le-a risipit pe investiţii inutile, ranforsând societatea închisă şi clientelară locală. 
Avem de ales între aceste două modele de acţiune, pentru că Europa poate 
oferi bani şi poate urmări ca din ei să nu se fure prea mult, dar nu poate garanta 
finalmente succesul cheltuirii lor în România profundă.  

Ca o rază de speranţă în plus, deschiderea spaţiului european pentru cetăţenii 
români a reprezentat probabil una din cele mai fericite realizări din decada şi 
jumătate de tranziţie la nivelul omului de rând. Eliminarea vizelor în 2002 a produs 
o consistentă migraţie circulatorie care aduce deja anual în România mai mulţi 
bani decât asistenţa oficială prin programe de pre-aderare sau investiţiile străine 
directe2. Există dovezi că, din fericire, beneficiile din această migraţie circulatorie 
către Europa de Vest sunt destul de omogen distribuite pe categorii sociale şi 
regiuni ale ţării – lucru care nu era valabil pentru migraţia înainte de abolirea 
vizelor Schengen – ceea ce serveşte bine procesului de convergenţă şi atenuării 
discrepanţelor urban-rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 SAR are în desfăşurare o cercetare de teren pe această temă, iar un material ilustrat 
cu studii de caz va fi publicat în următoarele luni.  

Fig. 1. PIB/cap in cele opt regiuni NUTS2
€ in preturi curente, la cursul mediu din anul respectiv

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

Romania NE SE Sud SV Vest NV Centru Buc-If

1998 2000 2002



 
 S O C I E T A T E A  A C A D E M I C Ă  D I N  R O M Â N I A  ( S A R )  

 
 

24 

 

PIB-ul pe cap de locuitor a crescut în România în termeni reali, însă în mod inegal 
în teritoriu (Fig. 1). Regiunea 8 (Bucureşti-Ilfov), cu profilul ei special, a crescut cel 
mai mult, urmată de partea de vest a ţării şi de judeţul Constanţa (care trage în 
sus media pe regiunea SE). Probabil că în 2004 zona Bucureşti-Ilfov şi-a dublat 
practic PIB/cap faţă de anul 1998, ceea ce reprezintă un progres remarcabil. 
Recalculând la paritatea puterii de cumpărare, regiunea 8 se apropie rapid de 
media pe UE. Evoluţia salariului mediu pe economie pe regiuni reproduce în mare 
aceeaşi tendinţă (Fig. 2), deşi mai puţin fidel: salariile în regiunile dezvoltate 
Centru şi Nord-Vest nu sunt chiar aşa de ridicate pe cât ar prezice-o PIB-ul, iar 
această distorsiune se poate explica în multe feluri, de la concentrarea sectorului 
minier de stat în regiunea Sud-Vest, până la diferenţe date de ponderea diferită a 
economiei neoficiale în diverse regiuni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformările socio-economice din ultimii ani se reflectă şi în demografia 
comparativă a regiunilor României. Trendul general este uşor negativ, ceea ce se 
ştie, din cauza natalităţii în scădere şi a emigraţiei. Ultimul factor are un efect încă 
incert: dacă majoritatea celor care au plecat la muncă în străinătate se vor 
întoarce, atunci influenţa va fi tranzitorie; dacă însă mulţi dintre aceştia îşi vor face 
un rost acolo şi vor emigra definitiv, atunci trendul istoric va marca o scădere 
bruscă în prima parte a acestei decade. Rămâne ca timpul să demonstreze care 
variantă e cea corectă. În tot cazul, e limpede că:  

• Regiunile din Est şi Nord sunt deocamdată mai afectate de plecările în 
străinătate, de aici emigrarea fiind mai intensă 

• A existat o inversare a tendinţei de urbanizare din ultimele decenii, prin 
plecarea unor orăşeni către sate (probabil, cele de origine), în special în Estul 
şi Nord-Estul ţării, cu precădere în perioada 1994-2000 (Fig. 3). Aceasta a fost 
probabil o strategie de subzistenţă a foştilor muncitori din întreprinderile 
socialiste confruntaţi cu restructurarea industrială masivă. Practic, lucrurile 

Fig. 2. Salariul mediu lunar brut in cele opt regiuni NUTS2
€ in preturi curente, la cursul mediu din anul respectiv
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arată ca şi cum forţarea urbanizării în deceniile de socialism a dus la un mic 
recul în perioada care a urmat. Probabil acest recul s-a încheiat deja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Populatia in mediul rural, pe regiuni, %
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Îmbătrânirea populaţiei este evidentă în special în regiunile Sud şi Sud-Vest, unde 
aproape că atinge media europeană (Fig. 4). Având în vedere că tinerii care se 
nasc în aceste zone sunt atraşi puternic de Regiunea 8 adiacentă (în special de 
Bucureşti), este de aşteptat o depopulare graduală a acestei părţi de ţară. Asta 
poate reprezenta o oportunitate economică: aşa cum arată secţiunea Politică 
Agricolă a acestui raport, concentrarea terenurilor şi activităţilor productive 
legate de agricultură este o necesitate, în special în Câmpia Română. Dar 
această schimbare de profil economic va fi însoţită de consecinţe sociale greu 
de administrat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După cum era de aşteptat, îmbătrânirea diferenţiată a regiunilor duce şi la o 
discrepanţă în ce priveşte rata dependenţei sociale: din nou zonele din sud sunt 
pe primele locuri la număr de pensionari (de stat) raportat la cel de angajaţi (Fig. 
5). Demografia şi închiderea întreprinderilor neviabile şi-au dat mâna pentru a 
produce acest efect, iar guvernele din ultimii ani au fost fericite să poată camufla 
prin pensionări anticipate şi migrare spre rural sub-ocuparea forţei de muncă 
necalificate din România: şomajul este mic pentru o ţară în plină reformă 
economică (Fig. 5), dar aceste cifre ascund faptul că în zona rurală mulţi oameni 
de vârstă activă sunt practic şomeri care îşi fac de lucru pe lângă casă şi grădină.  

Pe viitor lucrurile nu arată bine, pentru că structura forţei de muncă (Fig. 6) şi 
stocul de capital uman (Fig. 7) nu sunt propice unei dezvoltări susţinute. Practic, 
din punctul de vedere al ocupării forţei de muncă pe sectoare toată România ar 
trebui să semene cu Regiunea Bucureşti-Ilfov pentru a reproduce structura 
economică din UE. În regiunile-problemă chiar asistenţa europeană poate 
rămâne fără efect, pentru că nu e limpede dacă există destule resurse de 
energie şi competenţă pentru a o accesa cu folos.  

 

Fig. 5. Probleme sociale pe regiuni, 2003
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Fig. 6. Ocuparea fortei de munca pe sectoare, 2003
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Fig. 7. Nivel de educatie, 2002
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