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1. Bevezetés

A rendszerváltás időszakában bekövetkezett válto-
zások egyik legfontosabb eleme Romániában a te-
rületi egyenlőtlenségek növekedése volt. A földrajzi 
térben bekövetkezett differenciálódás új térszerke-
zetet alakított ki, ezt a megújuló és válságba kerülő 
piaci folyamatok modellálták: elsősorban a külföldi 
tőkebefektetések és a vállalkozások számának növe-
kedése volt meghatározó, de olyan elemek is meg-
jelentek, melyek korábban nem léteztek vagy rejtve 
maradtak, mint a munkanélküliség, a jövedelem erő-
teljes differenciálódása, a külföldi tőkebefektetések 
szelektív megoszlása. Mindezen folyamatok hatása 
egyértelműen a társadalmi egyenlőtlenségek tartós 
növekedésének irányába hatott, tagolt társadalmi és 
gazdasági teret hozva létre. A települések lokalizáci-
ójától függően „nyertes” és „vesztes” térségek jöttek 
létre, a területi leszakadás vagy nivellálódás folyama-
tának egyidejű jelenléte a fejlettségi lejtő merede-
kebbé válását idézte elő.
Napjainkban a régió, regionalizáció és regionaliz-
mus kérdésköre a hazai és nemzetközi szakiroda-
lomban is központi szerepet kapott, egyrészt a ré-
gió értelmezésével kapcsolatosan megjelenő eltérő 
álláspontok, viták felerősödése, másrészt a társa-
dalmi-gazdasági fejlesztési folyamatokat megha-
tározó regionális szint felértékelődése miatt. Ehhez 

társult a versenyképességi szemlélet új alapokra való 
helyezése is, hiszen a Közösség regionális politikája 
a harmonikus és kiegyensúlyozott területi fejlődést 
tűzi ki célul, és a kohézió leghatékonyabb eszközének 
a régiók versenyképességének javítását tartja. 

2. Fejlesztési régiók Erdélyben

Romániában a regionális és decentralizációs törek-
vések a kilencvenes évek második felétől, az Európai 
Unióhoz való csatlakozás előfeltételeként erősödtek 
fel (török, 2013). Eltérően a regionalizációtól, amely 
egy felülről lefele irányuló területszervezési kezde-
ményezést jelent, ahol a felsőbb szintek ruházzák 
fel a régiókat különböző hatás- és jogkörökkel, a re-
gionalizmus egy alulról felfele irányuló törekvés, és 
egy adott terület természeti, társadalmi, gazdasági 
és kulturális sajátosságainak érvényesítésére irányul, 
amelyek között nagyfokú integráció alakul ki. A ha-
tékonyabb fejlődés/fejlesztés érdekében Románi-
ában 8 fejlesztési régiót határoltak le, elnevezésük 
követi az országban elfoglalt földrajzi pozíciójukat 
(ebből 3 régió Erdélyben található). A fejlesztési ré-
giók lényegében több megye csoportosulásával 
jöttek létre, figyelembe véve a lakosságszámot, a 
területi kiterjedést, a kulturális identitást és a funk-
cionális kapcsolategyütteseket. Ám eltérően más 

KÖZLEMÉNYEK
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európai országok hasonló kezdeményezéseitől, a 
romániai régiók nem politikai entitások, alacsony 
döntéshozási joggal és nagyon szerény erőforrá-
sokkal rendelkeznek (Benedek, 2000). Az Európai 
Unió, a regionális statisztikák könnyebb előállítása 
érdekében, országoktól eltérően öt szint lehatárolá-
sát irányozta elő:1 NUTS1: az ország egésze, NUTS2: 
tervezési-statisztikai régiók, NUTS3: megyék, LAU1: 
kistérségek, LAU2: települések. Romániában csak 4 
szintről beszélhetünk, hiszen a kistérségek lehatáro-
lására irányuló törekvés, amely több község csopor-
tosulásával jött volna létre, nem valósulhatott meg. 
A jelenlegi beosztás szerint az Erdélyben található 3 
fejlesztési régió a következő (1. ábra):

• Nyugati Régió: Arad, Krassó-Szörény, Hunyad, Temes
• Északnyugati Régió: Bihar, Beszterce-Naszód, Ko-

lozs, Máramaros, Szatmár, Szilágy

1  A szintek lehatárolása függ az ország méretétől is: a kisebb területű 
országok, mint Luxemburg, Ciprus vagy Málta esetében nem lehetsé-
ges az öt szint lehatárolása. 

• Középrégió: Fehér, Brassó, Kovászna, Hargita, Ma-
ros, Szeben

Meg kell jegyeznünk, hogy a térfelosztás mindmáig 
a legvitatottabb területi elemzési kérdéssé vált, így 
a régiólehatárolás, régióképződés folyamata körül is 
számos álláspont alakult ki és számos vita került nap-
világra. Lényegében a régiók lehatárolásánál nem 
voltak tekintettel sem a helyi gazdasági potenciálra, 
sem a térségek hagyományaira, ezáltal olyan térsé-
geket vontak össze, amelyek közös vonásokkal alig-
ha rendelkeztek (lásd kurkó, 2011). Ennek értelmében 
a Délkeleti Régió az egyik legheterogénebb térség 
az őt alkotó megyék történelmi hovatartozásának 
szempontjából, hiszen a régióhoz tartozó megyék 

három különböző történelmi régió részét képezték 
(Moldva, Havasalföld és Dobrudzsa), ugyanakkor a 
régió központja is nehezen elérhető a Duna, mint 
akadályozó tényező miatt (Benedek, 2000). A közös 
gazdasági érdek és kulturális sajátosság is jobban 
érvényesülhetett volna Hargita–Kovászna–Maros 

Forrás: Török, 2008

1. ábra. Románia fejlesztési régiói (NUTS-2)
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megyék egy régióba való szerveződése esetében, 
mint a jelenlegi, a regionális problémáktól távol eső 
Gyulafehérvár központú régióban. Az utóbbi évek 
gyakorlata is azt mutatta, hogy azok a régiók fej-
lődtek látványosabban, amelyek nagyvárosok köré 
csoportosultak, így a két székelyföldi, vidéki jellegű 
megye többszörösen is hátrányos helyzetbe került. 
A régióközpontok megválasztásánál is eltérő elveket 
alkalmaztak: a Kárpátokon túli régiókban érvényesí-
tették a decentralizáció elvét, azaz a régióközponti 
funkciót nem a legjelentősebb város szerezte meg 
(Galac vagy Konstanca helyett Brăila, Iaşi helyett 
Piatra Neamţ) az erdélyi régiókban azonban a na-
gyobb centrumok jutottak újabb funkcióhoz, mint 
például Kolozsvár vagy Temesvár (Benedek, 2000). 
Tény, hogy a jelenlegi régiók mind területileg, mind 
a lakosságszám tekintetében túlságosan nagyok, 
kevésbé életképesek, így a hagyományos történel-
mi-földrajzi egységek mentén akár 16-18 – a régiók 
földrajzi adottságaira, az ott élő lakosság kultúrájára, 
hagyományaira alapozó – régiót is ki lehetett volna 
alakítani. Az elmúlt években több szerző is foglalko-
zott a régiólehatárolás problémakörével és különbö-
ző módszerek ötvözésével, valamint többdimenziós 
gazdasági és kulturális kritériumok alkalmazásával 
tudományosan megalapozott régiólehatárolás lá-
tott napvilágot (lásd erről részletesebben Bajtalan, 
2016; Benedek et al., 2018; Bodó, 2018). Tény, hogy a 
jelenlegi régiólehatárolással is magyarázható a re-
gionális különbségek további kiéleződése, egyes 
térségek tartós leszakadása és a periférikus pozíciót 
kedvezően hasznosító területek dinamikus növeke-
dése is (kurkó, 2011).

3. A versenyképességi fogalom elméleti  
keretei

A kilencvenes évek második felétől beköszöntő gaz-
dasági visszaesés mindinkább az egyes térségek 
közötti társadalmi-gazdasági diszfunkciók növe-
kedését idézte elő, amelyek negatívan hatottak a 
térségek versenyképességére is. A fejlettebb régiók 
könnyebben túljutottak a szerkezetátalakítási, priva-
tizációs folyamatokon, mint a hetvenes-nyolcvanas 
években erőltetett iparosítással „fellendített”, gyen-
gébb infrastrukturális felszereltséggel rendelkező új 

városok és térségeik. Ezen területegységek képezik 
napjainkban nemcsak az Európai Unió, de Románia 
periférikus területeit is. Jelen fejezetben arra keres-
sük a választ, hogy mely térségek tudtak a legin-
kább alkalmazkodni a megváltozott társadalmi-gaz-
dasági feltételekhez, és mely térségek képezik vagy 
képezhetik a versenyképes Erdély stabil pólusait. 
A versenyképesség fogalmának meghatározása 
napjaink nemzetközi szakirodalmában kitüntetett 
szerephez jutott. Talán ez magyarázza azt is, hogy e 
téren számos vita, a gyűjtőfogalom értelmezése kap-
csán egyre több eltérő álláspont jutott napvilágra. 
Míg mikrogazdasági szempontból a versenyképes-
ség a vállalatok piaci versenyben való pozíciószer-
zését, helytállás-képességét jelenti, makroszinten 
mindez a nemzetgazdaságok közötti verseny felfo-
gásaként jellemezhető (török, 1999). Bristov szerint 
a regionális versenyképesség vállalatokhoz kötött, a 
kibocsátáshoz kapcsolódó fogalom, amelyet nagy-
mértékben meghatároz a regionális üzleti környe-
zet (Bristov, 2005). A regionális versenyképesség 
fogalma mindenekelőtt a globalizációval, a globa-
lizáció által kiváltott regionalizációval és a földrajzi 
koncentrációval kapcsolható össze, hiszen a globális 
versenyben részt vevő vállalatok lényegében a ne-
kik helyet adó vállalati döntéshozó, manage ment- 
és marketingstratégiát kidolgozó térségtől függnek 
(lenGyel, 2000).
A regionális versenyképesség-sztenderd megfogal-
mazása alapján a versenyképesség nem más, mint 
a „vállalatok, iparágak, régiók, nemzetek és nem-
zetek feletti régiók képessége relatíve magas jöve-
delem és relatíve magas foglalkoztatási szint tartós 
létrehozására, miközben a nemzetközi (globális) 
versenynek ki vannak téve” (lenGyel, 2000, 44. o.). E 
megfogalmazás szerint a versenyképesség mérésé-
nek két alapkategóriája jelenik meg: a munkaterme-
lékenység és a foglalkoztatottsági ráta. Ehhez adó-
dik a gyakran használt, egy főre jutó regionális GDP 
alakulása is. Más szempontú értékelések alapján, a 
versenyképesség összetevői között megtalálhatók 
mind a politikai, gazdasági, társadalmi, mind pedig a 
környezeti és infrastrukturális alaphordozók is. Hug-
gins az angliai térségekre dolgozott ki egy összetett 
mutatót, amelyben a használt mutatókat az inputté-
nyezők (vállalkozássűrűség, tudás-alapú vállalatok, 
gazdasági aktivitási ráta), kibocsátás (egy főre jutó 
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GDP) és az eredmény alapján (átlagjövedelem, mun-
kanélküliség) eltérő súllyal látott el (HuGGins, 2003).  
A Cam bridge-i Egyetem egyik kutatócsoportja a 
versenyképesség összetevőinek szintetizálására 
dolgozta ki a versenyképességi cilinder modellt, 
melynek négy szintje különböztethető meg: regi-
onális eredmény, regionális kibocsátás, regionális 
közbenső kibocsátás és a regionális versenyké-
pesség tényezői (Martin et al., 2005). Ez utóbbit a 
cilinder szintről szintre történő megnyitása jelzi 
(lukovics, 2008). E mutatóhoz hasonlóan, de Vet 
és szerzőtársai kidolgozták a versenyképességi fa 
modellt (de vet, 2004), melyben a versenyképes-
ség inputfaktorait (tehetség, innováció, vállalkozó-
készség) a fa gyökere jelenti, a törzs és ágak a ver-
senyképesség alapjait, míg a gyümölcs a tényleges 
versenyképességet jelöli (jólét, fenntarthatóság, 
szociális biztonság) (lukovics, 2008). 
A Világgazdasági Fórum által megjelentetett Glo-
bális Versenyképességi Index (scHwaB, 2019) is lénye-
gében az előbbiekben említett makrostrukturális 
folyamatok több összetevőjére alapul, amelyben 
egyaránt teret kap az intézményrendszer, a gazda-
sági stabilitás, a piacnagyság, a munkaerőpiaci ha-
tékonyság, az egészségügy és oktatás, valamint az 
innováció stb. Ezek vezetnek el a hatékony, innová-
ció-orientált versenyképes gazdaság fele. 
Jelen tanulmány, terjedelmi korlátok miatt csupán a 
versenyképesség gazdasági dimenziójának elemzé-
sére támaszkodik.

3.1. Regionális versenyképesség Erdélyben
A regionális versenyképesség elemzése általánosan 
három közgazdasági kategóriára vezethető vissza, 
amelyek között az alábbi összefüggés áll fenn (lásd 
lenGyel, 2003): 

Mindezek alapján a versenyképesség nem más, 
mint magas foglalkoztatottsági ráta melletti, magas 
munkatermelékenység alatt elért gazdasági növe-
kedés. Bár a regionális versenyképességnek mint 
összetett fogalomnak nincs egyetlen kiemelt muta-
tója sem, az elkövetkezőkben a foglalkoztatottság 
és a munkatermelékenység függvényében elemez-
zük a regionális versenyképességet. 

Erdélyben a foglalkoztatott népesség a munkaképes 
korú lakosság 59%-át teszi ki (2017), ami – hosszabb 
távú trendet követve – több mint 6%-os csökkenést 
jelent. A tervezési statisztikai régiók szintjén a 15–64 
éves lakosság foglalkoztatottsági szintje az Észak-
nyugati (60,1%) és Nyugati (59,1%) Régióban haladja 
meg az átlagértéket, a Középrégióban a foglalkozta-
tottság alig 57,7%-os. Ha az erdélyi népesség foglal-
koztatottsági rátája igazodik a romániai és az európai 
uniós tendenciákhoz, a különbségek nyilvánvalóak 
maradnak a főbb gazdasági ágazatok elemzésében: 
amennyiben a primer szektorban foglalkoztatottak 
legalacsonyabb és legmagasabb értékét viszonyítjuk 
egymáshoz, azaz Brassó (a mezőgazdaságban dol-
gozók részaránya 9,1%) és Krassó-Szörény megyét 
(28,7%), a különbség 1:3,2-re emelkedik. A mezőgaz-
daságban foglalkoztatottak legmagasabb részaránya 
a periférikus térségeket jellemzi, főként Krassó-Szö-
rény, Szatmár, Máramaros és Szilágy megye térsége-
it, ott, ahol a vidéki népesség is magasabb. Fordított 
tendencia érvényesül a tercier szektorban dolgozók 
területi megoszlása esetében, amely leginkább a 
dél-erdélyi tengelyt és a fejlettebb városi közpon-
tokat jellemzi. Nem elhanyagolható az ipar szerepe 
sem, hiszen egyes ágazatai versenyképesek lehetnek 
mind országos, mind pedig nemzetközi vonatkozás-
ban. Ebben a tekintetben Erdély értékes potenciállal 
rendelkezik, ami a jövőben növelheti az egyes térsé-
gek versenyképességét. Lényegében a fejlődést nem 
annyira az ágazati szerkezetváltás határozza meg, 
mint inkább az egyes mikroszintű egységek, vállala-
tok versenyképessége (illés, 2002).
Míg az Északnyugati Régió esetében a mezőgaz-
daságban foglalkoztatottak részaránya 2017-ben 
22,2%-ot tett ki, addig a GDP-hez való hozzájárulása 
alig érte el a 4,6%-ot (2. ábra). A gazdasági teljesítő-
képesség mutatói talán ebben a régióban a leghete-
rogénebbek. A perifériára szorult Szilágy, Márama-
ros, Beszterce-Naszód megyéket a két legfejlettebb 
területegység: Kolozs és Bihar megye csak kismér-
tékben tudja ellensúlyozni. A mezőgazdaságban 
foglalkoztatottak magasabb részaránya és a meg-
termelt GDP közötti heterogenitás minden régióban 
megfigyelhető, egyben az iparból kiszorult munka-
erő alternatív megélési lehetőségét bizonyítja az 
alacsony termelékenység és jövedelmek mellett. 
Mindezt alátámasztja az a tény is, hogy a technológi-

Munkatermelékenység * 
Foglalkoztatottsági ráta

Regionális növekedés =
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ai váltáshoz szükséges gépek, eszközök, a hagyomá-
nyos termelési mód és az új termelési kultúra hiánya 
nem képes az ágazat versenyképességét fokozni. 
Az ipari foglalkoztatottak és az ebben az ágazat-
ban megtermelt GDP mutat viszonylag magasabb 
kiegyenlítettséget, de a jelenlegi és jövőbeni hú-
zóágazat mindenekelőtt a szolgáltatási szféra ma-
rad. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a tercier szektor-
ban megtermelt GDP értékei jóval meghaladják az 
ezekben a gazdasági ágazatokban foglalkoztatottak 
részarányát. Különösen az Északnyugati Régió emel-
kedik ki a szolgáltatási szektorban megtermelt GDP 
értékével (61,6%), de nem sokkal marad el a Nyuga-
ti Régió sem, ahol a tercier szektor hozzájárulása a 
GDP értéktermeléséhez 56,6%-ot tesz ki (3. ábra).  

A régióban a jövőbeni növekedési pólusokat a Te-
mesvár–Arad–Nagyvárad nyugati tengelyt össze-
kapcsoló Kolozsvár képezi, míg a válsághelyzetből 
nehezen kilábaló térségek a dél-erdélyi megyék mel-
lett az északi, elmaradott, magas ruralizációs szinttel 
jellemezhető megyéket ölelik fel. E két térségtípus 
közötti fejlettségbeli rés a regionális egyenlőtlensé-
gek további növekedését idézi elő (vö. kurkó, 2009).  
A versenyképesség harmadik fontos mutatója a 
munkatermelékenységben jelentkezik. Bár e muta-
tó értéke minden régióban nőtt, a növekedés lát-
ványosabb volt a gazdaságilag fejlettebb térségek 
esetében, főként Temes, Brassó, Kolozs és Szeben 
megyék esetében. Ezek azok a térségek, amelyekhez 
magas foglalkoztatottság mellé magas munkater-

Forrás: saját szerkesztés Török, 2019 a Tempo Online adatai alapján

2. ábra. A foglalkoztatottak megoszlása a főbb gazdasági ágazatok szerint

3. Ábra. A főbb gazdasági ágazatokban megtermelt GDP

Forrás: saját szerkesztés Török, 2019 a Tempo Online adatai alapján
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melékenység társul. Az ellentétes pólust a fejlettség 
esetében is leszakadó, periférikus térségek képezik, 
ahol a mezőgazdaságban foglalkoztatott népesség 
legnagyobb részét alacsony munkatermelékenység 
jellemzi. A különbség tovább tetőződik, ha a két szél-
ső értéket vetjük össze: ennek értelmében a legma-
gasabb és legalacsonyabb munkatermelékenység 
közötti különbség mintegy kétszeresére emelkedik 
(Temes és Hargita megye között) (4. ábra). 
Erdély – akárcsak Románia – legnagyobb problémája 
továbbra is a munkatermelékenység alacsony szintjé-
ben jelentkezik, amely többnyire a mezőgazdaságban 

dolgozók magas részarányának tulajdonítható. A 
magas munkanélküliségi ráta, az alacsony vállalko-
zói kedv, a szerkezetváltás és gazdasági világválság 
okozta sebek negatívan befolyásolják napjainkban 
is a regionális versenyképesség megteremtését. Eh-
hez adódik az alacsony infrastrukturális ellátottság, 
a megfelelő közlekedési rendszerek kiépítésének hi-
ánya. Bár Erdély történelmi múltra visszatekintő fel-
sőoktatási hagyományokkal rendelkezik, egyes térsé-
gekben a képzett lakosság alacsony részaránya sem 
kedvez az illető térségek sikerességének. 
Mielőtt a versenyképesség társadalmi összetevőjére 
fektetnénk a hangsúlyt, az erdélyi térségek verseny-
képességét vizsgáltuk a multiplikatív tényezőkre 
bontás, a triadikus módszer2 segítségével. Ennek 
értelmében az egy főre jutó GDP három fontos té-
nyezőre osztható:

2  A módszer bővebb leírását lásd Nemes Nagy, 2005.

GDP/fő = 

Ez az összefüggés egyben azt is jelenti, hogy a fej-
lettség az élőmunka-termelékenység, a foglalkoz-
tatottság és egy korszerkezeti arányszám szorzatá-
ra bontható (neMes naGy, 2005). E módszer alapján  
elsőként két csoport különíthető el: a versenyelőnnyel 
és a versenyhátránnyal rendelkező városok csoportja. 
E két nagy csoporton belül a vizsgálatba bevont 
térségek újabb 3 alcsoportba sorolhatók: komp-
lex versenyelőnnyel, többtényezős és egytényezős 
versenyelőnnyel rendelkező megyék csoportjá-

ba. Ugyanez a beosztás (komplex versenyhátrány, 
többtényezős és egytényezős versenyhátrány) al-
kalmazható a versenyhátrányos térségekre is. Bár 
terjedelemhiány miatt nincs lehetőség az összes 
megye pozícióját részletezni, a vizsgálat során né-
hány fontos szempont állapítható meg.
Az első kategóriába (komplex versenyelőny) Temes, 
Brassó és Szeben megyék kerültek, amelyek nem 
csupán a termelékenység, a foglalkoztatottság és a 
demográfiai szerkezet szempontjából tűnnek ki, de 
előnyös pozíciót foglalnak el a humánerőforrás fej-
lettsége és a fizikai infrastruktúra tekintetében is. 
Ugyancsak előnyös pozíció jellemzi Kolozs megyét 
is, amely csak a demográfiai tényező tekintetében, 
illetve Arad és Fehér megyéket, amelyek csak a 
foglalkoztatottsági tényezőben mutatnak hátrá-
nyosabb helyzetet (1. táblázat).  
A második kategóriába (komplex versenyhátrány) 

4. ábra. Regionális versenyképesség Romániában (2016)

Forrás: saját számítás az Eurostat adatai alapján

(GDP/Foglalkoztatottak) * (Foglalkoztatottak/
Aktív korúak) * (Aktív korúak/Népesség)
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hét erdélyi megye került: egytényezős verseny-
hátránnyal Krassó-Szörény megye tűnik ki, főként 
a foglalkoztatottság kedvezőtlen alakulása miatt. 
Bihar és Szilágy megyét a munkatermelékenység 
alacsony szintje és a kedvezőtlen demográfiai pozí-
ció, míg Máramaros, Szatmár és Hunyad megyéket 
az alacsony munkatermelékenység és foglalkozta-
tottság többtényezős versenyhátránnyal ruházza 
fel. A vizsgált tényezők alapján a leghátrányosabb 

helyzetben Beszterce-Naszód, Hargita és Kovászna 
megyék vannak, ahol a kedvezőtlenül alakuló gazda-
sági folyamatokra a korszerkezet is nagy hatással bír 
(1. táblázat).

4. Következtetés

Mint láttuk, Erdélynek (és egyben Romániának is) 
még nagy erőfeszítéseket kell megtennie ahhoz, 

1. táblázat. Megyei versenyképességi típusok eloszlása 2016-ban 

Forrás: saját számítás az Eurostat és Tempo Online adatbázis alapján
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hogy térségei az Európai Unió fontos versenyképes 
pólusaivá váljanak. A térségek versenyképességének 
a megtartása és fokozatos javítása, a gazdasági növe-
kedés megteremtésével továbbra is kiemelt szerep-
pel kell, hogy bírjon. A gazdaság fokozatos helyreál-
lítása vezethet csak oda, hogy az Európai Unió külső 
perifériája fokozatosan dinamikus peremmé váljon.
A gazdasági tér egyenlőtlenségeit – megfelelő be-
avatkozások mentén – eredményesen lehet irányí-
tani egy homogénebb térstruktúra felé, a területi 
kohézió megteremtése érdekében. Ennek értelmé-
ben, a regionális fejlesztési tervekben megfogal-
mazott irányelvek közül elsőként az infrastruktu-
rális ellátottság, a humánerőforrás-fejlesztés és 
a munkaerőpiac rugalmasabbá tétele képezhet 
külön prioritást. Az eddigi vizsgálatok is rámutattak 
arra a tényre, hogy a legnagyobb társadalmi disz-
funkciók a rendszerváltás és a gazdasági válság 
utáni tömeges munkanélküliségben jelentkeztek. 
A vállalkozói környezet vonzóbbá tétele, a kis- és kö-
zépvállalkozások ösztönzése, a kutatási-fejlesztési 
szektor korszerűsítése és egy információs társadalom 
kialakítása, a turisztikai potenciál, a turizmus mint 
fontos szolgáltatói szektor kiépítése és a hátrányos 
társadalmi helyzetben levő vidéki lakosság esélyeinek 
a javítása hozzájárulhatna nem csupán a szűkebb 
történelmi régión belüli egyenlőtlenségek mérsék-
léséhez, de az országon belüli regionális és interre-
gionális diszparitások csökkentéséhez is. A jövőben 
a területfejlesztésnek és regionális politikának, a he-
lyi, regionális és országos intézmények fokozottabb 
együttműködésének kulcsfontosságú szerepe lesz 
a meglévő egyenlőtlenségek csökkentésében, hogy 
Románia (és történelmi régiói) is az Európai Unió ver-
senyképes, dinamikus térségévé váljon. 
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