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1. A problfmar.dgi6k tipol6gi6ja

Rom6ni6ban az 1,997 .6vben megjelent Zdld Konyv els6k6nt hat6rolta le a terii-
letfejleszt6s gyakorlati{ban n6h6ny jellegzetes probl6mdval rendelkez6 t6rs6get
(r6gi6t) (59. dbra).

Komplex probldmdkkal rendelkezri rdgi6k. Ez kev6ss6 sikeresen lehat6rolt
kateg6ria, mivel szubjektiven hatt'roztdk meg a komplexit6s mdrtdklt.Ezdrt ez a
kateg6ria nincs feltiintetve 6br6nkon, a k6t p6ldak6nt felhozott r6gi6 (Erd6lyi-
szigethegysdg 6s a Duna-delta) koziil Eszaknyugat-Erddlyben azErd6lyi-sziglt-
hegys6g 6szaki 6s nyugati egys6gei (Gyalui-havasok, Bihar-hegys6g, Kir6ly-
erd6-hegys6g, R6z-hegys6g, Meszes, B6li-hegysdg) tartoznak ehhez a tipushoz.
Az ut6bbiak t6bbs6ge komplex, a ttirt6nelmi fejl6d6s sor6n felhalmoz6dott
probl6m6kkal ktiszkodik er6teljes eln6ptelened6s, demogr6fiai el6reged6s, ha-
nyatl6 tercier funkci6k, hangsrilyossS v6l6 agr6rosodi{s. Mindezekhez hozz6-
j5rul ezeknek a t6rs6geknek a neh6z megkozelithetos6ge a szdllitdsi 6s kommu-
nik6ci6s infrastruktrira alacsony fejletts6ge miatt, a szolgdltat6sok alacsony fej-
lettsdgi szintje, valamint hatalmas turisztikai potenci6l gyenge kihaszn6lts6ga.
Az Er dflyi-szigethegys6gben a teleptil6si h6l6zat struktrir6j a (magas teleptil6s-
sririis6g),,a telepiil6sek 6s gazdasdgok nagyfokri t6rbeli sz6tsz6rts6ga, valamint a
telepiil6sek alacsony demogr6fiai m6rete is jelent6sen megnehezitik a javak 6s
kozszolgilltat6sok minim6lis szintj6nek biztosft6s6t;

A nagyon szegdny rurdlis rdgidk tipusdhoz tartozik Szil{gy 6s Beszterce-
Nasz6d megy6k majdnem dsszes vid6ki teriilete. vid6ken a szeg6nys6 gi r6ta 6l-
talSban Sjvo-kal nagyobb, mint v6rosi kdrnyezetben (Zamfir,20oz). Egyes t6r-
s6gekben fokozottabb volt az eln6ptelened6s (f6k6nt az Alm6s-Egregy-meden-
c6ben, a Gorb6i-dombsdgon 6s a Mez6s6gen, els6sorban Kolozsvdr elsziv6 ha-
ti4s6nak kovetkezt6ben), mig a tobbi t6rs6g stabilabb ebb6l a szempontb6l. To-
v6bbi probllmdk a gyeng6n fejlett infrastruktrirdval, a mezogazdasdg szubzisz-
tenci6lis jelleg6vel, a lakoss6g alacsony jovedelmi szintj6vel 6s a kommunista
id6szakban mesters6gesen kifejlesztett, polariz6l6 v6rosi kozpontok (zllah 6s
Beszterce) hanyatlSs6val kapcsolatosak.

Hanyatl6 ipari rdgi1k - monostruktirdjrt,iparir6gi6k, amelyekre fokozottabb
hanyatl6sban l6v6 ipari ilgazatok jelenldte jellemz6: nemesf6mkohilszat, g6p-
ipar, vegyipar (Nagyb6nya, Torda-Aranyosgy6res, Vaskoh, D6s stb.). A hanyat-
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l6s tobb tlnyezo egytittes hat6s6nak kovetkezm6nye, amelyek kbziil a legfonto-
sabbak az alilbbiak:

- csokken6 kereslet a kelet-eur6pai piacok elvesztdse, az ij nyugat-eur6pai
piacok kdvetelmdnyeit6l 6s min6s6gi elv6rdsait6l val6 elmarad{s, vala-
mint a belfoldi kereslet visszaesdse miatt;

- pdnzngyi cs6ddk, az energiaszolgdltat6kkal szembeni nagy ad6ss6gok.
Ezek nagyrdszt az energia fufinak progressziv emelked6se kovetkez6ben
halmoz6dtak fel, ami a termel6si ktrlts6gek n6vel6s6hez 6s a term6kek
versenyk6pess6g6nek csokken6s6h ez v ezetett;

- alacsony teljesit6k6pess6gii energetikai rendszer, amelyet a naly kozhasz-
nri v6llalatok domin6lnak: Electrica (elektromos 6ram szolg6ltatdsa),
Termoelectrica (h6energia termel6se 6s szolgilltatdsa), Hidroelectrica
(energiatermells vizi er6miivekben), Nuclearelectrica (nukledris energia
termel6se) stb.;

- az 6llam 6ltal meghatdrozott referenciai4rak fenntartdsa, amelyek alacso-
nyabbak a termel6si ktilts6gekn6l (2002-ben 33vo-kal voltak ez alatt a
szint alatt), ami oda vezet, hogy az elektromos energidt termel6 egys6gek
nagy ad6ss6gokat halmoznak fol a korm6ny 6ltal garantdlt hitelek folyt6n;

- a gazdasi{gi struktrirdk hat6konys6gdnak hii{nya, alacsony termeldkeny-
s6ge;

- tflmdretezett, csak r6szben kihaszn6lt termel6si kapaciti{sok, ezek k6slel-
tett6k a privatizilci6t, mivel iltszervezlsi programok alkalmazdsdra volt
szi.iks69;

- trilmdretezett munkaer6;
- a termel6si folyamatban alkalmazott elavult technol6gi6k;
- egyes v6llalatok bezdrdsa 6ltal kivdltott l6ncreakci6k, egym6st6l nagym6r-

t6kben ftigg6 termel6si l6ncok ldtez6se;
- kiterjedt teriiletek, amelyeket egyes nagyvdllalatok haszndlaton kiviil

ad6sa bizonyulhatna 6letk6pes megold6snak, tekintve a tertiletek teljes
infrastruktur6lis felszerelts6g6t (energia, 96z, szennyvizelvezet€s, kommu-
nikdci6s 6s sz6llit6si vonalak).
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min6ns ipari egys6gt6l kozvetleniil vagy kbzveretten ftiggo tercier tev6kenys6-
gek is visszaesnek. Az egyetlen lehets6ges megold6s - a v6llalatok privatizd-
ci6ja - elhriz6dott, 6s az I990-es 6vek v6ge fel6 toltrik ki az emlftett v6llalatok
alkalmazottainak tdrsadalmi nyom6s6ra 6s az lltaluk k6pviselt szavazati tok6nek
koszonhet6en.

59.6bra
P robl 6mard gi6k E s zakny u g at - Erd1lyb en

ffinT;;

Forrds: A Carta Verde (1997) alapj6n - kieg6szit6sekkel 6s m6dositdsokkal - a szerz' szerkesz-
t6se.

A bdnydszati tdrsdgek - Beretty6-medence, Borsa, 6radna stb. - az el6bbi

s6gek ntiveked6se. Ez massziv munkaer6-elbocs6thsokhoz vezetett. I999-ben a
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kitermel6ipar ardnya az ipari termel6sben fel6re csokkent (5,3vo) r990-hez k6-
pest, 6s a csokken6 tendencia jelenleg is tart. A massziv elbocs6tdsok 1997 kti-
zepdn kezdldtek, 2000-ig a b6ny6szok sz6ma 62vo-kal csOkkent 1992-h6z k6-
pest az 6rckitermel6si flgazatban, illetve 55,8%o-kal a szdnkitermellsi ilsazatban

gilltatdsi infrastruktrira fejletlen, alacsony minSs6giiek 6s erSsen szennyezettek a

Er5sen szennyezett, szfnesf6m6rcek feldolgozilsdra szakosodott vdrosi 16-
gi6k: pl. Nagybdnya (,,Allied Deals", az L998-as privatizdci6ig ,,phoenix": 162,
,,Romplumb": 61om). Ezekben a r6gi6kban az ipar hanyatl6sa az elmilt 6vtized,-

centr6ci6 pedig el6ri az 1890 ppm rekorddrt6ket, mig a 16z el6ri az 53g ppm
6rt6ket (Schultz et al. 2002).

Anehlzfdmek talajban 6s nov6nyzetben val6 felhalmoz6ddsa, valamint a le-
vego szennyez6se kdvetkeztlben ezeknek a r6gi6knak a lakoss6ga rendkiviil ki
van t6ve megbeteged6seknek.

A kornyezetszennyez6s hosszri tdvri hat6sai negativan befoly6soljdk az er6-
sen 6rintett r6gi6k fejlod6s6t. Ezeknek az:t''zleti kornyezete kev6ss6 vonz6, ami
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6s a szinesf6mkoh6szat - hanyatl6sa. A hanyatl6s hangsrilyosabb a kisebb v6rosi
kdzpontokban, mint Kapnikb6nya, Fels6bdnya, Borsa (a lakoss6g 30-60%o-a
dolgozik abdnydszatban). A nagyobb v6rosok, mint Nagybdnya, vflltozatosabb
gazdasflggal rendelkeznek: a tercier szektor ttjbb mint fel6t tdmdriti az aktiv la-
koss6gnak, 6s itt a f6 gondot az aktiv lakossdg nagyobb m6retri vdllalatokba
val6 tombrul6se, valamint ezeknek az alacsony termel6kenys6ge 6s versenyk6-
pess6ge okozza.

A ta.laj degraddl6ddsa dltal erdsen 4rintett rdgi6k. Ebbe a kateg6riSba tarto-
zik gyakorlatilag minden dombvid6k, valamint a romdniai K6rp6tok homokk6-
ovezet6nek hegyi t6rs6gei, amelyeket a kdvetkez6 folyamatok 6rintenek: a tij-
megmozgi{si folyamatok (ftildcsuszaml6s, om16s, talajfoly6s), a lejt6tiblft6s 6s
feliileti er6zi6, valamint a fel6rkol6d6s. Ezek a folyamatok kiiltintjsen inten-
zivek az Erd6lyi-fennsfton (f6leg aMez6s6gen), ahol extenziv 6llatteny6szt6st
folytatnak, a domborzatot meredek lejt6k, k6zettanilag jellegzetes tertiletek
(agyag, mdrga, s6, gipsz). Br{r a kiildnbdzo degrad6ci6s folyamatok 6ltal 6rintett
teriiletek pontos kiterjed6s6t nem ismerjiik, meg6llapfthatjuk, hogy mindezek
nemkivdnatos, negativ hat6st gyakorolnak a ti{rsadalomra, mint pl. a mez6gaz-
das6gi teriiletek min6s6g6nek cstikken6se, bizonyos 6piiletek, infrastruktur6lis
elemek (utak, vasutak stb.) veszllyeztetetts6ge stb. Ezek a hati{sok gazdasdgi
szempontb6l negatfv externi4lii{kat k6peznek, mivel novelik az lrintett r6gi6k-
ban a lakhat6si kolts6geket, valamint az lrintett teriileteken tev6kenyked6 c6gek
termel6si kdlts6geit egy ar 6nt.

2. Hiltrdnvos helyzetri ovezetek

Rom6ni6ban a saj6tos probldmr{kkal kiizd6, kiildnleges jogi st6tusszal 6s jogsza-
bdlyokban meghatdrozott miikdd6si rendszerrel rendelkez6 t6rs6gek lehat6rol6sa
a hdtrdnyos helyzet{i iivezetek rendszerdre vonatkozd 24/1998. szdm(t strg6s-
s6gi korm6nyrendelet elfogad6s6val 6s alkalmazdsdval val6sult meg. E jogsza-
b6lynak megfelel6en a h6tr6nyos helyzetii teriiletek olyan kdzigazgatdsi egys6-
gek (vr{rosok 6s k6zsdgek) alapj6n meghatdrozott fdldrajzi r6gi6k, amelyeknek
meg kell felelnitik a kormdnyrendelet 1. cikkely6be foglalt krit6riumoknak ah-
hoz, hogy h6tr6nyos helyzetti teriiletnek nyilv6nits6k. Ut6lag a 2411998. szlmrt
korm6nyrendeletet a 2000. jrinius I6-i 75. szdmfi siirg6ss6gi korm6nyrendelet-
tel, valamint a 678/2002. sz6mf torv6nnyel m6dosftott6k. igy leegyszeriisddott
a hdtr6nyos helyzetri dvezetek j6vdhagydsa. hiszen a ktjvetkez6 felt6telek egyi-
k6nek kell megfelelnitk:



TERSZERKEZETI EGYSEGEK

- A munkan6lkiiliek ardnya a teljes munkaerofor6shoz viszonyitva (a mun-
kan6lki.iliek szdma a 18 6s 62 6v kozotti lakossdg szdmdhoz viszonyitva) a
teriileten legal6bb h6romszor nagyobb legyen, mint az orsz6gos szintri
munkan6lkiiliek/teljes munkaeroforr6s ardny a h6tr6nyos helyzetri
teriiletnek val6 nyilv6n itSsa 6r deklben letett dokument6ci6 ossze6llit6sa
el6tti h6rom h6napban;

- Kommunik6ci6s eszkdzok hi6nya, gyengdn fejlett infrastruktrira. Ezeknek
az ovezetel<rtek a l6trehozi{si mechanizmusa meglehet6sen neh6zkes, hi-
szen nem kevesebb, mint hdrom hivatal - a regiondlis fejleszt6si tan6cs, a
Nemzeti Region6lis Fejleszt6si Tandcs, valamint a korm6ny - j6vdhagy6-
s6ra van szi.iks6g.

A h6tr6nyos helyzeti ovezetek h6rom 6s tiz 6v ktizotti ideig mrikodhetnek,
de e jogi st6tus meghosszabbithat6. Mrikod6si rendszeriik ad6zdsijellegii abban
az 6rtelemben, hogy a 24/1998. szSmi korm6nyrendelet kiilonf6le kedvezm6-
nyekben r6szesiti azokat a tobbs6gi magdntulajdonban l6v6 gazdasilgi tdrsas6-
gokat, romdn jogi szem6lyeket, valamint mag6nv6llalkoz6kat 6s csal6di v6llal-
koz6sokat, amelyeknek a h6tr6nyos helyzetii teriileteken van a szdkhelyiik 6s ott
is mrikodnek. Ezek a kedvezm6nyek az trj beruhdzdsokra vonatkoznak, 6s a
kovetkezoket foglalt6k magukban:

- v6m- 6s AFA-mentess6g a beruhdzds megval6sit6sa 6rdek6ben importdlt
g6pekre, berendez6sekre, felszerel6sekre 6s egy6b amofiizllhat6 j avakra;

- AFA-mentess6g az ovezetben val6 beruhdzds megval6sitdsa 6rdek6ben
beszerzett, belfoldijn gydrtott g6pek, berendez6sek, felszerel6sek 6s egy6b
amor tiz6lhat6 j avakra ;

- a sajdt termel6s megval6sit6sa 6rdek6ben import6lt nyersanyagokra 6s
alkatr6szekr e fizetett vdmillet6k vis szafizet6se ;

- profitad6-mentes s6g a h6tr6nyos hely zetii 6v ezet mrik6d6si idej 6re ;
- a beruh6z6sok megval6sit6sdra kijelillt teriiletek hasznilati rendeltet6s6-

nek megvdltoztatdsdr a vonatkoz6 illet6kmentesit6s.

E r6gi5k (ovezetek) lehatr{rol6sdnak c6lja teh6t az, hogy novelj6k ezek vonz-
erej6t tokeberuh6zdsok megval6siti{sa 6rdek6ben, amelyek munkahelyeket, a
helyi gazdas6gi kornyezettel val6 horizontdlis kapcsolatokat, gazdasilgi ndveke-
d6st gener6lnak, egy posztkeynesi elv szerint. A fent emlitett krit6riumok alap-
jdn 38 teriiletet nyilvdnitottak h6trdnyos helyzetri dvezetnek. Ezekbol tiz tal6l-
hat6 Eszaknyugat-Erd6l yben (60. dbra).

A rdgi6 '/szaki rdszdnfekvd hdtrdnyos helyzetti iivezetek h6rom t6rs6get olel-
nek fel:.Oradna, Vis6-Borsa 6s Nagybdnya.

Az 1radna hdtr6nyos helyzetil ovezet a Nagy-Szamos fels6 medenc6j6t fog-
lalja magdban, gazdasdgi profilja: fakitermelds 6s -feldolgozds (f6k6nt a Radnai-
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havasokban), 6llatteny6szt6s, els6sorban juhteny6szt6s 6s bdnydszat (komplex
szinesf6m6rcek, kaolin 6s mi4rv6ny), amelyekhez, ezeknek al6rendelve,hozz6-
ad6dik a turizmus is (Ol6hszentgyorgy - klimatikus 6s gy6gyfiird6).

60.6bra
E s zakny u g at - E r ddly hdt r dny o s hely ze tii bv e ze t e i, 2 0 02

Jelmagyardzat; 1 - Rdgi ipari r€gi6k; 2 -Binydszati rdgi6k; 3 - Er6sen szennyezett r6gi6k;4 -
Er6s talaj-degrad6ci6nak kitett r6gi6k.

Forrds: A Fejleszt6si 6s Elorejelz6si Miniszt6rium alapjln a szerzo szerkeszt6se.

A vis6-Borsa ovezet Fels6vis6 (kb. 18 ezer lakos) 6s Borsa (kb. 27 ezer
lakos) vdrosokat foglalja magdban, amelyek bdnydszatra (pirit), faipana,6llatte-
ny6sztdsre 6s turizmusra (Borsa iidiil6hely) szakosodrak.

A nagyb6nyai ovezet Nagyb6nya (150 ezer lakos), Fels6b6nya (!6 ezer
lakos) 6s Kapnikb6nya (5500 lakos) v6rosokat, valamint n6gy k6zs6get foglal
mag6ban, nemesf6m (arany, ezi.ist) 6s szfnesf6m (rdz,6lom, cink) kitermel6s6re
6s feldolgoz6sdra szakosodott, s igy az orszdg legfontosabb fdmfeldolgoz6 terii-
lete.



TERSZERKEZETI EGYSEGEK

A rdgi6 4szaknyugati rdszdnfekvri hdtrdnyos helyzetii iivezetek kisebbek,6s
ndhilny mezogazdasSgra 6s bilnydszatra szakosodott t6rs6get foglalnak maguk-
ban:

- a Nagyvdrad-Nagybr{r6d tengely keleti r6sz6n Nagyb6r6d-V6rsonkolyos-
Bihardobrosd-R6v h6trdnyos helyzetii 6vezet, amelynek a Kir6lyerd6-
hegys6gbe nyfl6 d6li oldal6n (Bihardobrosd kozs6gben) bauxitot, illetve a
R 6v-B6r6di-medenc6ben (Kisb6r6don) lignitet 6s agyagot (V6rsonkolyos)
termelnek l<t. Az aktiv lakossdg szerkezete intenziv v6ltozdsokon ment 6t
az utols6 tiz 6v alatt abdnydszat eros hanyatldsa miatt: 80Vo az agrilrszek-
torban dolgozik. A bilnydszatb6l elbocs6tott munkaer6 jelent6s rdsze a
fafeldolgoz6 iparban talillt ij munkalehet6s6geket;

- Papfalva-Derna-Elesd a R6z-hegys6g egyes rdszeit, a R6z-dombs6got 6s
a Nagyv6rad-NagybSr6d tengely nyugati rdszdt foglalja mag6ban. Epit6-
anyagok - Kesztegen cement, Esktillon tuz6ll6 tdgla - gydrtdsdra, kiinnyii-
iparra (Elesd) 6s lignit (Papfalva), valamint szuroktartalmri homok
(Derna) kitermel6s6re szakosodott, Elesd (10 800lakos) vr{ros polariz6lja;

- a Somly6i-medenc6ben fekv6 Ipp 6s Sarmasdg-Szil6gykdvesd-Nagyder-
zsida hdtrfinyos helyzetti dvezetek a mezogazdasdgra 6s lignitkitermel6sre
szakosodotak. Ipp munkaerej6nek jelent6s r6sze a lignitb6nydszatban,
illetve a szomsz6dos beretty6sz6plaki kdolaj-kitermel6 t6rs6gben tev6-
kenykedik. Sarmasdg vasriti csom6pont (Zilah-NagykSroly 6s a Szil6gy-
somlyd-Margitta-Nagyv6rad vonalak), a vdrosi st6tushoz k6zel6ll6 nagy -
kozs6g (tdbb mint 6000 lakos), ahol az aktfv lakossdg mintegy egyharma-
da abfinydszatban dolgozik; tov6bbi fontos munkaad6 a fafeldolgoz6 ipar;

- Hidalm6s-ZsibilSzurduk-Alm6sbalilzshilza h6tr6nyos helyzeti ovezet az
Alm6s-Egregy:medence 6szakkeleti rdszdn, a Szamos v6lgy6ben elhe-
lyezked6 6s r6szben Zsib6 vdrosa (I2 ezer lakos) 6ltal polariz6lt perif6ri-
kus vid6ki t6rs6g. Az aktiv lakoss6g nagy r6sze a mezogazdasdgban,
kisebb rdsze az iparban (fafeldolgoz6s, 6lelmiszeripar 6s textilipar) dolgo-
zik. Szurdukon m6g jelentos abdnydszat (kaolin, kavics, m6szk6).

Az Erddlyi-szigethegysdg kdzdpsci rdszdn fekvo h6trdnyos helyzetii ovezetek
koziil csup6n egy kisebb kiterjed6sri t6rs6g tartozlk az Eszaknyugat-erd6lyi
r6gi6hoz: a VaskohsziklSs-Di6f6s ovezet Vaskohszikl6s (9200 lakos) 6s Di6f6s
vdros6t (2800 lakos) foglalja magdban, j6 kdzleked6si potenci6llal (E 15-trs
eur6pai ft, valamint a Nagyv6rad-Vaskoh vasritvonal) 6s mintegy 700 6ves b6-
nydszati (r6z6rc, ur6nium, 6lom, cink, molibd6n) mflttal rendelkezo r6gi6.
Jelenleg ar6gi6 6lelmiszeripana,bdnydszatra,fakitermel6sre 6s -feldolgoz6sra,
valamint mezo gazdas6gra szakosodott. Vaskohszikldson telepedett meg Rom6-
nia egyik legnagyobb 6lelmiszeripari v6llalkozdsa, mintegy minim6lisra cstjk-
kentve az lvezet munkan6lkiilisdgi rdtdjdt. Itt emlitjiik meg az Erdllyi-sziget-
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hegys6g el6t6rs6g6ben elhelyezked6 Torda t6rs6get is (60 ezer lakos), ahol a
helyi gazdas 6got 6pit6any ag-ipari 6s iivegipari cikkek gy6rt6sadomin6lj a.

A gazdasdgi profil, a teriileti 6s dgazati zavarok alapjfin minden ovezetre
vonatkoz6an meghatdrozzilk a beruh6z6sok c6lteriileteit (mez6gazdas6g, ter-
mel6s, szolg6ltat6sok, kereskedelem, kdrnyezetv6delem stb.), illetol eg aiokat a
teriileteket, amelyekre nem biztositanak kedvezm6nyeket (p6lddul olyan term6-
kek forgalmazdsa, amelyeket nemaz adott t6rs6gben termelnek, olyan term6kek
gydrtdsa, mint a desztilldlt alkohol alapri italok stb.). Ugyanakkor az ovezet
r6szletes foldrajzi leir1sdt is elk6szftik, amely tartalmazza az adott foldrajzi
r6gi5 l6nyeges monografikus elemeit (az rlyen leir6sokban haszn6latos termino-
l6gi6t alkalmazzuk): foldrajzi fekv6s, 6ghajlati felt6telek, lakossdg, kommu-
nikdci6, szoci6lis koriilm6nyek, a t6rs6g gazdas6ga6s a t6rs6g 6ltalkrnilltkillon-
leges lehet6s6gek.

Az ad6kedvezmdnyek 6rv6nyess6gi id6szakdban ezekben az ovezetekben
l6trehozott rij befektet6sek nem eredm6nyeztek l6tv6nyos region6lis szerkezet-
v6ltdst. Az rijonnan l6trehozotr c6gek k6vetr6k a helyi 6s regiondlis fejl6d6s
tort6neti ftvonalait, ami rijra meger6siti e t6rs6gek p6lyafiigg6s 6g6t. tJgyanak-
kor az ij beruhdzdsok hatdsa a r6gi6 munkapiac6ra alacsony volt (15 ezer rij
munkahely az Eszak'nyugari Fejleszt6si Ugynbksdg szerint;. bnnez ad6dik egy
tovdbbi negativ fejlem6ny is, pontosan az alacsony hozzdadott6rt6ket ldtrehoz6
{gazatokba tartoz6 tev6kenys6gek dominanci6ja (textilipar, fakitermel6s 6s fa-
feldolgozds).

Aberuhdzdsok alacsony szintjit tobb t6nyez6vel magyar6zt6k (NFT, z00z-
2005):

- gyeng6n fejlett infrastruktrira a szdllitils 6s a kozmiihill6zatokterin;
- a h6tr 6nyos helyzetii ovezetek neh6z megkdzelithet6s6ge ;
- a hdttdnyos helyzetii ovezetek lakosai minim6lis szinten sem r6szesultek

v 5ll alko z6i oktat 6s b an ;
- a szakk6pzett munkaer6 hi6nya, valamint a szakk6pesft6si tanfolyamokkal

szernben tandsitott ellenszenv ;
- a torv6nyes keret stabilit6s6ba vetett bizalomhi6nya.

Kovetkeztet6sk6nt meg6llapithat6, hogy az Eszaknyugat-Erd6lyben fekv6
h6tr6nyos helyzetti ovezetek nagyon hasonl6 gazdasdgi profillal 6i teleptil6s-
struktrir6val rendelkeznek, amelyet kis, gyenge polariz6ci6s 6s fejl6d6si poten-
ci6llal rendelkez6 vr{rosi kOzpontok jelenl6te (kiv6telt k6peznek Nagybdnya 6s
Torda) jellemez. Bdr ezek a t6rs6gek vi{ltozatos gazdasilgi er6forrfsokkal ren-
delkeznek, ezeket nem 6rt6kesitik, mivel hi6nyzik a fejl6d6shez sziiks6ges t6ke.
Ezeknek az lvezetel<nek az illtaldnos krizis6t a b6ny6szat, valamint i, 

"gy",kis- 6s kozepes v6rosi kozpontokban elhelyezked6 ipari ilgazatokokoztdk @6p-
gydrtds, f6mfeldolgozds, kohlszat 6s textilipar). Ezeket az ilgazatokat, amelyet-
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ben ahdtrdnyos helyzetii dvezetek munkaerej6nek jelent6s rdszlt foglalkoztat-
tdk, extenziv m6don 6s mesters6gesen fejlesztettdk ki a szocialista korszakban.
Annak ellen6re, hogy a konnyiiipar a helyi gazdasdgi alapot v6ltozatosabbd
teszi, nem biztosithat magas regiondlis jovedelmet 6s intenziv t6kefelhalmozdst,
a kdnnyiiipari flgazatok (fakitermel6s 6s -feldolgoz6s, textilipar, 6lelmiszeripar)
hozzdadott 6rt6k6nek alacsony szintje miatt. Ehhezhozz6ad6dik a bos6ges ter-
m6szeti erdforrdsok - pl. fa - 6rt6kesit6sdnek alacsony szintje, mert hi6nyzanak
a komplex fafeldolgoz6 egys6gek. Ktivetkez6sk6pp ezek a r6gi6k klasszikus,
nyersanyagot 6s primer term6keket szolg6ltat6 perif6ri6kk6nt miiktjdnek.

Tulajdonk6ppen a hozziadottfirtdk-ad6ra (AFA) 6s a profitad6ra vonatkoz6
345., illetve 4L4. sz6mi tdrv6nyek, amelyeket 2002 nyardn hagytak j6vd, elt6-
rolt6k a hdtrdnyos helyzeti 6vezetek ad6kedvezmdnyeinek jelent6s r6sz6t, ami
ennek a regiondlis kateg6ri6nak az fitalakullsdhoz fog vezetni. Lltezlk egy al-
ternatfv koncepci6 is, a tdmogatott bvezetekl, ahol majd nem nyrijtanak ttlbb6
ad6kedvezm6nyeket a befektet6k szdmdra, ehelyett azonban vissza nem t6ri-
tend6 hitehi programokat inditanak el kozepes 6s rtivid lejfirati (6-10 6ves) fej-
leszt6si projektek sz6mdra, amelyeket a helyi kozigazgatdsi int6zm6nyek (helyi
6s megyei tan6csok) dolgoznak ki. A p6nziigyi tdmogat6s 6rt6ke regaldbb 0,5
milli6rd 6s legfeljebb 5 milli6rd r6gi lej kdztrtt mozog, 6s gdpek, berendezdsek
vagy felszerel6sek beszerzdsdre lehet ig6nyelni. Az.igdnylo sajilthozzfij6ruldsa a
projektben ig6nyelt kdlts6gnek legal6bb 50%o-6t kell hogy kiregye.

3. Ipari szerkezetv6lt6si ovezetek

A r6gi ipari r6gi6k fogalmdnak 6s a hozz6 tartoz6 region6lis politik6nak a mai
rom6niai koriilm6nyekhez val6 alkalmazdsa a gazdasdgi noveked6si potenci6llal
rendelkez6, ipari szerkezetvSltdsi ovezetek meghatdrozdsa 6s lehat6roldsa 6ltal
tort6nt meg, amelynek alapja a 200r.dprilis rg-i 3gg. sz. korm6nyhatilrozat a
PHARE 2001 alapokr6l. A korm:6nyhatdrozat az ipari szerkezetv6lt6si dvezet
lehat6rol6s6nak kdvetelm6 ny eit az al6bbiakban fogalmazta meg :

- Minden kiv6lasztott ovezetnek tartalmaznia kell j6l koriilhat6rolt v6rosi
agglomer6ci6kat, amelyeknek sflyos ipari 6tszervezdsi gondjai vannak -
az ipari tev6kenys6gek 6s a munkaer6 nagyv6llalatokba (1000 alkalmazott
fol6tt) val6 nagyar6nyri tilmoriil6se miatt -, 6s nagyszi{mri elbocs6tott
munkaer6vel rendelkeznek:

- A tertiletnek sflyos kdrnyezetszennyez6si gondjai vannak, ameryek a
lakossdg 6letmin6s6g6t 6s egyrittal a teriilet, illetve az eg6sz orsz6g meg-
it6l6sdt i s befolyds olj 6k;
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- A teriilet monokultrir,{s jellegii ipari dvezeteket tartalmaz, amelyeknekjelenleg nincs lehet6s6gtik tev6kenys6giik diverzifikillksiira 6s az Sltalhnosgazd as dgi hanyatl 6 s me g6llit6s 6r a;
- Minden kivdlasztott teri.iletnek sz6llit6si (k6zriti 6s vasriti) infrastruktrir6-

val kell rendelkeznie, 6s eur6pai szilllitdsi ritvonalaknak kell dthaladniuk
rajtuk, vagy ezek szomszddsd gaAankell lenniiik:

- Az ovezetet alkot6 v6rosi telepiil6seket hagyomdnyosan egyi.ittmiikod6si
kapcsolatok k6tik ossze, u, urono, tfpuslri t*uei"ny.egek vagy a te-v6kenys6gek kieg6szit6 jellege kdvetkezt6ben;

- A teriilet az eur6pai szabvdnyoknak megfelelS kommuniki4ci6s felt6telek-kel rendelkezzdk, ami a rom6n 6s ktilfolJi befektet6k u,iiraruszempondd-
b6l elengedhetetlen, a telepiil6sek nagy r6sze rende ]kezz6kdigit6lis tele_fonhill6zattal:

- A teri.ilet renderkezzlk olyan er6forr6sokkal, amelyekkel eleget tud tenni aNemzeti Fejleszt6si rervben azonositott n^r"t, regionaris fejresztdsipriorit6sok megval6sit6s6nak (p6ld 6ul: a turir,nu, fJjleszt6se, a KKVszektor tdmogatilsa, az infrastruktrira ki6pit6se stb.); 
--J-'

- A helyi kozoss6geket dinamizmus 6s a saj6t terepril6si.ik fejles zt6se, az6letminos6g javitilsa ir6nti erk6t erezettsl[ iereiezze, amit fejleszt6siprogramok vagy proj ektek sikeres megval6sitds a tiilcrcizzon.
Ezeket az ovezeteket rigy hat6rozt6kmeg, mint olyan telepiil6sek fordrajzikoncentrdci6i6t, ahor.6tszeivez6si probr6m6kkal rendeikez6 #taratok, kornye_zetszennyez6si probl6m6k vannak, a munkan6lkiirisdgi,6t;;;as, 6s gazdas6ginoveked6si potenci6ilal rendelkeznek. osszesen 11 ilyen rtgiitvagy gazdasiginoveked6si potencidllal rend,elkez6 ipari szerke zetv 6{t6si oiezetethat6roltak le(6 I . db ra), kdziiliik kett6 aznszaknyugar-erd6lyi r6gi6ban rulaiuo.A r6gi6k rerepiir6sei koziir ers6bisEggel 6s u pliqnn 

"r:ara;"m* 
megfele_l6en olyan beruh6z6si projektek kertirriek kiv6lasztdsr ^ ^iht^r^ 6s a mag6n_szektorb6l, amelyek megferelnek a Nemzeti Fejleszt6si r"ruu"n eldirt fejresz_t6si priorit6soknak, 6s ameryeket az Eur6pai Bizottsd.g engedllyez a pHARE2001 programb6l tcirt6n6 finansziroz6sr:a.-TJgyanakkor minden .vezetre ossze-6l!':t:?k 

l leryrano probr6m6k, valamint a fejieszt6s e. u nou"t"d6s 6rdek6benaktiv6lhat6 fejl6d6si potencidl rist6j6t. A kovetkezokben a gazdasdgi szerkezet_
:?I:it: 6y=1"t p, oarc^fuit 6s fej l6dtsi potencidrj at fogom bemutarni a 2002-2005-os NFT inform6c,i6i arapjin, u, 

"i"d"ti 
rrdu"guJn i^lan^ro hib6s meg_fogalmaz6sok miatt sziiks6ges .raro. kiegeszft6ssel 6s m6dosft6ssar.
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6L 6bra
Ip ari s ze rke zen dltdsi ijv e ze te k

Jelmagyardzar. '1-Alamhatfur;2-Fej lesztdsir6gi6khat6ra; 3 -Megyehat6r; 4-Ipari  rekonst_rukci6s z6n6k.
Forrds: A Fejleszt6si 6s Elorejelz6si Miniszt€rium alapj6n aszerzo szerkesztdse.

A 
I ) Az Erddlyi-szigethe_gysdg ipari-bdnydszati bvezetnek dszal<t s6vja tartozik

Eszaknyugat-Erd6lyhez. K6t alovezete van: egy hegyvid6ki perif6rikus t6rs6g,
amely 

.gazdas6gilag a term6szeti kincsek - 6rcek, fa stb. - kiteimel6s6n alapszif,
valamint a hegyvid6k perem6n elteriilo dinamikusabb t6rs6g: a Maros-Aranyos
tengely.

Gazdas dgi d s tdrs adalmi probl1mdk:
- az ipari tev6kenys6g 6s a munkaer6 olyan vdllalatokba t6m6rtl, ahol tobb

mint ezer alkalmazottat foglalkoztatnak (1999) ;- az &ckitermel6sre 6s -feldorgozilsra szakosodott, kis hegyvid6ki vdrosok
jelenldte (Di6f6s, Vaskoh, Vaskohszikl6s);

- sz6mos vflllalat nagyrlszt elavult berendez6sekkel rendelkezik, kev6ss6
teljesit6k6pes menedzsmenttel 6s marketinggel;

, t ; - ' . . -lX-':";"
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- jelent6s probl6rn{k abfinyaipar 6s a f6mipar (Aranyosgyfres) Stszervez1-
s6ben;

- Vaskohszikl6s monoipari kdzpont, ez6rt az ipari szerkezetvdlt6s ter6n kor-
liltozott lehet6sdgekkel rendelkezik; a munkan6lki.ilis6g j 6val meghaladj a
az orszdgos 6tlagot,6s a szeg6nys6gi mutat6 is magas;

- okol6giai egyensrily hi6nya Torda 6s Vaskohszikl6s vid6k6n a tdbbszori
leveg6-, viz-, talaj - 6s nov6nyzetszennyez6s kiivetkezt6ben;

Fejkiddsi potencidl:

- gazdag altalajkincsek (komplex 6s arany-eztisttartalmri 6rcek, mdrvdny
stb.) 6s gazdag erd66llom6ny;

- villtozatos ipar: gdpipar, f6m- 6s fafeldolgozds, textilipar, 6pft6anyagok,
iiveg, ker6mia, 6lelmiszeripar;

- hagyom6nyos mesters6gek jelenl6te: fafeldolgoz6s, b6r6ru, iiveg, ker6mia;
- tapasztalat az 6lelmiszeripar ktildnlegess6geinek, a hagyom6nyos italok-

nak 6s - 6ltal6ban - a konnyriipar minden ilgazatSban;
- a kdzelben er6s fels6oktat6si 6s szakmai oktat6si kdzpontok ldteznek (Ko-

lozsv 6r, Marosviis6rhely, Nagyszeben);
- figyelemrem6lt6 turisztikai potenci6l: agroturizmus, a hegyvid6ken vad6-

szati turizmus, az }vezet tdbbi r6sz6n: fiird6turizmus, kultur6lis 6s tranzit-
turizmus.

2) Mdramaros kitermel1- ds Eszak-Erd1fu trtInyom6rdszt kdnnyiiipari 6ve-
zete Mdramaros 6s Beszterce-Nasz6d megy6k dsszes v6rosi kdzpontj6t magdban
foglalja, 6s ezek mellett n6h6ny vi{rosi kozpontot Kolozs (D6s 6s Szamosrijv6r)
6s Szatmdr (Avasfels6falu) megy6kb6l.

Gazdas dgi 6 s tdrs adalmi probl4mdk:

- az ipari tevdkenys6g 6s a munkaerd 19 olyan vSllalatba tomdrlil, amelyek
egyenk6nt tdbb mint ezer alkalmazottat foglalkoztatnak (1999), ezek ko-
ziil 8 Nagybdnydn,5 Beszterc6n 6s 3 D6sen tal6lhat6;

- a miramarosi alijvezet jellemz6je a szinesf6mek kitermel6s6re 6s feldol-
gozdsdra val6 nagym6rt6kti specializdci6. A tertlet termel6si egys6geiben
nagy l6tsz6mcs6kkent6sek mentek v6gbe egyes b6ny6szati tev6kenys6gek
szerkezetdtalakit6sa (15 b6nya) vagy felszdmol6sa (11 bdnya,7000 alkal-
mazottal) miatt;

- egyes ipari ilgazatok, mint p6lddul a gdpipar (Nagybdnya) 6s a fafeldol-

9oz6 ipar (M6ramarossziget) nagym6retti szerkezetfitalakitdsa;
- Mdramaros megy6ben a bdnyilszati v6llalatok iilepfto medenc6ib6l a

szenny v iz trilfolyds6nak kdvetkezt6ben srilyos dkol6giai probl6m6k keler
keztek, amelyek negativ nemzetkozi visszhangot vdltottak ki. Nagyb6ny6n
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fokozott a kornyezetszennyez6s a szinesfdm6rceket feldolg oz6 ipari tev6-
kenys6g kdvetkezt6ben;

- a szerkezetiltalal<ltilsi folyamat dsszetetts6ge ds kovetkezm6nyeinek a sf-
lyoss6ga miatt 10 h6trdnyos helyzetri ovezet alakult ki.

Fejkiddsi potencidl:

- nagyon v6ltozatos termdszeti er6forr6sok komplex 6rcek, andezit, ho-
mokk6, kaolin-agyag, s6, fa;

- az Eszak-Erd6ly al}vezetre v6ltozatos ipari szerkezet jellemz6: faipar,
textilipar, 6lelmiszeripar, bf tor, gdpgy drt6s;

- vSltozatos, a bftoripar, textilipar 6s f6mfeldorgoz6 ipar ter6n magasan
szaklpzett munkaerdvel rendelkez6 kis- 6s kdzepes m6retii termel6si
egysdgek l6tez6se;

- a hagyomr{nyos k6zmiives mesters6gek fejleszt6s6nek lehetos6gei a f6m-,
fa-, gyapjri-, hfs- 6s gyi.imdlcsfeldolgoz6s ter6n;

- vditozatos belfdldi 6s kiilfoldi kapcsolatokkal rendelkez6 telepiil6shdl6zat,
fejlett tercier szolg6ltat6sok;

- a hidrotermSl forr6sok (Olshszentgyorgy) lehet6s6get adnak a fiird6turiz-
mus kib6vit6s6re 6s diverzifik6l6s6ra. Mdramaros t6rs6g6ben a faluturiz*
mus nemzetkozi szinten is elismert.

A fenti leirds alapjdn levonhadukazt a kovetkeztet6st, hogy azipari szerke-
zetvflltdsi ovezeteket egy sor koz6s gazdasdgi 6s t6rsadalmi probl6ma terheli:

- nagym6reti (ezer alkalmazottndl tdbbet foglalkoztat6) 6s Sllami tulajdon-
ban l6v6 v6llalatok jelenl6te;

- az alkalmazottak szdmilnak nagym6rt6kii csokken6se az ut6bbi 6vtized,-
ben;

- egyes vi{llalatok bezdrdsa;
- a munkan6lkiiliek szdm1nak a noveked6se;
- egyes viirosi kdzpontok egyoldahi specializ6ci6ja;
- ahazai v6llalatok alacsony versenyk6pess6ge a nemzetk)zi piacokon.

Az ipati t6rs6gek szerkezetvillt6si4nak sikere kdzvetlentil k6t6dik ezeknek a
priorit6st 6lvez6 probl6m6knak a megol ddsdhoz. A szerkezetvdlt6s 6ltal6ban
minden ijsszetev6 szintj6n (gazdasdg, politika, tdrsadalmi-kulturdlis rendszer)
tdrt6n6 struktriravdltoztatast jelent a t6rs6gben. Arra vezethet6 vissza, hogy a
megl6v6 szabillyozdsi m6d nem k6pes megoldani az 6rok6lt (szocialista terv-
gazdasdg) 6s a tervezett (piacgazdas6g) szerkezet kozotti v6ls6gos helyzeteket
6s konfliktusokat, ami a felhalmozdsi rendszerek, azaz a kiilonb6zo tr{rsadalmi
csoportok kdztjtti kompromisszum eredm6nyek6nt ldtrejott int6zm6nyes form6k
megvdltoztat6s6t vonja maga ut6n.

219
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Az flllamnak a szabillyoz6si m6d 6s a felhalmoz6si rendszer meghatdroz|st-
ban v6llalt szerepe adja meg e folyamat saj6toss6g6t. Nem tudunk elvonatkoz-
tatni att6l a t6nyt6l, hogy a szerkezetvilltds, ugyanrigy, mint at6r gazdasdgi szer-
vez6se, t6gabb t6rsadalmi 6s teriileti konjunktrirSba illeszkedik, amely a gazda-
s6gi fejl6d6s p6lyafiigg os6g6t iddzi el6.

Ilyen kdrtilm6nyek kozott a fentebb bemutatott r6gi6k ipari szerkezetvilltdsa
a kdvetkez6 konkr6t form6kat oltheti: a termel6si szerkezet 6sszerlisit6se 6s
fitalakitilsa, a termel6s m6ret6nek amegvilltoztatdsa, a t6kekihaszn6l6s fokozdsa
(mindezek munkahelyvesztes6ghez vezetnek), beruh6zdsok (rij munkahelyeket
teremtenek) 6s a technol6giaivilltoziis, vagyis rij termeldsi vonalak bevezet6se.

A szerkezetfitalakitfls formdj6t6l fi.iggetleniil meg kell jegyezniink azt az
alapvet6 t6nyt, hogy egy rdgi6 hanyatl6sa kdzvetlen kapcsolatban 5ll a lokalizf-
ci6 magas immobilitdsi fok6val, pontosabban a t6ke 6s a lokalizdlt t6rsadalmi
szerkezetek immobilit6s 6val, ami megakad6lyozza az innov6ci6t 6s a szerkezet-
iltalakltilst. Ehhez m6ghozzdjfiru,lnak m6s immobilis tlnyezok is, mint p6lddul
egy meghatfirozott r6gi6ban val6 elhelyezked6s 6s a t6rsadalmi szerkezet. Igy a
munkaer6, esetleg a helyi v6llalkoz6k kore - f6leg a helyi v6llalatok saj6tos jel-
lemzoi (hirn6v, a rlszvlnyesek elv6r6sai, a toke szerkezete, a menedzseri
szervez1s, szabv6nyositott mrikod6si eljr{rdsok stb.) - nem hajland6 a szerkezet-
6talakit6s kock6zatait 6s az fj fejlod6si p6ly6k bizonytalans6gait felvdllalni.
Ehhez hozzdad6dik az a tdny is, hogy a tev6kenysdgek region6lis elhelyez6se
6ll6eszkozokbe (6piiletek, berendez6sek) val6 befektet6st, regiondlis vevoi 6s
besz6llit6i gazdasdgi kapcsolatok lltrehozdsilt 6s a region6lis infrastruktfra
hasznSlatflt ig6nyli, amelyek mind kisebb vagy nagyobb akad6lyokat k6peznek a
re gion 6l i s fej lo d6 s i p 6lya me gv illtoztatds 6nak 6tj 6b an.


