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Rezumat. În momentul de faţă Europa se confruntă cu noi provocări 
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migraţia şi siguranţa energetică. Politicile urbane ale UE sunt critice 
pentru creşterea competitivităţii oraşelor europene. Politicile integrate de 
dezvoltare urbană oferă un set de instrumente care deja şi-au demonstrat 
valoarea în multe oraşe europene, în ceea ce priveşte dezvoltarea 
structurilor administrative care susţin un mod de cooperare eficient şi 
capabil. 
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1. Introducere în politici urbane în Europa în perioada postcriză 
 
Criza internaţională recentă nu numai că a generat cea mai mare reducere a 

activităţii economice internaţionale de la Marea Depresiune încoace, ci a 
demonstrat şi urgenţa unei revizii a modului de a privi economia şi rolul 
politicilor publice. Criza a dezvăluit defectele grave ale unei abordări de politică, 
abordare ce a încredinţat în mod naiv reglementările pieţei propriu-zise, 
minimalizând şi atenuând rolul statului. A mai dezvăluit eşecurile privind etica şi 
transparenţa ce caracterizau jucători-cheie de pe piaţă şi responsabilităţile 
insuficiente faţă de societăţile care au suportat consecinţele acestora. Lumea a 
cunoscut una dintre cele mai mari crize din istoria modernă, cu pierderi enorme de 
bani şi o evaporare efectivă a unor instituţii ce erau considerate solide. De fapt, 
când criza a atins nivelul său maxim, un număr semnificativ de pieţe financiare 
din anumite ţări dezvoltate, care au cunoscut o creştere puternică timp de decenii, 
au dispărut după doar două săptămâni. Efectul asupra celeilalte părţi a economiei 
şi asupra anumitor ţări mai puţin dezvoltate a fost devastator, cu pierderi 
semnificative în ceea ce priveşte producţia, ocuparea forţei de muncă şi 
consecinţele sociale ce vor veni şi care vor continua, probabil, să apară mult timp 
de acum încolo dacă nu vom înţelege schimbările privind acţiunile publice pe care 
contextul postcriză le cere. 

În ţările europene în curs de dezvoltare, a existat o tendinţă puternică de a 
deschide mai mult instituţiile şi pieţele financiare. Liberalizarea financiară poate fi 
analizată în funcţie de toate cele trei dimensiuni ale sale: transparenţa de jure 
(liberalizare legislativă oficială), transparenţă de facto (măsurată în funcţie de 
suma totală de bunuri şi datorii ale locuitorilor unei ţări faţă de cei care nu 
locuiesc în ţara respectivă) şi rolul băncilor străine în sectorul bancar intern. În 
aceste trei aspecte, ţările europene în curs de dezvoltare au devenit foarte 
transparente, iar o caracteristică importantă o reprezintă influenţa majoră a 
băncilor străine care operează în aceste ţări.  

În special în Europa de Sud-Est, liberalizarea financiară şi integrarea în 
pieţele financiare ale UE au pornit la începutul anilor 1990 şi s-au accelerat în 
prima jumătate a ultimului deceniu. Ţările din Balcanii de Vest aproape 
terminaseră liberalizarea financiară în 2002. Din 2007, Bulgaria şi România sunt 
ţări membre UE şi, ca urmare, ale pieţei financiare europene unice. În ceea ce 
priveşte cota ţărilor din străinătate, sectoarele bancare din toate ţările localizate în 
această regiune aparţin băncilor din Austria, Italia, Franţa, Grecia şi Turcia din 
2005. În literatura de specialitate, avantajele integrării financiare sunt considerate 
beneficii ale adâncirii financiare. Cu toate acestea, nu există dovezi statistice 
semnificative ale efectelor pozitive asupra creşterii durabile. Beneficiile integrării 
au mai mult de a face cu aşa-zisa consolidare instituţională decât cu un impact 
direct asupra creşterii. Liberalizarea financiară este, de asemenea, privită ca un 
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tampon pentru şocuri economice interne, însă criza actuală a fost provocată de un 
şoc global, iar pieţele financiare au fost un canal-cheie de transmisie. 

Uniunea Europeană este responsabilă pentru politici regionale din cadrul 
tratatului – nu pentru politici urbane. Într-adevăr, o propunere a comisiei de a 
numi UE responsabilă cu probleme urbane a fost respinsă de statele membre în 
1991. Însă de atunci, un număr tot mai mare de factori de decizie, cercetători şi 
observatori sunt de acord că UE ar trebui să se implice mai mult în problemele 
urbane. Unii au considerat că este nevoie de o dimensiune urbană mai mare pentru 
politicile regionale, în timp ce alţii au solicitat, într-un mod mai direct, o politică 
urbană UE explicită. 

Argumentul conform căruia oraşele sunt motoarele economice ale regiunilor 
a devenit din ce în ce mai important în Europa, pe măsură ce guvernele naţionale 
s-au concentrat asupra legăturilor economice şi instituţionale dintre oraşe şi 
regiuni. În special conceptul de oraş-regiune a devenit o idee din ce în ce mai 
influentă. Aceasta este o nouă versiune a unui argument vechi ce, în esenţă, spune 
că barierele administrative ale oraşelor şi guvernelor locale nu mai corespund 
realităţilor economice ale acestora. Instituţional, există ideea că problemele 
privind politicile critice trebuie să fie abordate la scară regională sau sub-
regională – de exemplu, dezvoltarea economică, transportul, gestionarea mediului 
şi a deşeurilor şi sistematizarea teritoriului. În ceea ce priveşte prestaţia 
economică, economiile urbane şi regionale sunt considerate interdependente, iar 
prestaţia uneia o afectează direct pe cea a celeilalte. Cu alte cuvinte, nu există o 
economie urbană şi una regională. De aceea, de vreme ce nu există vreun conflict 
sau vreo diferenţă între economiile urbane şi regionale – nu ar trebui să existe 
nicio diferenţă de politici. 

 
1.1. Dimensiunea competitivităţii urbane 
 
Impactul dezvoltărilor fundamentale şi rolul schimbat al oraşului au 

determinat apariţia competiţiei urbane. Noua economie politică impune un mod de 
abordare diferit: împreună cu creşterea numărului de companii mai flexibile şi mai 
mobile care contribuie la performanţa economică şi bunăstarea unui oraş, 
competitivitatea oraşului reprezintă în primul rând efortul depus pentru 
poziţionarea regiunii respective în cel mai atractiv mod posibil. În circumstanţele 
date, dacă oraşele urmează să obţină avantaje competitive ele trebuie să-şi 
surclaseze competitorii în lupta dusă pentru atragerea de investiţii în sectoarele de 
conducere ale noii economii globalizate. Unii economişti, precum Krugmann, 
susţin teoria conform căreia competitivitatea reprezintă numai atributul 
companiilor economice independente şi nu al oraşelor, regiunilor sau statelor. 
Competiţia există exclusiv numai între cei implicaţi în fenomen şi care, fiind 
autonomi, respectă o structură bine definită de obiective. Deci nu oraşul în sine se 
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află în competiţie: el poate fi definit drept competitiv când găzduieşte mai multe 
companii competitive. Competitivitatea urbană reprezintă suma competitivităţii 
antreprenoriale dintr-o arie specifică, fiind măsurată prin factorii cantitativi, 
precum valoarea brută adăugată. În opinia mea, competitivitatea reprezintă 
abilitatea unei economii de a atrage şi menţine firme cu acţiuni stabile sau în 
creştere pe piaţa bursieră angajate într-o activitate, menţinând în acelaşi timp un 
standard stabil sau crescut de viaţă pentru cei care participă la ea. Competitivitatea 
oraşelor nu are de-a face doar cu venitul obţinut de firme, ci şi cu modul în care 
acest venit se împarte la rezidenţi. Competitivitatea este diferită de competiţie. 
Competiţia reprezintă un scor de zero la unu în care dacă un oraş câştigă altul 
pierde. Prin contrast, toate oraşele îşi pot mări competitivitatea în acelaşi timp 
astfel încât toate oraşele şi economia naţională pot creşte şi pot avea beneficii 
simultan. 

Competiţia dintre oraşele europene este polistratificată şi complexă. Oraşele 
de importanţă mondială, cum sunt Londra şi Parisul, concurează la un singur 
nivel; alte oraşe mai mici concurează în anumite sectoare, definite din ce în ce mai 
mult prin dotările lor intangibile. În 1990, Camagni susţinea faptul că obţinerea 
succesului într-o competiţie urbană este legată de dezvoltarea filierelor specifice 
unui anumit sector de activitate, şi anume acela care conferă oraşului în cauză 
avantajul competitiv. Aceasta va consolida avantajul competitiv urban, dar, în 
acelaşi timp, va crea o permanentă inflexibilitate, care va avea efecte negative 
asupra unui sistem de producţie aflat în continuă schimbare. Trebuie reamintit 
faptul că, în ciuda interesului crescut faţă de astfel de probleme, cum ar fi inovaţia 
şi creativitatea, multiplicatorul veniturilor şi cel al ocupării, strâns legate de 
conexiunile interurbane şi intraurbane, continuă să joace un rol foarte important în 
procesul de obţinere a veniturilor în oraşe. 

Competiţia presupune existenţa învingătorilor şi învinşilor, dar ce înseamnă 
în acest context un oraş învingător? Argumentările aduse acestei întrebări au 
sugerat faptul că succesul este, în primul rând şi mai ales, asigurat de capacitatea 
oraşului de a genera venituri. Dar şi în lumina acestei explicaţii, noţiunea de 
competiţie dintre oraşe nu este elucidată complet, existând unele probleme. 

În primul rând, se pune întrebarea dacă oraşul este într-adevăr o entitate 
aflată efectiv în competiţie, sau această concurenţă se manifestă doar între un grup 
de actori urbani, între care există, probabil, conflicte de interese şi care susţin 
această luptă competiţională; în ce măsură poate un oraş să-şi influenţeze propriile 
şanse de obţinere a succesului? 

În al doilea rând, succesul dobândit ca urmare a creşterii capacităţii de 
generare a veniturilor presupune stabilitate pe o perioadă mai lungă de timp în 
care această tendinţă de creştere a veniturilor să fie constantă. 

În al treilea rând, este evident faptul că nu ne aflăm în prezenţa unui joc cu 
sumă zero, în care nu există avantaje de nicio parte sau în care niciuna din părţi nu 
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are nimic de pierdut; înseamnă că oraşele concurează având în vedere mai mult 
ratele relative ale nivelului veniturilor, decât ratele absolute ale nivelului 
veniturilor. 

În al patrulea rând, factorul care relaţionează atât capacitatea de generare a 
veniturilor, cât şi stabilitatea acestora este reprezentat de putere şi, în primul rând, 
de puterea de decizie şi de capacitatea de a determina comportamentul altor actori. 
Oraşele învingătoare sunt oraşe puternice, dar puterea fiecărui oraş este foarte 
dificil de măsurat. 

În al cincilea rând, se are în vedere faptul că fiecare oraş este amplasat într-
un sistem de oraşe, iar capacitatea de generare a veniturilor nu produce efecte 
numai la nivelul ariei administrative a localităţii în cauză, ci aceste efecte, 
indirecte sau induse, produc un efect de difuziune, în mod diferit, la nivelul ariilor 
învecinate. 

În al şaselea rând, capacitatea de sporire a veniturilor implică şi creşterea 
capacităţii de creare a locurilor de muncă, dar acest lucru nu este neapărat necesar, 
atât timp cât procesul continuu de inovaţie are ca rezultat o cerere mai mică de 
forţă de muncă. Dacă producţia totală a oraşului creşte mai repede decât 
productivitatea, gradul de ocupare va creşte, iar în condiţii contrare va cunoaşte o 
diminuare 

 
1.2. Rolul managementului proiectelor în creşterea competitivităţii urbane 
 
Pentru a răspunde problemelor urbane curente, generate de competiţia 

urbană şi de creşterea continuă a cererii pentru servicii şi bunuri publice, este 
necesar un mod nou de guvernare şi administrare a oraşelor, orientat către 
cerinţele pieţei, orientat către acţiune şi rezultat. Aceasta înseamnă o reorientare a 
atitudinii autorităţilor locale de la „administrare” la „management”, împrumutând 
aspecte de gestiune din filozofia sectorului privat. Sarcina managementului urban 
este de a îmbunătăţi atractivitatea oraşului şi poziţia competitivă a acestuia într-un 
mod integral, armonios şi durabil. În acest sens, managementul urban trebuie să 
dezvolte o strategie integratoare, care să ia în considerare relaţiile dintre cererea 
de servicii şi funcţiuni urbane, planificarea locuinţelor, birourilor, zonelor 
industriale, centrelor comerciale, infrastructurii etc. şi finanţarea acestor 
operaţiuni. Este necesar astfel un management urban proactiv, văzut ca o 
activitate de integrare şi coordonare a tuturor activităţilor publice şi private la 
nivel urban (van Dijk, Nientied, 1993). 

Banca Mondială, în cooperare cu UNCHS, a promovat această abordare prin 
Programul de Management Urban, al cărui obiectiv principal este îmbunătăţirea 
performanţelor în zone cheie ale planificării dezvoltării urbane. Programul susţine 
şi finanţează operaţiuni integrate de dezvoltare ce se referă la infrastructură, 
managementul terenurilor şi managementul mediului. Prin acest program, Banca 
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Mondială şi UNCHS promovează de asemenea ideea că oraşele sunt motoare 
economice ale dezvoltării, dezvoltarea economică fiind văzută ca un obiectiv 
cheie de dezvoltare, iar managementul urban este o condiţie esenţială. 

Competiţia între arii urbane există în mod real şi este accentuată de 
tendinţele către o piaţă europeană comună. Europa este, deci, într-o fază de 
tranziţie către o societate culturală şi către o reevaluare a meritelor oraşelor. 
Guvernele locale au fost însărcinate cu responsabilităţi crescânde, în timp ce 
guvernele centrale cer oraşelor să devină independente din punct de vedere 
financiar. Totodată, autorităţile locale trebuie să menţină echitate în distribuţia 
resurselor şi să-şi dovedească eficienţa, nu doar în cheltuieli sau colectarea 
taxelor, dar şi într-o activitate ce nu le era proprie mai înainte – luarea unei 
iniţiative antreprenoriale în generarea de venituri suplimentare pentru 
managementul şi dezvoltarea oraşului (Ave, 1992). 

Finanţarea programelor şi proiectelor de dezvoltare este o componentă a 
managementului urban şi reprezintă, în funcţie de complexitate, o sarcină dificilă 
pentru administraţia locală. Prin scara şi valoarea lor financiară proiectele urbane 
depăşesc adesea puterea bugetului local şi reclamă mecanisme financiare 
complexe, deci o finanţare avansată, adică mai mult decât o finanţare din surse 
proprii.  

O modalitate prin care municipalităţile pot plăti din surse proprii este de a 
economisi anual şi de a investi economiile realizate, în construirea unui buget 
specific fiecărui program de investiţii. Finanţarea din surse proprii, deşi oferă 
avantaje legate de economii la costurile cu dobânda şi de păstrarea flexibilităţii 
financiare în legătură cu angajarea veniturilor în finanţarea de capital faţă de 
cheltuielile operaţionale, are două dezavantaje majore (Căluşeru, 2002): 

 fonduri insuficiente pentru necesarul de capital, căci numărul mare de 
proiecte sau costurile ridicate ale unor proiecte poate duce la depăşirea 
capacităţii financiare a unui buget local; 

 lipsa echităţii între generaţii, căci aceia care beneficiază de proiect ar 
trebui, în general, să plătească pentru el, ceea ce nu este în totalitate 
adevărat pentru proiecte urbane, în care beneficiile se fac simţite la nivel 
de generaţii.   

Acest ultim dezavantaj reprezintă un argument pentru creditare. 
Împrumuturile municipale de pe piaţa de capital, sau de la populaţie, prin emitere 
de obligaţiuni, permit autorităţilor locale să implementeze proiecte mai curând, 
asigură o mai mare echitate între generaţii şi egalizează în timp costurile 
investiţiei. Construirea unor proiecte mai curând, în loc de mai târziu, înseamnă ca 
ele vor genera beneficii mai curând. În proiectele de dezvoltare urbană, aceste 
beneficii, adesea greu de cuantificat, pot fi asociate cu crearea locurilor de muncă, 
creşterea productivităţii, îmbunătăţirea mediului de afaceri sau de viaţă, sau 
revitalizarea patrimoniului istoric.  
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Un caz particular, creditele nerambursabile, din programe de asistenţă 
internaţională, reprezintă o altă sursă importantă de finanţare a unor proiecte de 
dezvoltare. Pentru Europa Centrală şi de Est, ultimii zece ani de asistenţă 
internaţională au adus fonduri de dezvoltare nerambursabile, direcţionate către 
autorităţile locale, prin programe PHARE, ISPA, SAPARD, dar şi prin agenţiile 
de cooperare internaţională ale guvernelor Marii Britanii, Elveţiei, Germaniei, 
Olandei etc. Această sursă este însă o alternativă nedurabilă, care se adresează 
punctual unor nevoi urgente, considerate de strictă necesitate de către finanţator. 

O altă posibilitate de finanţare a dezvoltării urbane este parteneriatul dintre 
sectorul public şi cel privat. Acesta a apărut în Europa de Vest în anii ’80, în 
general în programe de dezvoltări de terenuri şi revitalizare urbană, fiind 
considerat un instrument important în dinamica proiectelor urbane, ce prezentau 
caracteristici comune pentru cei doi parteneri. Deoarece externalităţile unor astfel 
de proiecte afectează atât piaţa, cât şi posibilităţile de intervenţie a administraţiei, 
realizarea unui parteneriat între cele două componente a apărut necesară.  

Parteneriatul public-privat reprezintă mecanisme de cooperare între un 
partener public şi un partener privat, în vederea realizării unui ţel comun, în care 
riscurile, costurile şi profiturile sunt distribuite proporţional între parteneri 
(Bramezza, van Klink, 1994). În zonele urbane, administraţia publică şi sectorul 
privat îşi păstrează rolurile tradiţionale în ceea ce priveşte programele de 
investiţii: 

 Rolul administraţiei publice locale este să asigure planificarea fizică, să 
urmeze procedurile legale şi să se angajeze în managementul terenurilor. 
În plus, este responsabilă cu realizarea infrastructurii şi finanţarea unora 
din activităţi. 

 Rolul tradiţional al sectorului privat este acela al contractării lucrărilor în 
infrastructura urbană, locuinţe şi utilităţi publice, al realizării investiţiilor 
şi al finanţării anumitor activităţi conexe acestora.  

Un parteneriat public-privat poate fi de dimensiuni financiare diferite sau 
poate fi realizat în diferite forme organizaţionale, depinzând de scara proiectelor, 
complexitate şi opiniile partenerilor implicaţi. În orice caz, el porneşte de la un 
interes comun, de la natura complementară a rolurilor partenerilor şi de la 
împărţirea proporţională a profitului şi riscurilor şi reprezintă o modalitate 
„avansată” de finanţare şi un instrument eficace în surmontarea imperfecţiunilor 
pieţei (McQuaid, 1994).  

Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 1: Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, din cadrul Programului 
Operaţional Regional, are ca scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri 
de muncă prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, 
inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a 
afacerilor şi a antreprenoriatului. Având în vedere situaţia actuală din oraşele 
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României, este prevăzut ca fondurile alocate dezvoltării urbane să fie cheltuite 
după cum urmează: 60% pentru infrastructura publică urbană, 25% pentru 
infrastructura socială şi 15% pentru mediul de afaceri. 

În acest context, planurile integrate de dezvoltare şi regenerare urbană vor 
contribui la atingerea obiectivului specific al POR, anume creşterea rolului 
economic şi social al oraşelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o 
dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanţă cu obiectivele Strategiei 
Naţională pentru Dezvoltare Regională şi Cadrului Naţional Strategic de 
Referinţă, precum şi cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă 
de programare 2007-2013. 

Alocarea financiară orientativă disponibilă pentru polii de creştere, pentru 
perioada 2007-2013, este de 621.27 milioane euro (FEDR şi cofinanţare de la 
bugetul de stat), astfel: 

 Iaşi: 111.25 milioane euro; 
 Constanţa: 90.32 milioane euro; 
 Ploieşti: 97.00 milioane euro; 
 Craiova: 95.5 milioane euro; 
 Timişoara: 70.49 milioane euro; 
 Cluj Napoca: 82.41 milioane euro; 
 Braşov: 74.30 milioane euro. 
În România au fost identificate trei tipuri de poli urbani de creştere: 
 Poli de creştere – șapte oraşe mari și arealul lor de influență desemnate 

prin HG: Iaşi, Constanța, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca şi 
Braşov; 

 Poli de dezvoltare urbană – 13 municipii desemnate prin HG: Suceava, 
Bacău, Brăila, Galaţi, Piteşti, Râmnicu Vâlcea, Arad, Deva, Satu Mare, 
Baia Mare, Oradea, Sibiu şi Târgu Mureş; 

 Centre urbane – oraşe cu peste 10.000 de locuitori, altele decât polii de 
creştere şi polii de dezvoltare urbană. 
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Figura 1. Poli de creștere și poli de dezvoltare urbană 
 

Tabelul 1  
Proiecte de dezvoltare urbană 

 
 

Planuri integrate de dezvoltare urbană - experienţele europene anterioare 
(URBAN I, URBAN II) au arătat că abordarea integrată a problemelor 
economice, sociale şi de mediu din zonele urbane degradate a fost o metodă de 
succes pentru rezolvarea acestora şi obţinerea unei dezvoltări urbane durabile.  

Această abordare a constat în sprijinirea simultană a activităţilor de renovare 
fizică a mediului urban cu cele de reabilitare a infrastructurii de bază, precum şi 
cu acţiuni pentru dezvoltarea economică, creşterea competitivităţii şi ocupării, 
integrarea grupurilor etnice în condiţiile protejării mediului.  
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Concluzii 
  
1. În momentul de faţă Europa se confruntă cu noi provocări majore precum 

globalizarea, schimbările climatice, declinul demografic, migraţia şi siguranţa 
energetică.  

2.  Politicile urbane ale UE sunt critice pentru creşterea competitivităţii 
oraşelor europene. Politicile integrate de dezvoltare urbană oferă un set de 
instrumente care deja şi-au demonstrat valoarea în multe oraşe europene, în ceea 
ce priveşte dezvoltarea structurilor administrative care susţin un mod de cooperare 
eficient şi capabil. 

3. Criza a dezvăluit defectele grave ale unei abordări de politică, abordare ce 
a încredinţat în mod naiv reglementările pieţei propriu-zise, minimalizând şi 
atenuând rolul statului. 

4. Uniunea Europeană este responsabilă pentru politici regionale din cadrul 
tratatului – nu pentru politici urbane. 

5. Pentru a răspunde problemelor urbane curente, generate de competiţia 
urbană şi de creşterea continuă a cererii pentru servicii şi bunuri publice, este 
necesar un mod nou de guvernare şi administrare a oraşelor, orientat către 
cerinţele pieţei, orientat către acţiune şi rezultat. 

6. Finanţarea programelor şi proiectelor de dezvoltare este o componentă a 
managementului urban şi reprezintă, în funcţie de complexitate, o sarcină dificilă 
pentru administraţia locală. O altă posibilitate de finanţare a dezvoltării urbane 
este parteneriatul dintre sectorul public şi cel privat. 

7. Abordarea integrată a problemelor economice, sociale şi de mediu din 
zonele urbane degradate a fost o metodă de succes pentru rezolvarea acestora şi 
obţinerea unei dezvoltări urbane durabile. Această abordare a constat în sprijinirea 
simultană a activităţilor de renovare fizică a mediului urban cu cele de reabilitare 
a infrastructurii de bază, precum şi cu acţiuni pentru dezvoltarea economică, 
creşterea competitivităţii şi ocupării, integrarea grupurilor etnice în condiţiile 
protejării mediului.  
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