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Abstract. The analy sis focused on shaping and describing some identity-producing categories of territories,
focusing on those with a potential for the wine industry, starting from the premise according to which natural
resources of a territory could not only represent a comparative advantage for the economic development of a
region, but especially a competitiv e advantage. Laborious analyses performed at this stage confirm the
competitiv e advantage theory for the Romanian regions of development as well, since 2003 and 2007
comparativ e data aggregated per region indicate that the regions with the highest potential for a culture have in
2007 the lowest production for the respective culture, confirming the insufficiency of the comparativ e advantage,
of favorable natural conditions existing in a economy. The objectiv e of the phase proposed initially was reached by
demonstrating the importance of competitive advantage in stimulating the increase of competitiv eness in the
rural space. The detailed presentation of productive potential, presented in graphs at different territorial levels
could support the next phase of the project, aiming to analy ze the stimulation of rural development in identityproducing territories starting from underlining the restrictiv e factors for the valorization of the agricultural
potential of the Romanian rural space, especially those related to the national spatial planning policies.
Key words: competitive advantage, comparative advantage, wine indus try, spatial planning
1. Introducere
Lucrarea face parte din proie ctul „Dezvoltarea rurală
ca factor de compe titivitate te ritoria lă în vederea
reduce rii dispa rităţilor intra regionale”, având ca
obiectiv stimularea dezvoltării rura le prin susţinerea
valorifică rii potenţialului agricol în zone le rurale.
Rezultate le
preconizate pe ntru
atingerea
obiectivului cons tau în
identifica rea
factorilor
restrictivi ai valorificării potenţialului agricol în teritorii
identitar-productive. Studiul prezentat a avut ca
obiectiv determinarea re laţiei dintre creş terea
competitivităţii în spa ţiul rural şi avantajul com petitiv,
rezultate le pre coniza te fiind contura rea si descrierea
unor categorii de teritorii identitar-productive cu
detalierea profilului zonelor viticole. Faza a treia a
lucră rii „Dezvoltarea
rurală
ca
factor de
competitivitate teritorială în vederea reducerii
disparităţilor intraregionale ” îşi propune o descriere a
potenţialului de dezvolta re rurală din pe rspectiva
potenţialului agricol productiv, pentru a putea evalua
necesarul de resurse specifice spaţiului rural, care să
faciliteze o valorifica re eficientă a aces tuia.

ce perm ite o nouă definire a avantajului competitiv, cu
o pronunţată com ponentă cultural-ide ntitară.
2. Competitivitatea
Primul capitol porneşte de la definirea competitivităţii
în documente oficiale europe ne şi abordează, mai
apoi, sintagma de „avantaj competitiv” cu întregul său
apanaj conce ptual. În finalul capitolului este
prezentată s ituaţia României, care are nevoie de un
mediu de afaceri propice pentru creşte rea investiţiilor
străine dire cte. In mod concret, avantajele compe titive
sunt legate de prioritatea „diversificarea producţiei”.
Astfel, până în prezent, România ş i-a creat pe piaţa
internaţională un avantaj com petitiv într-un număr
restrâns de sectoare.
Consiliul European de la Lisabona, din martie 2000, a
plasat conce ptul de compe titivitate în ce ntrul
politicilor comunitare şi a stabilit obiectivul de
transformare a Europei în cea mai compe titivă şi
dinamică economie bazată pe cunoaşte re (European
Council, 2000). Printre principale le obiective ale
strategiei elaborate se înscriu: creşte rea unui cadru
favorabil pentru întreprinderi, stimularea spiritului
antreprenorial, sprijinirea inovării prin crearea unui
cadru de
reglementare
favorabil,
utilizarea
tehnologiilor informaţionale şi de com unica ţii.

Pentru a identifica relaţia dintre com petitivitate şi
avantajul competitiv, lucrarea se va axa pe conturarea
si descrie rea unor categorii de teritorii ide ntitarproductive, insis tând pe cele cu potenţial vitivinicol,
pornind de la premisa, acceptată ca ipoteză de lucru,
că resursele naturale ale unui te ritoriu pot reprezenta
nu numai un avantaj comparativ pentru dezvoltarea
economică a unei regiuni, ci şi un avantaj com petitiv,
atunci când există toate elementele susţinerii
valorifică rii unui astfe l de avantaj. Pote nţialul
vitivinicol constituie o provocare pentru viitoa rele
studii de caz fiindcă poartă în sine o ampre ntă de
identitate locală şi cultural europeană în acelaşi timp,

Cea mai recentă documentaţie privind subiectul
abordat, Propunerea Comisiei Europene de Decizie a
Parlamentului European şi a Consiliului pentru stabilirea
Programului - cadru pentru competitivitate şi inovare
(2007 – 2013, aprilie 2005), menţionează următoarele
obiective: îmbunătăţirea competitivităţii companiilor, în
special IMM, promovarea inovării şi a eco-inovării,
accelerarea dezvoltării une i societăţi informaţionale
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competitive şi inovatoare, promovarea eficienţei
energetice şi a surselor noi şi regenerabile de energie.
Toate documentele de mai sus conturează o ideea
dezvoltării economie i pe baza conceptului de avantaj
competitiv, aflat la distanţă de teoria avantajului
comparativ, acceptată pe scară la rgă în perioadele
anterioa re.

2.

Teoria avantajului com parativ versus teoria
avantajului competitiv (Michael Porter, The
Competitive Advantage of Nations): teoria avantajului
comparativ este formulată pe baza ipotezei condiţiilor
naturale favorabile existente într-o economie în
comparaţie cu alte econom ii. Spre deosebire de teoria
avantajului compa rativ, care are o viziune statică şi
macroeconomică, conceptul de avantaj competitiv
are o viziune dinamică şi microeconomică. In termenii
aplicării la scară regională, teoria examinează factorii
ce pot dete rmina s timularea creşterii e conom ice a
regiunilor în cauză. În literatura economică se arată că
dacă legea avantajului compa rativ va fi lăsată să
acţioneze libe r pentru a configura structura econom iei
(conform principiului darwinist al selecţie i naturale) se
vor obţine unele tipuri de ajus tări ca re vor conduce la
degradarea structurii e conom ice prin contracţia, până
aproape de dispa riţie a acelor ramuri şi firme care
contribuie la genera rea şi diseminarea progresului
tehnic, la asigura rea securităţii alimentare şi
dezvoltării
umane.
Avantajele/dezavantajele
competitive ale infrastructurilor de transport şi
comunicaţii a le României se constată că au devenit,
din pe rspectiva avantajului compe titiv priorităţi în
stimularea convergenţe i regionale.

3.

4.

5.

În capitolul 2 sunt inventa riate şi re prezentate grafic
principalele ca tegorii de culturi din pe rspectiva
potenţialului de exploatat, la toate nivelurile
teritoriale, UAT, judeţ ş i regiune. De asemenea este
definită, tot în acest capitol, noţiunea de te ritorii
identitar-productive. Teritoriile identitar-productive
reprezintă în accepţiunea s tudiului de faţă te ritorii în
principal agricole cu acelaşi tip de potenţial productiv,
care pot avea destinaţii de valorificare în activităţi
economice simila re, în condiţii variate ale
infrastructurii teritoriale, şi care se conturează în zone
compacte pe limita unităţii de bază adm inis trativ
teritorială la nivelul te ritoriului naţional. Cu alte
cuvinte vom avea categorii de comune şi/sau oraşe pe
întreg teritoriu naţional grupate după tipul de
potenţial (scăzut, mediu sau ridica t) privind categorii
specifice de culturi ale producţiei vegetale sau
categorii specifice de producţii zoote hnice.

6.

7.

Factori genera li care au influenţă asupra categoriilor
de teritorii identita r-productive sunt:
1. Suprafaţa agricolă a României a scăzut uşor de la un
an la altul. Transferul suprafeţelor de teren către
sectorul forestier şi al construcţiilor a constituit
cauza principală a reducerii suprafeţei agricole în
14

ultimii douăzeci de ani. Reducerea suprafeţelor de
teren, prin includerea acestora în zona urbană,
reprezintă un fenomen întâlnit în zonele cu
productivitate mai mare, în timp ce schimbarea
categoriei de folosinţă a terenului agricol în cel
forestier apare, în special, în zonele defavorizate.
O mare parte din suprafaţa agricolă a fost
privatizată . Până în anul 2005, 95,6% din suprafaţa
agricolă a ţării a fost retrocedată foştilor proprietari
sau moştenitorilor legali ai acestora. Totuşi, titlurile
de proprietate au fost emise fără o verificare
corespunzătoare a terenurilor din punct de vedere
cadastral şi fără înscriere în Cartea funciară.
Distribuţia exploataţiilor agricole are un pronunţat
caracte r dual. Suprafaţa agricolă medie a unei
exploataţii agricole din România este mult sub
dimensiunea medie a unei ferme europene.
Această medie scăzută maschează disparitatea
dintre exploa taţiile agricole în ce priveşte
dimensiunea
aces tora,
rema rcându-se
o
distribuţie bipola ră sau duală.
Proprietatea reprezintă principalul mod de deţinere
al unui teren agricol. Fragmentarea excesivă a
proprie tăţii şi lipsa asocierii între agricultori
diminuează competitivitatea sectorului agricol. În
anul 2005, trei sferturi din SAU a fost exploatată de
proprie tari (sursa: Ancheta Structurală a
Exploataţiilor Agricole, 2005) în timp ce doar 14% a
fost arendată. Deşi aflată în curs de dezvoltare,
piaţa arendării rămâne limitată şi beneficiază de
aceasta mai ales exploataţiile mai mari
Aproximativ jumătate din suprafaţa agricolă este
lucrată de exploataţii de subzistenţă , care menţin
eficienţa agricolă generală la un nivel scăzut,
contrabalansând realizările fermelor mari care obţin,
de altfel, rezultate bune şi împiedicând consolidarea
fermelor de semi-subzistenţă, care ar putea deveni
astfel unităţi agricole viabile şi mai competitive.
Performanţa în agricultură a fost scăzută şi a
devenit tot mai instabilă . Acest lucru este rezultatul
(i) unei structuri duale şi „învechite” a exploataţiilor
agricole, (ii) al lipsei pieţelor care să sprijine
restructurarea şi mode rnizarea sectorului agricol şi
(iii) al industriei alimentare care nu şi-a încheiat încă
procesul de restructurare şi modernizare.
Pentru principalele culturi, producţia nu este
constantă şi se situează cu mult sub potenţial .
Aproximativ doua treimi (69%) din suprafaţa
cultivata (INS, 2006) este destinată cerealelor şi mai
ales culturilor de grâu şi porumb. Suprafaţa ambelor
culturi a fluctuat mult pe parcursul perioadei de
tranziţie, ajungând în prezent la niveluri care se
situează cu puţin peste cele de la sfârşitul anilor `80.
Culturile industriale, în special oleaginoasele, sunt
pe locul doi ca ponde re din suprafaţa cultivată (14,4
% în 2005), după cereale. Producţia de oleaginoase
a înregistrat şi ea variaţii mari pe parcursul
perioadei de tranziţie. După un declin înregistrat la
începutul anilor `90, sectorul şi-a revenit şi s-a
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

primele ţări viticole exportatoare din lume şi ocupa
locul 5 în Uniunea Europeană, în 2007. În România
sunt identifica te 8 mari regiuni viticole: Podiş ul
Transilvaniei, Dealurile Moldovei, Dealurile Munteniei
şi Oltenie i, Banat, Crişana şi Maramureş, Colinele
Dobrogei, Terasele Dunării şi nis ipurile şi a lte te renuri
favorabile din s udul ţării. Aceste regiuni includ un
număr de 37 podgorii, din ca re fac parte 177 de centre
viticole, din care 48 sunt centre viticole indepe ndente,
situate în afara podgoriilor.

înscris pe o curbă ascendentă către sfârşitul
decadei, datorită creşterii preţurilor internaţionale
şi îmbunătăţirilor din sectorul de procesare.
Slaba performanţă a agriculturii se explică prin
absenţa unor sectoare de piaţă cheie : piaţa
funciară, serviciile de consultanţă şi pregătire, de
creditare şi marketing. Intervenţiile strategice care
vor viza lipsa acestor pieţe vor fi esenţiale pentru
modernizarea şi restructurarea exploataţiilor de
dimensiuni intermediare şi pentru atingerea
obiectivelor referitoare la convergenţa veniturilor şi
competitivitatea agriculturii.
Suprafeţe largi ale României prezintă limitări
naturale ale productivităţii agricole. Acestea sunt
legate în special de Munţii Carpaţi şi de Delta
Dunării, dar şi de alte zone cu specificită ţi ale
condiţiilor de sol sau climă. Aceste zone
defavorizate agricol sunt de regulă asociate cu un
nivel ridicat de biodivers itate.
România dispune de soluri de bună calitate - în
special în zone le de câmpie, însă fenomene ca
eroziunea solului, seceta, balanţa negativă a apei
în sol sau gleizarea, salinizarea, acidifierea sau
alcalinizarea si compactarea afectează foarte mult
fertilitatea aces tora.
Resursele de apă dulce ale României sunt reduse
faţă de media europeană şi nu au o repa rtiţie
spaţială şi temporală uniformă. Calita tea acestora
este mai puţin afectată în prezent de consumul de
îngrăşăminte din agricultură şi mai m ult de
infrastructura precară a sistemelor de canalizare
şi epura re a apei din spaţiul rural.
Agricultura ecologică are potenţial - de a contribui
semnificativ la proteja rea resurse lor de apă şi sol,
conservarea biodiversităţii şi la lupta împotriva
schimbărilor climatice, ofe rind astfel bunuri
publice şi dese rvind în acelaşi timp o piaţă
europeană afla tă în plină ascensiune.
România are emisii s căzute de gaze cu efect de
seră. Atât agricultura cât şi fondul forestie r
românesc pot juca un rol important în lupta cu
schimbările climatice, puternic res imţite în ultim ii
ani mai ales prin inunda ţii şi prin tempe raturi
ridicate şi secete prelungite. Aceste fenomene
afectează atât productivitatea agricolă şi
forestie ră, cât şi valoroase habitate ş i ecosis teme.

Regiunile viticole se suprapun în mare parte regiunilor
de dezvoltare, astfel că se poate face o corelare între
aceste zonificări şi gruparea podgoriilor mai importante
conform acestora. Din punct de vedere al formei de
proprie tate, au apărut schimbări importante în
structura patrimoniului viticol. La sfârşitul anului 1989,
din totalul de 278000 hectare de suprafaţă viticolă,
87000 hectare (31%) erau în proprietatea statului,
154000 hectare (55%) în coope rative agricole, iar 37000
(14%) în sectorul privat. În anul 2000, sectorul privat
deţinea 225000 hectare din suprafaţa viticolă a
României, reprezentând 89%. Conform studiilor
statistice, suprafaţa totală a viilor pe rod era, în 2008,
de 194935 hectare. Cea mai bine reprezentată este
Regiunea Sud-Est (care include cele mai importante
podgorii – Panciu, Odobeşti, Coteşti, Nicoreşti). Nu s-au
înregistrat variaţii semnificative în ultimii ani.
La nivel de UAT există un numă r mare de zone ale
căror centre viticole, prea puţine, nu valorifică
pote nţia lul mare existe nt. Ca exe mplu, se pot da
jude ţele A rad, Ba cău, Botoşa ni (pote nţial ridicat de
vie masă), Bihor (com une cu potenţial ridicat, a tât
pentru vin cât şi pentru masă: Che ţ, Ghenetea,
Marghita, Nojorid, Sârbi, Spinuş, Viişoa ra), Ialomiţa,
Olt, Teleorman (potenţia l ridicat de vie vin) sa u Gorj,
Mureş, Neamţ, Sălaj (cu un potenţial de vie masă
ridicat) . O excepţie o constituie judeţul Ilfov care
apare având un potenţial viticol ridica t în aproape
jumăta te din te ritoriu, în s pecia l la via pentru vin, iar
în s tatis tica anul 2008 figurează cu o producţie de
5300 tone struguri, totuş i, aici nu e xis tă niciun ce ntru
viticol.
Cele mai importante măsuri din procesul de reformă al
sectorului viticol e uropean sunt e limina rea practicilor
de îmbogăţire artificială a vinurilor cu zahă r, reducerea
suprafeţelor podgoriilor europe ne cu aproximativ 200
de mii de hectare şi e limina rea ajutoa relor acordate
producătorilor care trebuie să-şi arunce surplusul de
producţie, precum şi a subvenţiilor acordate
producătorilor care îşi transformă vinul nevândut în
alcool industrial. Măsurile incluse în programul de
reformă elaborat de Comisia Europeană, au influenţat
sectorul viticol românesc, mai ales după aderarea
României la Uniunea E uropeană în 2007.

În concluzie, lipsa compe titivităţii este reflectată de
productivitatea scăzută, de creşterea economică
scăzută şi de un deficit al balanţelor comerciale
agroalimentare, având în vede re că agricultura şi
industria alimenta ră nu reuşesc să ţină pasul cu
creşterea ce rerii de produse alimentare, determ inată
de creşte rea econom ică generală rapidă şi neputând
face faţă compe tiţiei străine, în special celei din UE.
3. Viticultura
Referitor la viticultură, luând în conside rare suprafaţa
cultivată cu viţă-de-vie, România se situează printre

În cel de-al treilea capitol se rea lizează un microprofil
regional al spaţiului rural din pe rspectiva potenţialului
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productiv, pe baza analizei deta liate a acestuia din
prezenta lucra re şi luând în cons idera re optimul
ecologic al teritoriilor ide ntitar – productive. În funcţie
de optimul ecologic al teritoriilor identitar –
productive, regiunile de dezvoltare conţin zone
geografice care variază de la favorabile, până la cele

nefavorabile anum itor producţii agricole. Stabilirea
gradului de satisface re a cerinţelor biologice ale
plantelor cultivate în diferitele regiuni ale ţării perm ite
determinarea expresiei geografice a modului în care se
repartizează potenţialul ecologic al agriculturii.

16
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4. Avantajele competitive ale regiunilor
Regiunea Nord – Es t: (1) domeniul econom ic
tradiţiona l al regiunii, industria de prelucra re a
lemnului a cunoscut o creş tere sem nificativă în
ultimii a ni, nu numai în ceea ce priveşte numărul
locurilor de m uncă, dar mai a les privind cifra de
afaceri. Creş terea ponde rii industrie i de mobilă în
tota lul cifrei de aface ri evidenţiază orie ntarea spre o
valorifica re supe rioară a lemnului; (2) ofe rtă turistică
diversifica tă, cu s pecific în e coturism şi agroturism;
(3) originalita tea peisa jului bucovinean câ t şi
specificul deose bit al satelor pot susţine agroturism ul
de lungă durată (Vatra Dorne i, Solca, Cacica şi pe
Valea Bis triţe i şi Moldovei).

Dunărea), care vor traversa regiunea va mări gradul de
accesibilitate al regiunii.
Regiunea Vest: (1) ce rcetarea, dezvolta rea – inovarea
din domeniul agricol, care se concentrează în principal
în jude ţul Timiş; (2) posibilitatea dezvoltării
agroturismului: în judeţul Caraş - Severin, în Munţii
Apuseni (în vecinătatea oraşului Brad), cât şi în vestul
şi sudul judeţului Hunedoara.
Regiunea Nord – Vest: (1) existenta întreprinderilor
mari în sectorul industriei alimentare; (2) oraşele mari
ale regiunii (Cluj-Napoca, Oradea) menţin cererea de
produse agricole, iar pe baza acestora se poate realiza
dezvoltarea durabilă a zonelor rurale înconjurătoare; (3)
există mai multe zone etnofolclorice care au permis
dezvoltarea agroturismului în Maramureş, Cluj şi Bihor.

Regiunea Sud – Est: (1) te renurile cultivate deţin 65%
din suprafaţa regiunii şi prezintă potenţial de
dezvoltare în viitor. În anul 2007, regiunea se ocupa
primul loc la nivel naţional, în ceea ce priveşte
producţia de legume. În ceea ce priveşte sectorul de
creştere a animale lor şi cel zootehnic, regiunea are o
veche tradiţie în producţia de carne de oaie şi ca pră, şi
de asemenea, de lână; (2) regiunea prezintă şi un
cadru promiţător pentru dezvoltarea agroturismului
(în judeţele Brăila, Galaţi si Tulcea); (3) prezenţa
portului Consta nţa, secondat de porturile dună rene
Galaţi, Brăila şi Tulcea. Legăturile acestora cu marile
porturi a le lumii, pot fi folosite, atât pentru a exporta
bunurile produse în regiune.

Regiunea Centru: (1) având tradiţie în industria
prelucrării lemnului, este explicabilă preze nţa a trei
institute de ce rce tare în domeniu silvic; (2)
agroturismul beneficiază de pote nţialul reprezentat de
gospodăriile popula ţiei din me diul rural (sunt
omologate de ANT 237 pensiuni agroturistice); (3)
principalele dome nii agricole care prezintă potenţial
de dezvoltare şi reprezintă o sursă de locuri de muncă
şi venituri pentru zona rurală a regiunii sunt creş terea
animalelor, în s pecial în zonele m ontane ale regiunii
(care re prezintă 47% din teritoriul regiunii), viticultura,
cultivarea plante lor te xtile, a cartofului şi sfeclei de
zahăr.

Regiunea Sud Muntenia: (1) existenţa te renurilor
adecvate agriculturii ecologice; (2) Regiunea Sud are
un important potenţial de dezvoltare difere nţiat între
nord ş i sud. În sudul regiunii exis tă suprafeţe agricole
întinse, care pot sta la baza dezvoltării une i agriculturi
specializate
pe anumite tipuri de
culturi,
corespunzătoare condiţiilor pedologice din regiune. În
nord există importante resurse pom icole si viticole,
alături de un potenţial agroturistic ins uficie nt
valorificat; (3) Dunărea, al cărui potenţial poate fi
valorificat ca o alternativă la turismul montan, din
nordul regiunii; (4) exis tenta unor segmente ale
coridoarelor e uropene de transport IV şi IX precum şi
existenţa segmentului de autos tradă A1 (Bucureşti Piteşti) şi A2 (Bucureşti - Drajna), drumuri naţionale şi
europene mode rnizate.

Regiunea Bucureşti – Ilfov: (1) densitatea mare a
populaţiei s usţine cea mai ma re piaţă agricolă din
România, marcată de dependenţa capitalei de
produsele agricole locale; (2) dezvoltarea zonei
metropolitane facilitează amenaja rea integrată a
teritoriului la nivel regional astfel încât prin aceasta să
se diminueze dezechilibrele dintre capitala Bucureşti şi
aria limitrofă (rurală, în cea mai mare parte).
5. Concluzii
Dezvoltarea potenţialului regional devine un imperativ
al strategiei creşterii economice naţionale. Accentul
pus pe importanţa compe titivităţii regionale a crescut
în ultima vreme din ce în ce mai mult în documentele
strategice ce vizează dezvoltarea economică. Dacă
primele rapoarte UE despre compe titivitate au
semnalat tendinţe le îngrijorătoa re în ceea ce priveşte
avantajul competitiv în conte xt global şi local,
actualele linii directoare strategice ale Com unită ţii dau
priorita te com petitivităţii regionale.

Regiunea Sud – Vest: (1) regiunea are o suprafaţă
agricolă totală de peste 1,8 milioane, reprezentând
12,3% din terenul agricol din România Agricultura
reprezintă o resursă importantă pentru Regiunea
Oltenia, cu peste 1 mil. ha utilizate pentru cultura
cerealelor, a plantelor oleaginoase, legume şi fructe,
cartofi, sfeclă de zahăr, producţia vinului; (2) spaţiul
rural oferă o cadru prielnic dezvoltării turism ului,
bazat pe un me diu nepoluat, calitatea vinului,
gastronomia ş i vestite le tradiţii folclorice ale Olte niei;
(3) cons truirea ce lor două axe prioritare de transport
(formate din coridorul rutier IV şi coridorul VII – fluviul

Apariţia unor noi perspective asupra creării
avantajelor com petitive la nivel naţiona l scoate cla r în
evidenţă rolul factorilor locali şi a i iniţiativei
economice în dezvoltarea economică generală a unei
ţări prin construcţii conce ptuale, cum a r fi
aglomerările sau districte le industriale, reţele le de
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inovaţie sau centrele de compete nţe. Dintre principiile
de care trebuie să ţină seama guvernele atunci câ nd se
angajează să sprijine avantajul competitiv na ţional,
trei sunt mai importante: prospe ritatea economică
naţională cere ca indus triile să se modernizeze,
naţiunile câştigă avantaje datorită dife renţe lor şi nu
similitudinilor şi avantajul compe titiv este concentrat
din punct de vedere geografic.

piaţă. In Planul Opera ţional Regional, Axa Prioritara 4
prevede „Consolidarea mediului de aface ri regional si
local”. Avantajele competitive regionale si dispa rităţile
constituie un factor pe ntru stabilirea nivelului
investiţiilor majore.
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In România se acordă o prioritate deosebită creşterii
competitivităţii sectorului productiv şi a atractivităţii
acestuia pentru investitorii străini. Deşi resursele
naturale materiale şi umane de care dispun regiunile
stau la baza dezvoltării acestora, competitivitatea
depinde în cea mai mare măsură de capacita tea de a
dezvolta şi implementa stra tegiile cele mai adecvate,
pe baza cărora regiunile să câştige în timp un avantaj
competitiv atunci când concurează pe piaţa globală.
Este esenţia lă în acest sens valorificarea avantajelor
regionale, astfel încâ t aces tea să fie transformate în
elemente cheie ale dezvoltării şi concurenţei pe
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