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I. Előzmények, felvezető 

 

A gazdasági fejlődés a helyi kapacitások mellett, a helyi közösség javára ésszerűen felhasznált külső tőke 

hasznosítását is megkívánja. E tekintetben megjegyzendő, hogy az országba irányuló külföldi 

befektetések a válság évei alatt igencsak megcsappantak, jelenleg a 2008-as szint csupán ötödét teszik ki. 

Bár a Középrégió a második legkedveltebb befektetési célterületnek számít az országban, az elmúlt 

években a külföldi befektetések alig több mint 7%-a irányult ide, és ezek is főleg az iparosodottabb és a 

fejlett pénzügyi szolgáltatási szektorral rendelkező térségeket részesítették előnyben.  

A 2011-es év végén az Országos Cégbíróság adatai alapján (1991 és 2011 között létrehozott), a külföldi 

tőkét jegyzett cégek száma Hargita megyében 2071 volt. Ez bár a régióban jegyzett cégek 15%-át jelenti, 

a tőke alapján csupán 3,7%-os részesedést jelent. A jegyzett tőke alapján Hargita megye az utolsó a régió 

megyéinek sorában, országos szinten pedig a 31. Ez 87,5 millió eurós befektetést jelent, míg Maros 

megyébe ennek mintegy tízszerese áramlott be. Egy, a tavalyi évre vonatkozó felmérés szerint megyénk a 

30. helyet foglalja el az országba irányuló külföldi befektetések megyei rangsorában, ám a hazai 

befektetések alapján az igencsak előkelő hetedik helyen található, több mint 15 millió euróval 

(többségében energiaipari befektetések). 

A külföldi tőke elmaradásának egyik fontos oka a földrajzi és szállítási infrastruktúra megyei helyzete, de 

ugyanakkor fontos szerepe van azon ténynek is, hogy nincs egy megyei szinten összehangolt 

befektetésvonzó marketing és üzleti tevékenység.  

II. Mi történik a vezető megyékben? 

 

Megvizsgáltuk országos szinten, hogy a külföldi befektetések vonzásában élenjáró megyéknek miként 

sikerült eredményeket elérniük. A földrajzi és földtulajdoni szerkezet miatt az alkalmazott megoldások és 

jópéldák nem mindig ültethetőek át Hargita megyére, de a mindennapi gyakorlatban megközelítési síkon 

irányadóként szolgálhatnak.  

Minden egyes esetben az látható, hogy a fő mozgatóerő az illetékes megyei tanács, illetve a megyei tanács 

által létrehozott cég vagy fejlesztési egyesület.  

Temes megyében már 1995-ben létrehoztak egy befektetők vonzásával foglalkozó fejlesztési társulást 

(http://www.adetim.ro), amelyet 2008-ban alakítottak át a megyei tanácsnak alárendelt közszolgálattá. 

Ennek feladata a megye gazdasági fejlesztése, a helyi önkormányzatok és a magánszektor közötti 

párbeszéd fenntartása, jó gyakorlatok és módszerek bevezetése.  



   

4 
 

Szeben megye a gazdasági fejlődés évét hirdette meg 2014-re. A megyei tanács a medgyesi 

önkormányzattal, a megyei agrárkamarával, illetve a Lucian Blaga Egyetemmel közösen egy fejlesztési 

társulást hoz létre (http://www.administratie.ro/articol.php?id=46071). A megyét öt fejlesztési zónára 

osztották (Țara Oltului, Mărginimea Sibiului, Valea Secașelor, Valea Târnavelor, Valea Hârtibaciului). 

Minden zóna a társulás segítségével összeállít egy prioritási listát a jövőbeli projektekről. Minden 

zónában létrehoznak egy fejlesztési tanácsot, amely a helyi önkormányzatok vezetőiből, a megyei 

tanácsban jelen levő politikai pártok egy-egy képviselőjéből és a magánszektor szereplőiből tevődik 

össze.  

A társulás célja, hogy idén minél több nemzeti és nemzetközi befektetői fórumon, tanácskozáson részt 

vegyen. Emellett egy háromnapos nemzetközi rendezvénysorozatot szervez, melyen részt vesznek  

gazdasági nagykövetek, szakemberek, befektetők, nemzetközi bankok.  

Brassó megyében 2005-ben létrehozott a megyei tanács és Brassó város önkormányzata 10 helyi 

önkormányzattal egy egyesületet – Brassó Megyei Fenntartható Fejlesztési Egyesület (Asociația pentru 

Dezvoltare Durabilă Brașov - http://addjb.ro). Az egyesület célja, hogy elősegítse a tagok közti 

együttműködést, ezáltal is növelve a gazdasági fejlettség szintjét. Az egyesület partnerségi kapcsolatot 

alakított ki több belga, magyar és izraeli szervezettel. A célkitűzéseik eléréséhez az egyesület több fontos 

célt fogalmazott meg: 

 Brassó metropolisz övezetének gazdasági társadalmi fejlesztése 

 infrastruktúra fejlesztése 

 partnerségek létrehozása állami és magánszervezetekkel 

 pénzügyi források felkutatása 

 külföldi tőke bevonzása 

 kis- és középvállalkozások támogatása 

 turizmus fejlesztése 

 

Prahova, Kolozs és Brassó megyék esetében az általános eljárás a külföldi befektetések vonzásához, 

egy, az ipari parkot adminisztráló cég létrehozása, és ennek a feladata a befektetés vonzása. Ugyanez 

érvenyes Bihar megyére is, ez esetben viszont Nagyvárad városa a tulajdonos. Elsőrendűen ez azért 

fontos, mert rugalmasabban tud viszonyulni és reagálni a cég, mint egy közigazgatási intézmény, 

másrészt konkrét ajánlatot tud tenni, ugyanis ő adminisztrálja az adott felületet, tehát tud alkudni a 

befektetővel, amelyet a megyei tanács, mint közigazgatási egység, csak időigényes bürökratikus 

mechanizmusokon át tud adott esetben biztosítani. 

Ezen ipari parkok elsősorban zöldmezős beruházások, de Brassó esetében megemlíthetünk 2 barna mezős 

beruházást is (volt ipari telepek), a Metrom és a Carfil ipari parkokat, mindkét létesítmény Brassó Megye 

Tanácsának tulajdona.  

 

http://www.administratie.ro/articol.php?id=46071
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III. Összegzés 

A befektetésvonzás feladatát Romániában elsőrendűen a megyei tanácsok vagy helyi önkormányzatok 

látják el. Vannak esetek, amikor ezt a feladatot felvállalják a kereskedelmi kamarák, de tényleges 

tevékenységet ilyen irányban nem mutatnak, ez nyilvánvalóan az adott kamara szervezettségétől és 

elkötelezettségétől is függ.  

Tekintettel, hogy a közintézményi státus korlátozza a tevékenységi kört, a bevált gyakorlat egy 

vállalkozás létrehozása, amely révén a befektetők számára több lényeges szolgáltatást tudnak biztosítani 

(jogi, pénzügyi, könyviteli, humánerőforrás).  

A bevált gyakorlat, hogy a már nem működő állami nagyvállalatok területén hozták létre az első ipari 

parkokat (kormányhatározattal kerültek át az ingatlanok a gazdasági minisztériumtól a megyei tanács 

tulajdonába), ezeknek ügyviteli és gazdálkodási jogát az előző bekezdésben említett cégnek adták át. (lásd 

Prahova, Brassó megye) Ez alól kivétel a Kolozs megyei Tetarom, amely teljesen zöldmezős 

beruházásként indult. 

Hargita megyére vonatkoztatva is javasolt egy hasonló struktúra létrehozása. Első körben egy fejlesztési 

társulás létrehozása, amelynek elsőrendű célja a befektetésvonzáshoz szükséges feltételek azonosítása és 

megvalósítása. Jelenleg megyei szinten nem létezik egy intézmény, amely összefogja, rendszerezi a 

meglévő információkat, és a jövőre nézve konkrét célokat fogalmazz meg a befektetővonzás tekintetében. 

Ugyanakkor a helyi önkormányzatok többségében nem létezik személyzeti és szakmai kapacitás ezen 

feladat ellátására, tehát a helyi önkormányzatok ezen feladatát is áttudná venni.  

Tekintettel, hogy a megyei tanács 2014-es költségvetésének kialakítása még folyamatban van, javasolt 

már a 2014-es költségvetésből a megfelelő összeget elkülöníteni erre a célra. Az előrelátható szükséges 

keret 2014-re maximum 70.000 lej. 

Az előző években több rendben történt egyeztetés a megye polgármestereivel, többen jelezték résztvételi 

szándékukat, együttműködési hajlandóságukat. Az így létrejövő társulás a következő feladatköröket kell 

ellássa: 

 Módszertan és stratégia kidolgozása befektetők vonzására 

 Befektetői online felület létrehozása - többnyelvű, interaktív, hírlevél 

 Befektetői kalauz kidolgozása - rövid megyebemutató, gazdasági és vállalkozói adatokkal, helyi 

erőforrások rövid bemutatása, rövid jogszabályi kivonat arra vonatkozóan, amit kell tudjon a 

befektető, térségenként bemutatni a beruházási lehetőségeket, kitérve a munkanélküliségi, 

adózási, szakképzettségi, oktatási és egyéb részletekre, a térségek, megye versenyelőnyeinek 

bemutatása, a rendelkezésre álló beruházási felületek, lehetőségek bemutatása, akár kistérségi 

szinten elkülönített befektetési prioritásokkal, a Hargita Megye Tanácsa Középtávú 

Gazdaságfejlesztési Programja célrendszerének megfelelően. 

 Adatbázis potenciális romániai és külföldi befektetőkről  

 Adatbázis üzleti vásárokról, befektetői vásárokról, kiállításokról, nagykövetségek illetékes 

attaséiról 
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 Kapcsolatfelvétel és -tartás vállalkozói szervezetekkel, kereskedelmi kamarákkal, adatszolgáltató 

intézményekkel, nagykövetségekkel 

 Kapcsolatartás a kormányzati szervekkel 

 A beruházásra alkalmas megyei telkek listájának összegzése 

 Befektetői vásárokon, kiállításokon népszerűsíteni a megyét 

 PPP befektetési lehetőségek azonosítása és megtervezése 

 A székelyudvarhelyi inkubátorház és üzleti központ működtetése 
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