CAPITOLUL 12 – Analiza SWOT a judeţului Satu Mare

PUNCTE TARI
Economie

Dezvoltare
teritorială

- Activitate
industrială
stabilă, chiar şi
în perioada de
recesiune
economică
(industria de
maşini şi
echipamente)
Adaptabilitatea
sectorului IMM
şi dezvoltarea
spiritului
antreprenorial
- Creşteri de
activitate în
domeniul
agriculturii şi
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al
polarizării
urbane
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pozitivă
a
locuinţelor
Economie
urbană
dezvoltată (în
municipiile
Satu Mare şi
Carei)
- Accesibilitate
ridicată pentru
majoritatea
localităţilor
rurale

Turism

Resurse umane

Infrastructură

Mediu

Cooperare
teritorială
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atractiv, natural şi
nepoluat ce oferă
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variat –existenţa de
obiective turistice
importante şi
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- Potenţial termal
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în creştere
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- Natalitate mai
ridicată faţă de
media naţională
- Creşterea
ponderii
populaţiei rurale
şi în special a
populaţiei tinere
- Diversitatea
etnică, religioasă
şi etno-culturală a
populaţiei

- Satu Mare
este cel mai
apropiat
municipiu
reşedinţă de
judeţ din
România de
reţeaua
autostradală
europeană.
- Reţeaua
rutieră
europeană
dezvoltată
- aeroportul are
cea mai lungă
pistă din
regiune
- Furnizarea

Sistem
de
management
integrat
al
deşeurilor
- Nivelul NOx mai
scăzut decât media
UE
- Emisiile de gaze
cu efect de seră mai
reduse decât media
UE
Potenţial
energetic
ridicat
dpdv al resurselor
geotermale
şi
energetice

- Poziţia
- o bună
geografică
expertiză în
strategică oferă
privinţa
judeţului un
accesării
potenţial înalt de fondurilor
dezvoltare în
europene, în
domeniul
privinţa creşterii
transporturilor şi capacităţii
turismului
administrative.
- Existenţa
- implementarea
acordurilor de
unor proceduri
colaborare şi
privind
experienţa
transparenţa în
dobândită în
instituţii publice
urma diversităţii - experienţă şi
mari a
cunoştinţe
proiectelor
dobândite în
comune cu
planificarea
judeţul
strategică la

Capacitate
administrativă

turismului
- Dinamica
pozitivă a
balanţei
comerciale
- Impact
economic
ridicat al
investitorilor
străini
- Potenţial
ridicat
hidroenergetic
şi geotermal
- Tradiţii
populare,
produse "made
in"
- potenţial
agricol ridicat,
solul şi clima
sunt favorabile
pentru cultura
plantelor şi
creşterea
animalelor
- Cel mai mare
producător de
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a
autorităţilor
publice
pentru
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şi
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energiei
electrice este
soluţionată
- Municipiile şi
oraşele şi
majoritatea
comunelor de
interes turistic
au reţea de apă
potabilă

SzabolcsSzatmar-Bereg
şi
Transcarpatia
- existenţa, la
nivelul
administraţiei
judeţene
şi
orăşenesti,
persoanelor cu
experienţă
în
planificare
strategică
şi
programare pe
diferite
programe

nivel de APL
- existenţa unor
forme variate de
asociere

căpşuni din ţară
- Mentalitatea
serioasă faţă de
muncă a
persoanelor
PUNCTE SLABE
Economie

Dezvoltare
teritorială

Turism

Resurse umane

Infrastructură

Mediu

Cooperare
teritorială

Capacitate
administrativă

- Economie
bazată în
principal pe
activităţi cu
valoare
adăugată redusă
- Activitatea
economică
concentrata în
jurul oraşului
Satu Mare
- ponderea
scăzută a
serviciilor
comerciale în
sectorul terţiar
- Infrastructura
de afaceri

Scăderea
populaţiei
în
mediul urban
- Nivel de
urbanizare
scăzut
Eficienţa
termică
a
blocurilor
de
locuinţe scăzută
Economia
rurală are un
grad scăzut de
diversificare.

- Infrastructură şi
servicii turistice
slab dezvoltate
- Număr mic de
structuri de cazare
clasificate
- Turism rural
slab dezvoltat
Resurse
naturale, balneare
insuficient
exploatate
Patrimoniu
cultural şi istoric
degradat
- Lipsa pachetelor
integrate
de
informare

- Scăderea
continuă a
numărului
populaţiei
- Speranţa de
viaţă la naştere
cea mai scăzută
din ţară
- Sold migratoriu
negativ
Rata
de
dependenţă
demografică este
mai ridicată în
mediul rural decât
în mediul urban.
- Nivelul de
instruire scăzut al

- Lipsa unei
centuri a
municipiului
Satu Mare,
principalul nod
rutier al
judeţului
- Lipsă axă
rutieră rapidă
(autostradă,
drum expres
sau drum
naţional cu
ocolirea
localităţilor).
- Drumurile
judeţene şi
comunale sunt

- Dezvoltarea
insuficientă a
infrastructurii de
management a
deşeurilor
- Nivelul redus al
colectării selective
a deşeurilor, al
reciclării şi
valorificării
acestora;
- valorificarea
redusă a
potenţialului
energetic

Lipsa
competentelor
de gestionare a
resurselor
financiare, etc.
- Nivel redus de
dezvoltare de
parteneriate în
mediul privat
- Cadrul legal şi
regulamentar
diferit şi fuxuri
limitate
de
informaţii

Resurse
umane
insuficiente
cantitativ
şi
calitativ faţă de
activitatea
instituţională
obligatorie
- Capacitatea şi
expertiza
limitată a APL
de a pregăti şi
implementa
corespunzător
proiecte

insuficient
dezvoltată
- Sector CDI
slab dezvoltat
Structura
excesiv
fragmentată a
exploataţiilor
agricole,
nesustenabile
economic.
Slabă
reprezentare a
parteneriatelor
în
domeniul
agriculturii.
Consumuri
ridicate
de
energie
în
industrie,
agricultură,
servicii
şi
transport
- Dificultăţile de
comercializare a
producţiei
agricole a
fermelor de

culturală
,
turistică
Lipsa
amenajărilor
turistice
corespunzătoare
(ex.
baze
de
tratement,
ştranduri etc.)
- Calitate încă
redusă
a
serviciilor
turistice,
pregătirea slabă a
persoanelor care
activează
în
turism

populaţiei rurale.
- Lipsa curriiculei
de pregătire şi a
învăţământului în
domeniul
turismului
- Pregătire
profesională
necorespunzătoare
a personalului din
turism.
- Nu există
personal pentru
promovare
turistică.
- Infrastructura de
sănătate încă slab
dezvoltată
- dezvoltarea
redusă a
infrastructurii
sociale, mai ales
în mediul rural şi
oraşele mici şi
mijlocii

modernizate în
mică măsură.
- Lipsă reţele
de cale ferată
dublă şi
electrificată
- Intersecţiile
între căile
rutiere şi
feroviare sunt
în general la
nivel şi în stare
proastă.
- Lipsesc
centrele şi alte
facilităţi
privind
transportul
intermodal.
- Infrastructură
de
utilităţi
publice
insuficient
dezvoltată.

semisubzistenţă.
- Migraţia forţei
de muncă
- Rata de
ocupare în
scădere
OPORTUNITĂŢI


Potenţial pentru dezvoltarea comerţului internaţional



Potenţial de dezvoltare al activităţilor de cercetare-dezvoltare



Creşterea cererii pentru produse locale



Fonduri europene şi naţionale pentru organizarea activităţilor de marketing, de logistică şi depoz itare a produselor agricole



Fonduri europene pentru dezvoltare urbană



Fonduri pentru dezvoltare rurală



Fonduri acordate pe axa LEADER prin înfiinţarea GAL-urilor.



Fonduri acordate prin programe de cooperare cu Ungaria şi Ucraina



Construcţia autostrăzi M3 între Nyiregyhaza şi Vaja, fiind foarte aproape de j udeţul Satu Mare



Încheiere de parteneriate public/privat pentru dezvoltarea turism ului.



interes crescut pentru valorificarea potenţialului balnear



Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor turistice ca produse transfrontaliere



Lansarea unor noi produse culturale pe piaţa turistică



Interes crescut la nivel internaţional pentru dezvoltarea turismului eco -sustenabil şi conservarea duce la dezvoltare al turismului (turism
balnear, turism cultural)



Existenţa unor programe Naţionale şi Europene care sprijină dezvoltarea unor proiecte de formare profesională continuă pentru a creşte
adaptabilitatea populaţiei la piaţa muncii



Creşterea cererilor de specialişti ( manageri ) în domenii ale economiei inclusiv turism prin adaptarea învăţământului la cer erea de piaţă
având ca rezultat reducerea şomajului



Finanţări pentru cursuri de formare profesională şi cursuri de calificare pentru populaţia din mediul rural. (POS DRU)şi pentru populaţia
adultă pentru creşterea capacităţii acestora de a se reintegra pe pi aţa muncii



Programe de dezvoltarea unor strategii de incluziune socială pentru tineri pentru adaptarea lor în societate



Satu Mare poate juca rolul de centru de distribuţie logistic pentru piaţa din România pentru produse provenite din nordul şi v estul Europei.



Existenţa proiectului drumului expres transfrontalier Vaja - Satu Mare - Baia Mare-oportunitatea de a fi executat



Acces sporit la programele de finanţare a protecţiei mediului prin i ntermediul fondurilor structurale de coeziune



Existenţa programelor Europene pentru susţinerea dezvoltării durabile



Promovarea şi co-finanţarea producerii energiei verzi;



Interes crescut la nivel internaţional pentru conservarea biodiversităţii



Creşterea interesului pentru utilizarea resurselor de energie regenerabilă



România , stat membru UE-oportunitatea şi necesitatea de dezvoltare şi de reformă în domeniul capacităţii administrative



Existenta programelor de cooperare teritorială ale Uniunii Europene, finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională -oportunitatea
de a le administra, creşte presiunea de schimbare şi de dezvoltare a serviciilor ce gestionează fo ndurile
AMENINTĂRI

- Concurenţa zonelor turistice din judeţele vecine şi de peste graniţă
- Globalizarea duce la marginalizarea unor sectoare ale economiei în special a celor cu valoare adăugată mică ( textile, confec ţii, alimentară)
cu efecte negative asupra competitivităţii judeţului.
- Infrastructura serviciilor publice urbane şi rurale deficitară în raport cu nevoile populaţiei
- Protecţie socială insuficientă
- Creşterea şomajului şi sărăciei
- Scăderea calităţii vieţii în mediul urban
- Migraţia în străinătate a populaţiei tinere şi a forţei de muncă calificată
- Impactul negativ al dinamicii pozitive a funcţiei de locuire asupra mediului nat ural şi a modului de utilizare a terenurilor
- Imposibilitatea sau constrângerile externe ale înfiinţării unor noi afaceri în mediul rural: costuri d e înfiinţare ridicate (bani, timp), impozite
- Absenţa resurselor financiare disponibile la nivel local pentru infrastructura de transport
- Riscul creşterii abandonului şcolar ca urmare a adâncirii crizei economice
- Risc scădere şcoli din mediul rural ca urmare a scăderii natalităţii
- Dezvoltarea axei rutiere rapide Debrecen - Oradea - Zalău - Cluj-Napoca - Târgu Mureş - Braşov / Iaşi ca principală axă vest - est pentru
jumătatea nordică a
- Degradarea şi mai accentuată a infrastructurii de transport feroviar.
- Poluarea factorilor de mediu (aer, apă, sol) şi pericolul degradării fl orei şi faunei în zonele protejate, din cauza turismului necontrolat
- Fragmentarea habitatelor din cauza dezvoltării infrastructurii
- Nerespectarea reglementărilor urbanistice în dezvoltarea localităţilor
- Capacitate limitată de absorbţie la nivel local a fondurilor europene (în special în mediul rural)

- Lipsa de atractivitate şi motivaţie a resurselor umane din punct de vedere a sal ariilor din administraţia publică
- Bariere administrative

