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4.
STRATEGIA
REGIUNII CENTRALE
În anii optzeci, regiunile cele mai competitive din Europa, Asia şi America de Sud au anticipat
globalizarea, prin organizarea

teritoriilor acestora pentru a

îndeplini funcţii specializate, bazele

pentru noi paradigme spaţiale.
Catalonia este astăzi un centru industrial din Spania, în timp ce Baden-Württemberg, Germania are
mai multe centre de cercetare decât orice alt oraş european şi Shanghai, a fost transformat în centrul
financiar al Chinei.
În Mexic, dezvoltarea regională nu a fost luat în serios până în 2000, anul în care ţara a fost
împărţită în cinci regiuni principale în sensul coordonării: Nord-Vest, Nord-Est, Centrală şi de
Vest, Europa Centrală şi de Sud-Sud-Est.
Regiunea Centrală, compusă din statele din Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Morelos, Puebla,
Tlaxcala şi Districtul Federal, cuprinde 12 dintre cele 55 zone metropolitane ale tarii, astfel cum sunt
definite de către Ministerul de Dezvoltare Socială, SEDESOL, şi conturile pentru 39,9% din PIB.
Această regiune, care acoperă 4.42% (8622 km2) din suprafaţa ţării, este casa, la 34,6% din
populaţia activă din punct de vedere economic a tarii şi 39,2% din capitalul intelectual. De asemenea,
ştiinţifice şi de know-how tehnologic".
Dacă Regiunea Centrala vrea sa participe cu succes la procesele globale de aprovizionare,
cum ar fi înlănţuirea (logistica de competitivitate), în surse de aprovizionare (de sincronizare a
lanţurilor de aprovizionare la nivel mondial şi comerţ) şi informarea (emanciparea prin
intermediul cooperării on-line şi schimbul de cunoştinţe şi informaţii) , Regiunea Centrala
trebuie să-şi intensifice eforturile de a produce resurse umane de înaltă calificare şi să
promoveze proiecte de infrastructură care sa îmbunătăţeasca accesibilitatea, mobilitatea şi
conectivitatea, cu scopul de a încuraja dezvoltarea regională.
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31,5% din studenţi la nivel naţional, dezvăluind potenţialul enorm pentru crearea unei "societăţi
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Dezvoltarea regională: un efort de echipa
Din martie 2006, Guvernul Mexico City , prin intermediul Ministerului de Dezvoltare Urbană şi
Locuinţei (Seduvi), a condus "Consiliul Tehnic pentru Urbanism şi dezvoltare urbană", una dintre cele
11 consilii specifice ale sectorului înfiinţat în temeiul "Incredere pentru Dezvoltarea Regională a
Regiunii Centrale "(Fidcentro), fondată pe 7 decembrie 2001 pentru activităţi de cercetare în
strategiile de dezvoltare regională.
Scopul acestor consilii este de a promova planificarea şi strategiile de dezvoltare regională, la toate
cele trei niveluri de guvernare. În plus faţă de Consiliu, condus de Seduvi, există consilii specializate
în infrastructură, comunicaţii şi transport, dezvoltare economică, dezvoltarea agriculturii, mediului,
siguranţa publică, dezvoltarea socială, sănătate, educaţie, afaceri indigene si geografie şi statistici.
În decembrie 2007, Seduvi a convocat o şedinţă cu privire la dezvoltarea Regiunii Centrale, care a
reunit pentru prima dată toate cele cinci consilii care au un impact direct asupra dezvoltării urbane
din regiune: planificarea urbană şi dezvoltarea urbană, infrastructură, comunicaţii şi transport, mediu,
dezvoltare economică şi geografia şi statistici.
Fiecare consiliu a fost invitat să prezinte un portofoliu de proiecte de dezvoltare, a căror viabilitatea
vor fi discutate în cadrul reuniunii.
Dezvoltarea durabilă, protecţia mediului, infrastructura, locuinte, parcuri industriale, noi oraşe
şi urbanismul au fost câteva dintre subiectele dezbătute.
În ceea ce priveşte planificarea şi problemele organizatorice, provocarea majoră a fost să elaboreze
un plan pentru zonele metropolitane din Mexico City, Puebla, Tlaxcala, Toluca-Lerma, Querétaro,
Cuernavaca, Pachuca, Cuautla, Tlaxcala, Tulancingo, Tula, Apizaco şi San Martin Texmelucan, o
iniţiativă care va solicita guvernelor locale sa lucreze în coordonare cu un altul şi de proiectare în
comun cu strategiile de dezvoltare urbană.
Guvernul Mexico City, prin intermediul Seduvi, a jucat un rol important în stabilirea şi coordonarea
dezvoltarii teritoriale regionale din Fondul de Rezervă, simplificand reglementările de proprietate
regiune.
Stabilirea priorităţilor: o mai bună infrastructură
Primul pas pe drumul spre transformarea Regiunii Centrale într-un teren fertil pentru investiţii
în sectorul de producţie şi să încurajeze crearea de activitati şi servicii de calitate, este de a
îmbunătăţi infrastructura sa. Există în prezent, 50 de proiecte în curs de desfăşurare, toate
acestea vor ajuta la creşterea competitivităţii regiunii.
Cele trei linii de tramvai, centura de sud-est din Mexico City, construcţia autostrăzii Naucalpan-Toluca
în Estado de Mexico, autostrada 21 Siglo în Morelos, renovarea autostrazii Mexico City-Pachuca în
Hidalgo şi centura Arco Norte conectarea Mexico City-Guadalajara şi autostrăzii Mexico City-Puebla
sunt doar câteva dintre proiectele analizate de către adunare.
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asupra terenului şi a creat un cadru mai standardizat juridic pentru iniţiativele de dezvoltare urbană în
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Există, de asemenea, planuri de a crea o reţea de aeroporturi regionale pentru a spori
competitivitatea la nivel internaţional.Acestea şi alte proiecte de infrastructură sunt discutate, în plus
faţă de propunerile destinate să pună Regiunea Centrală pe cale să egalitatea socială şi dezvoltarea
durabilă, chestiuni care sunt de o importanţă crucială pentru actuala administraţie Mexico City guvern.
Şapte din cele 28 de proiecte prioritare pentru Regiunea Centrală vor fi finanţate de către Fidcentro,
în timp ce fondurile vor fi, de asemenea, puse de către guvernele de stat şi Fondul de Metropolitan.
Sporirea competitivităţii Regiunii Centrale cere să se gândească şi să se acţioneze la nivel mondial
regional. Deşi cele şase state care cuprind această regiune genereaza 4 din fiecare 10 pesos din
PIB-ul Mexicului, mai există diferenţe uriaşe sociale care trebuie să fie eliminate, în timp ce aceasta
este una dintre zonele din ţară în care mediul a suferit cel mai mult ca urmare a a proceselor de
urbanizare.
Reuniunea consiliilor tehnice chemate de Seduvi de coordonare a iniţiativelor de dezvoltare regională
reprezintă un efort concertat din partea Guvernului Mexico City de a aborda proiectele de dezvoltare
de acest tip într-o manieră cuprinzătoare, cu scopul de a transforma Regiunea Centrală de la o
societate bazata pe intensiv pe forţa de muncă la una bazata pe tehnologie şi stiinta know-how.

Impartirea statutlui Mexic in
regiuni

Surse documentare:
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