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Cel de-al Treilea Raport de Coeziune a
concluzionat că lărgirea Uniunii la 25 de state
membre, şi ulterior la 27, reprezintă o provocare fără precedent pentru coeziunea internă şi
competitivitatea Uniunii Europene. Lărgirea
Uniunii a condus la creşterea decalajului de
dezvoltare economică, antrenând o deplasare
geografică a disparităţilor spre est şi la o agravare a situaţiei angajărilor, spre exemplu:
•
în UE 25, 123 milioane de oameni (reprezentând cca. 27% din totalul populaţiei) trăiesc
în regiuni cu un PIB sub 75% din media UE, în
comparaţie cu 72 milioane de oameni, reprezentând 19% din total, în UE 15.
•
pentru a alinia nivelul mediu al locurilor
de muncă în cele 10 noi state membre cu cel
din restul UE ar trebui create patru milioane de
locuri de muncă. În interiorul UE lărgite există
totodata decalaje importante în ceea ce priveşte
ocuparea forţei de muncă, în funcţie de vârstă
şi sex.
În acelaşi timp, întreaga Uniune trebuie să
facă faţă provocărilor ce apar în urma
accelerării restructurărilor economice ca rezultat al globalizarii, liberalizării comerţului,
revoluţiei tehnologice, dezvoltării economiei şi
a societăţii bazate pe cunoaştere, a îmbătrânirii
populaţiei şi a creşterii imigrării.
Pentru
a
îmbunătăţi
performanţa
economică a UE, şefii de state şi de guverne,
reuniţi la Lisabona în martie 2000, au definit o
strategie pentru a face din Europa cea mai
competitivă economie bazată pe cunoaştere din
lume, până în 2010.

1. Obiectivele Politicii de Coeziune
Programele viitoare aferente perioadei de
programe vor fi grupate în 3 obiective:
•
convergenţă;
•
competitivitate regională şi ocuparea
forţei de muncă;
•
cooperare teritorială europeană.
România este eligibilă în cadrul
obiectivelor Convergenţă şi Cooperare
teritorială europeană.
Obiectivul Convergenţă are în vedere
statele membre şi regiunile mai puţin
dezvoltate care, conform tratatului, sunt
priorităţile principale ale politicii de coeziune a
Comunităţii
şi
vizează
accelerarea
convergenţei celor mai puţin dezvoltate state
membre şi regiuni prin îmbunatăţirea
condiţiilor de dezvoltare şi ocupare a forţei de
muncă, bazată pe îmbunătăţirea calităţii
investiţiilor în capitalul fizic şi uman,
dezvoltarea
inovaţiei
şi
a
societăţii
informaţionale, adaptabilitatea la modificările
sociale şi economice, protecţia şi îmbunătăţirea
mediului, precum şi eficienţa administrativă.
Acest obiectiv priveşte, în principal, acele
regiuni al căror PIB pe cap de locuitor este mai
mic decat 75% din media Comunităţii. În acest
context, obiectivul cheie al politicii de
coeziune este promovarea condiţiilor care
favorizează creşterea şi o convergenţa reală.
Programele vor fi sprijinite de resursele
financiare ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social
European şi Fondul de Coeziune.
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Obiectivul Convergenţă este finanţat şi
prin Fondul de Coeziune, destinat statelor
membre cu un PNB sub 90% din media
Comunităţii.
Urmând priorităţile stabilite din perspectiva financiară, Fondul de Coeziune îşi va
întări contribuţia pentru a realiza o dezvoltare
durabilă. De aceea, reţelele de transport, în
special cel trans-european, proiectele de interes
european şi infrastructura de mediu vor rămâne
priorităţi centrale.
Conform perspectivei financiare 20072013, Comisia Europeană a alocat 308,041 miliarde euro pentru finanţarea Politicii de
Coeziune la nivelul UE. Repartizarea acestei
sume pe cele trei obiective ale politicii
reformate este următoarea:
•
81,7% pentru obiectivul Convergenţă, din
care 24.5% sunt destinate Fondului de Coeziune
•
15,8% pentru obiectivul "competitivitate
regională şi ocuparea forţei de muncă".
•
2,4% pentru obiectivul "cooperare
teritorială europeană".
Pentru a avea acces la Fondul de coeziune,
imediat după aderarea la Uniunea Europeană,
România trebuie să transmită la Bruxelles
Programul de convergenţă. Documentul
prezintă politicile economice care vor fi promovate pentru îmbunătăţirea calităţii finanţelor
publice şi pentru o creştere economică
sustenabilă.
Programul operaţional sectorial „Creşterea
competitivităţii economice” (POS CCE) este
unul dintre cele şapte programe operaţionale
sectoriale (POS-uri), instrumente pentru realizarea priorităţilor trasate prin Cadrul Strategic
National de Referinţă (CSNR) şi prin Planul
Naţional de Dezvoltare (PND) 2007 – 2013.
Aceste documente strategice la nivel naţional
urmăresc consolidarea şi aplicarea în România
a politicilor de coeziune socială şi economică
şi a celor de dezvoltare regională cu adaptarea
corespunzătoare a acestora la politicile europene şi la strategia Lisabona, orientată cu
precădere spre creşterea economică şi crearea
de locuri de muncă.
POS CCE răspunde pe de o parte primei
priorităţi a PND 2007 – 2013: „Creşterea
competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere” şi pe de altă
parte priorităţii a doua a CSNR, respectiv
„Creşterea competitivităţii economice pe ter-
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men lung”, contribuind în acelaşi timp şi la
implementarea tuturor celorlate priorităţi ale
CSNR.
Obiectivul general al POS CCE este
creşterea productivităţii intreprinderilor
româneşti pentru reducerea decalajelor faţă
de productivitatea medie la nivelul UE.
Ţinta este creştere medie anuală a
productivităţii pe angajat de cca. 5,5 %. Aceasta va permite României să atingă un nivel de
aproximativ 55% din productivitatea medie a
UE până în anul 2015.
Obiectivele specifice sunt:
•
Consolidarea şi dezvoltarea sectorului
productiv
•
Constituirea unui mediu favorabil
dezvoltării întreprinderilor
•
Creşterea capacităţii C&D şi stimularea
cooperării între instituţii de CDI şi sectorul
productiv
•
Valorificarea potenţialului TIC şi aplicarea acestuia în sectorul public (administraţie) şi
cel privat (cetăţeni, întreprinderi)
•
Creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic
promovarea surselor regenerabile de energie
•
Promovarea potenţialului turismului românesc
Având în vedere deopotrivă, posibilităţile
identificate
pentru
îmbunătăţirea
competitivităţii întreprinderilor româneşti pentru a face faţă noilor provocări şi folosirea
oportunităţilor de a opera pe Piaţa Unică
Europeană, cât şi eligibilitatea României pentru sprijinul oferit de Fondul European de
Dezvoltare Regională (FEDR), în cadrul POSCCE au fost identificate următoarele axe prioritare:
Axa Prioritară 1: Un sistem inovativ de
producţie
Axa Prioritară 2: Cercetarea, dezvoltarea tehnologică şi inovarea pentru
competitivitate
Axa
Prioritară
3:
Tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
Axa Prioritară 4: Creşterea eficienţei
energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic
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Axa Prioritară 5: România, destinaţie
atractivă pentru turism şi afaceri
Axa Prioritară 6: Asistenţa tehnică
Asistenţa Tehnică (AT) va sprijini implementarea şi monitorizarea programului şi va
contribui în mod semnificativ la realizarea
obiectivului general şi a celor specifice.
Axele prioritare ale strategiei de competitivitate ale României sunt în deplină concordanţă

cu liniile de acţiune cuprinse în Comunicarea
Comisiei privind cadrul pentru competitivitate
şi inovare 2007 – 2013 şi are în vedere liniile
directoare ale CE pentru politica de coeziune
pentru perioada 2007 – 2013.
Contribuţia FEDR la bugetul POS CCE pentru
perioada de programare 2007 – 2013 este de 2
240 milioane Euro, ceea ce reprezintă 13,28 %
din contribuţia comunitară la CSNR.

2. Analiza situaţiei actuale. Factori de
competitivitate

În ultimii cinci ani România a înregistrat
o stabilitate macroeconomică (esenţială
pentru dezvoltarea durabilă a ţării) marcată de
o creştere consistentă a PIB, bazată pe
investiţii, exporturi şi mai puţin pe consum.
Contribuţia domeniilor economice în structura
produsului intern brut relevă o îmbunătăţire a
proporţionalităţii acestora, dar şi o evoluţie
către
structuri
moderne,
caracteristice
economiilor dezvoltate.
Trebuie menţionat că datorită reformelor
sale structurale, economia românească are în
prezent capacitatea de a răspunde cerinţelor
pieţei, valorificând în timp real oportunităţile
mediului economic internaţional. Creşterea
economică susţinută, cu un ritm mediu anual
de 6,1% în perioada 2001-2004, s-a datorat
creşterilor anuale în construcţii (8,2%),
industrie (5,2%) şi servicii (5,5%). În 2005,
creşterea PIB a fost de numai 4,1%; jumătate
din nivelul anului 2004 (+ 8,3%), fapt datorat
în special declinului în agricultură, a unui ritm
mai scăzut de creştere în sectoarele industriale,
dar a unei creşteri semnificative în construcţii
(+ 9,9%) şi servicii (+8,1%); acestea două din
urmă au contribuit cu 54,8% la formarea PIB.
Un indicator pozitiv al schimbărilor
structurale din România este creşterea
constantă a ponderii sectorului privat în PIB,
care a ajuns la 70,8% în 2004, faţă de 63,7% în
1999.
În ciuda progresului substanţial din
ultimii ani, România se află încă în urma
competitorilor europeni din punctul de vedere
al dezvoltării economice, fapt ilustrat şi de
nivelul PIB la PPC, care este în jur de 50% din
PIB–ul noilor state membre şi de aproximativ
40% din cel al celor mai slab dezvoltate ţări
din UE-15 (Grecia, Portugalia).

Creşterea
economică
durabilă
şi
îmbunătăţirea standardului de viaţă al
populaţiei sunt determinate de dezvoltarea
competitivităţii economiei în contextul
provocărilor mondiale (globalizarea economiei, deschiderea pieţelor internaţionale,
schimbările tehnologice rapide), provocări ce
trebuie să fie transformate în oportunităţi de
către economia românească. Analiza factorilor
de competitivitate şi identificarea problemelor
cu care se confruntă România, în scopul găsirii
soluţiilor optime pentru rezolvarea acestora,
reprezintă o necesitate pentru evaluarea
potenţialului economic viitor al ţării.
Studiul asupra competitivităţii statelor
lumii efectuat de World Economic Forum
(WEF), situează România în 2005 pe poziţia
67 din 117 ţări analizate (cu punctaj 3,67), în
scădere faţă de anul precedent, când ocupa locul 63 din 104 ţări analizate (punctaj 3,86) şi în
urma noilor state membre, dar şi a altor ţări
candidate ca Bulgaria (locul 58) şi Turcia (locul 66). World Economic Forum realizează
analiza competitivităţii pe baza a trei factori:
tehnologia, cadrul instituţional şi mediul
macro-economic.
Raportul
asupra
Competitivităţii Globale – World Economic
Forum, 2003 şi 2004 (pentru care sunt
disponibile date) situa România pe poziţia 55
în ceea ce priveşte tehnologia, 58 din punct de
vedere al mediului macro-economic şi 67 din
punct de vedere al cadrului instituţional, din 80
de ţări analizate, ceea ce demonstrează
necesitatea unor îmbunătăţiri majore în aceste
domenii.
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De asemenea, nivelul PIB pe locuitor (la
standardul parităţii de cumparare) se situează
în 2004 la doar o treime din media UE-25.
Evoluţia productivităţii muncii (PIB la
paritatea puterii de cumpărare/persoană
ocupată) a înregistrat un tendinţă pozitivă, dar
insuficientă, crescând de la 27,9% în 2000 la
35,3% în 2004 din productivitatea medie
înregistrată de UE-25.
Productivitatea muncii în industrie a crescut cu 11,6% pe an în perioada 2000-2003,
procent superior faţă de multe alte ţări din regiune, precum Polonia (9,8%), Cehia (7,7%),
Ungaria (8,9%). (Sursa: Buletinul Statistic
CANSTAT 2003-2004). Deşi acest indicator a
avut o evoluţie pozitivă, tendinţa păstrându-se
şi în 2004 (11,9%), România se situează în
urma mediei ţărilor UE, inclusiv a unor ţări din
regiune, pentru majoritatea activităţilor economice. Creşterea productivităţii depinde atât
de dezvoltarea tehnologică, realizată prin investiţii tangibile (echipamente, tehnologii noi)
şi intangibile (licenţe, brevete, mărci şi knowhow), cât şi de creşterea calităţii produselor, a
marketingului şi a aplicării rezultatelor
cercetării-inovării, dar şi de alte surse ce
determină creşterea valorii adăugate.
Costul scăzut al forţei de muncă este o
sursa importantă a avantajului competitiv, dar
acesta se află în scădere progresivă, determinând stimularea cercetării şi inovării
autohtone, ca principală direcţie de acţiune,
fapt ce va aduce rezultate benefice precum reducerea importurilor de tehnologii şi
echipamente, şi creşterea valorii adăugate
brute a produselor atât pentru piaţa internă, cât
şi pentru export.
Continuarea privatizării întreprinderilor de stat din economie conduce la întărirea
disciplinei financiare şi la diminuarea arieratelor, restructurarea întreprinderilor, reducerea
costurilor de producţie şi creşterea calificării
profesionale a salariaţilor. De aceea acest
proces a fost intensificat în ultimii ani în România, o mare parte a industriei prelucrătoare
şi a distribuţiei de gaze şi energie electrică
fiind deja privatizată.
Motoarele creşterii economice din ultimii ani au fost reprezentate de export şi de
investiţii.
Exportul României, bazat în proporţie de
cca 98% pe industrie, a avut o evoluţie pozitivă
în perioada 2000-2004, depinzând însă în mare
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măsură de produse cu valoare adaugată
scăzută. Cel mai mare volum de exporturi s-a
înregistrat în industria textilă, unde este
predominantă producţia în lohn, urmată de industria metalurgică cu oţeluri inferioare şi mai
putin oţeluri speciale.
S-au înregistrat progrese şi în exportul de
produse cu valoare adaugată ridicată, produse
cum ar fi industria de echipamente (aparate radio, televiziune şi comunicaţii), industria de
maşini şi aparate electrice şi industria mijloacelor de transport (în special automobile).
Creşterea competitivităţii produselor
româneşti se reflectă în schimbarea structurii
exportului de produse ale industriei
prelucrătoare (analiza a fost făcută fără industria alimentară). Astfel, în perioada 1999-2004,
s-a diminuat atât ponderea exportului de resurse, de la 16,1% la 15,6%, cât şi a produselor
de joasă tehnologie de la 49,6% la 43,1%, în
timp ce ponderea produselor de tehnologie
medie a crescut simţitor de la 16,1% la 22,3%,
iar a celor de înaltă tehnologie de la 2,5% la
5%. Volumul exportului a crescut permanent
în această perioadă, aproape dublându-se în
2005 faţă de anul 2000 (de la 11,273 mil Euro
în 2000 la 22,255 mil Euro în 2005).
În ceea ce priveşte importurile, ponderea
produselor de înaltă şi medie tehnologie este
aproximativ egală cu cea a produselor de joasă
tehnologie. Aceasta demonstrează faptul că în
mare parte, România importă tehnologii şi numai în mică măsură acestea sunt create la nivel
naţional, deci atunci când este disponibilă,
inovarea autohtonă este greu de promovat şi
transferat către firmele productive.
Se poate afirma că, în mare măsură, produsele
româneşti oferite la export sunt competitive
prin cost şi nu prin inovare.
Investiţiile reprezintă o forţă importantă
pentru dezvoltarea economică. Investiţiile
străine directe pot conduce la o creştere
substanţială a productivităţii prin faptul că
aduc atât tehnologie, cât şi cele mai bune practici. În anul 2004 s-a înregistrat o creştere a
investiţiilor străine directe (ISD), acestea
totalizând 4,098 mil. Euro (conform balanţei
de plăţi a Bancii Naţionale a României), ceea
ce reprezintă o creştere cu peste 111% faţă de
anul 2003. Astfel, România a reuşit să
micşoreze decalajul şi să devină mai
competitivă faţă de alte ţări din Europa
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Centrală şi de Est în atragerea investiţiilor
străine directe.
Creştere menţionată a ISD s-a datorat, în
special,
investiţiilor
semnificative
din
tranzacţiile de privatizare (Petrom cu OMV),
majorărilor de capital (Dacia – Renault în industria automobilelor, ISPAT – SIDEX în
industria oţelului, Michelin în industria anvelopelor, Carpatcement în industria materialelor
de construcţii), investiţiilor noi de tip green
field cum ar fi Holzindustrie Schweighofer
(industria lemnului), Saint Gobain (industria
sticlei), YKK (accesorii pentru îmbrăcăminte),
Lek Farmatech (industria farmaceutică), precum şi investiţiilor noi de tip brown field ca
Roti Auto SA (industria anvelopelor).
Interesul partenerilor externi pentru România ca destinaţie a investiţiilor străine
directe se reflectă şi în creşterea cu 54% a
numărului societăţilor comerciale cu capital
străin înregistrate în anul 2004, comparativ cu
2003, cea mai mare pondere a acestora fiind în
industrie (58,7%). Orientarea investitorilor
străini către industrie, se datorează în special
avantajelor oferite de România în acest domeniu (preţul terenului redus comparativ cu alte
ţări din regiune, forţa de muncă ieftină şi
calificată în domeniul industrial, capacităţi de
producţie, tradiţie). Pe de altă parte, creşterea
ISD a fost afectată în mare măsură de gradul
de dezvoltare a infrastructurii de transport,
comunicaţii şi energetice, care nu se ridică la
nivel european.
Un element determinant în creşterea
investiţiilor străine directe şi a celor autohtone,
îl reprezenta existenţa unui mediu de afaceri
stabil şi predictibil.
În vederea realizării acestui deziderat, sau elaborat planuri de acţiune anuale pentru
eliminarea obstacolelor administrative pentru
mediul de afaceri, iar implementarea acestora a
condus la simplificarea procedurilor legale şi
administrative pentru start up-uri, dezvoltarea
concurenţială în afaceri, şi eficientizarea proceselor de autorizări şi aprobări. Astfel,
procesul de înregistrare a unei societăţi cu
răspundere limitata implica în prezent 5 autorizaţii pe baza declaraţiilor pe proprie
răspundere şi, în general, durează 3 zile, ceea
ce plasează România deasupra mediei ţărilor
candidate şi a noilor state membre UE.
Una dintre problemele cu care se
confruntă micii investitori, în special români,
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este accesul redus la finanţare, fiind necesară
dezvoltarea unui mediu favorabil finanţării
afacerilor în condiţii de piaţă competitivă,
crearea fondurilor de garantare şi co-garantare
şi stimularea altor instrumente financiare precum capitalurile de risc, care să susţină
întreprinderile.
Competitivitatea
economică
este
determinată de calitatea produselor şi serviciilor. La nivel naţional eforturile au fost
concentrate pe transpunerea regulamentelor
europene în legislaţia internă şi pe asigurarea
condiţiilor de implementare la nivelul
cerinţelor şi exigenţelor comunitare. În plus,
cadrul legislativ a fost îmbunătăţit prin adoptarea legilor privind evaluarea conformităţii
produselor şi prin dezvoltarea infrastructurii
instituţionale în ceea ce priveşte standardizarea
naţională, metrologia, laboratoare şi acreditarea instituţiilor de certificare şi inspecţie.
Implementarea standardelor europene şi instituirea unui sistem naţional de evaluare a
conformităţii produselor, eficient, competent,
transparent şi deci credibil, contribuie semnificativ la accesul produselor româneşti pe piaţa
Uniunii şi oferă oportunităţi mediului de afaceri din România pentru a-şi îmbunătăţi poziţia la
nivel internaţional.
Extinderea permanentă şi susţinută a
pieţei
tehnologiei
informaţiei
şi
comunicaţiilor (TIC) este un factor important
ce contribuie la dezvoltarea infrastructurii
informaţionale şi la creşterea concurenţei.
Conform ultimului studiu EITO (European Information Technology Observatory), România
înregistrează una dintre cele mai mari dinamici
la nivel regional. Cu toate acestea, cheltuielile
totale cu TIC, ca şi procent din PIB, reprezintă
mai puţin de jumătate din media UE- 15, respectiv 3%. Liberalizarea pieţei de comunicaţii
şi înlăturarea monopolului Romtelecom pe
piaţa telefoniei fixe, au determinat creşterea
numărului de furnizori de reţele şi de servicii
de comunicaţii electronice care activează pe
piaţă. Rata de penetrare a telefoniei mobile a
înregistrat în perioada 2000-2004, o creştere de
50% anual, rămânând totuşi sub media UE-25
(83%).
În privinţa dotărilor cu PC-uri şi a
penetrării acestora, se remarcă o evoluţie
ascendentă, cu o rată medie anuală de creştere
a vânzărilor de peste 50%, rata de penetrare
(12 PC-uri/100 locuitori la sfârşitul anului
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2004), situându-se totuşi, sub media UE-15
(aprox. 40 PC-uri/100 locuitori). Numărul de
utilizatori Internet a crescut, dar rata de penetrare a internetului rămâne încă redusă, mai
ales în zonele rurale, unde preţul de acces este
mai ridicat. Scăderea costului broadband de
acces la Internet, creşterea concurenţei în rândul furnizorilor de Internet şi consolidarea
culturii în domeniu, reprezintă avantaje comparative pentru evoluţia economică a ţării,
coroborată cu evoluţia ascendentă a industriei
de software.
Dezvoltarea societatii informaţionale în
România a fost accentuată prin crearea, începând cu anul 2001, a cadrului legal pentru
sprijinirea dezvoltării aplicaţiilor e-guvernare
şi e-business.
Începând cu anul 2003 băncile au dezvoltat programe pentru efectuarea plăţilor prin
mijloace electronice şi s-a înregistrat o creştere
a utilizării cardurilor. Evoluţia pozitivă a sectorului de tehnologie a informaţiei a determinat
World Economic Forum în Raportul Global
privind Tehnologia Informaţiei 2004-2005, să
situeze România pe locul 53 din 104 ţări, în
creştere faţă de anul 2003, când se afla pe locul
61 din 102 ţări.
În România, activitatea de cercetare,
dezvoltare şi inovare (CDI) se bazează pe o
tradiţie valoroasă, acoperind în prezent peste
50 de domenii ştiinţifice şi tehnologice specifice şi menţinând un nivel anual relativ stabil
al activităţii şi rezultatelor. Activităţile de cercetare dezvoltare continuă să se desfăşoare, în
cea mai mare parte, în sectorul public (peste
60%). Una dintre principalele probleme ale
acestui domeniu este finanţarea insuficientă
(0,4% din PIB in 2004) de care beneficiază
doar 10% din firmele inovatoare. Acestea din
urmă au cheltuit pe inovare, în 2004, cca. 3%
din cifra de afaceri, din care: 24,5% pentru
CD, 53,4% pentru achiziţionarea de echipamente şi doar 6,6% pentru brevete şi licenţe.
Infrastructura de CD este învechită, decalajele
dintre echipamentele existente şi standardele
actuale fiind de 5-10 ani. O altă problemă
majoră este legătura slabă dintre cercetare şi
economie şi capacitatea relativ redusă de valorificare a rezultatelor cercetării (aplicabilitate
economică şi comercială). S-au facut primii
paşi pentru realizarea infrastructurii de transfer
tehnologic şi inovare prin constituirea centrelor
de transfer tehnologic, de informare
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tehnologică, a incubatoarelor de afaceri inovative, a oficiilor de legatură cu industria,
parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
centrelor de excelenţă, rezultatele fiind însă insuficiente.
Calitatea instruirii şi dobândirea unor
noi abilităţi de către forţa de muncă sunt
factori importanţi de competitivitate. Din punct
de vedere al educaţiei, în România s-a înregistrat o creştere permanentă a ponderii populaţiei
active cu studii medii (70,5% în anul 2003),
mai mare chiar decât în multe ţări europene.
Din păcate, ponderea absolvenţilor cu studii
superioare, deşi cu tendinţa de creştere (10,6%
în 2004) este mai scăzută faţă de media UE-25
de 21,9%. În ceea ce priveşte educaţia continuă
şi formarea profesională, oferta de instruire se
concentrează în special pe programe de aptitudini generale (utilizare computer, limbi straine,
contabilitate etc.) şi mai puţin pe aptitudini
specifice. Procentul celor care urmează acest
tip de educaţie este în România de 1,6%, adică
de cca. 6 ori mai mic decât cel din UE-25, de
9,9%.
Dezvoltarea sectorului energetic, ca
infrastructură de bază a economiei nationale,
asigură necesarul de energie a ţării şi
furnizează excedente pentru export, prin interconectarea la reţelele europene. În ceea ce
priveşte dezvoltarea pieţei de energie, gradul
de deschidere al pieţei este, începând din 2005,
de 82,3%, ceea ce a determinat creşterea
numărului de consumatori eligibili.
În ceea ce priveşte piaţa gazelor naturale,
a continuat liberalizarea acesteia prin majorarea gradului de deschidere la 50% începând cu
1 ianuarie 2005. Problemele care afectează
acest sector sunt intensitatea energetică
ridicată, ce poate deveni un handicap pentru
competitivitatea economică în contextul
creşterii preţurilor la energie şi impactul negativ asupra mediului al capacităţilor de generare
a energiei în special al instalaţiilor mari de ardere.
Pentru a sprijinirii utilizarea surselor regenerabile de energie, care oferă un avantaj
competitiv pe termen lung, a fost emis un pachet legislativ în vederea dezvoltării pieţei de
certificate verzi (deschisă în luna noiembrie
2005).
Sectorul IMM este un sector dinamic, cu
mare capacitate de adaptare la cerintele pieţei,
ce determină crearea de noi locuri de muncă şi
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absorbţia forţei de muncă disponibilizată din
celelalte sectoare ale economiei. Numărul de
IMM-urilor private active a crescut în 2004 cu
27%, iar numărul de angajaţi cu 10,5% faţă de
anul 2000, ceea ce demonstrează existenţa unui
spirit întreprinzător, care necesită, însă, mai
multa educaţie economică şi cunoaşterea
potenţialului pieţei, în special în sfera serviciilor.
Turismul are un mare potenţial de dezvoltare în România, chiar dacă ponderea sa în
PIB este de circa trei ori mai mică decât în ţări
în care turismul este un sector economic important (Spania, Italia, Grecia). Creşterea
investiţiilor în infrastructura de turism creează
condiţiile pentru dezvoltarea unui turism modern, dar necesită în continuare acţiuni
susţinute de promovare la nivel internaţional.
Elementele cheie cuprinse în Programul
de convergenţă pe termen mediu 2006-2009,
sunt:
• Menţinerea stabilităţii macroeconomice, continuarea procesului de dezinflaţie şi limitarea
deficitului de cont curent
•
Îmbunătăţirea predictibilităţii şi
performanţelor politicii fiscale pe termen mediu, inclusiv utilizarea eficientă a fondurilor de
la UE
• Continuarea şi aprofundarea reformelor
structurale
şi
furnizarea
de
servicii
îmbunătăţite în sănătate, învăţământ, cercetare
şi dezvoltare, transporturi, pentru a spori nivelul de responsabilizare şi de eficienţă
Asigurarea sustenabilităţii finanţelor pu•
blice pe termen lung
• Îmbunătăţirea mediului de afaceri, promovarea culturii antreprenoriale, creşterea
flexibilităţii şi participării pe piaţa muncii
• Reforma administraţiei publice.
Pentru 2007, ţinta de inflaţie este stabilită
la 4% - decembrie la decembrie- cu o marjă de
un punct procentual. Pentru 2008, ţinta
centrală este stabilită la 3,8% (decembrie la
decembrie) cu aceeaşi majă de toleranţă. Pe
termen mediu, ţintele de inflaţie vor fi stabilite
conform traiectoriei necesare menţinerii procesului de dezinflaţie într-o direcţie care să fie
conformă cu criteriile de convergenţă.
Politica fiscală a Guvernului este concepută
astfel încât să susţină obiectivele de
convergenţă, prin menţinerea deficitului bugetar la nivel prudent, prin stimularea unor rate
de colectare îmbunătăţite.
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În ceea ce priveşte obiectivul specific pe
termen mediu, s-a pornit de la premisa că deficitul guvernamental structural va fi de 0,9%
din PIB în 2011. Acest nivel asigură o marjă
suficientă de siguranţă pentru evitarea depăşirii
limitei de 3% din PIB a deficitului bugetar, în
condiţiile apariţiei unor şocuri adverse în ritmul de creştere economică.
Eforturile pe termen mediu ale Guvernului sunt îndreptate către crearea unor condiţii
favorabile menţinerii sustenabilităţii finanţelor
publice pe termen lung, inclusiv costurile de
lansare al celui de-al doilea pilon de pensii,
ceea ce înseamnă, în principal, ajustarea bugetelor publice la consecinţele procesului de
îmbătrânire a populaţiei.
Scopul stabilit de Guvern este de a furniza servicii publice îmbunătăţite, care să
cuprindă un sistem de învăţământ şi pregătire
profesională de calitate, o reţea modernă şi
sigură de transport şi servicii prompte de
asistenţă medicală. Se urmăreşte ca aceste servicii să fie asigurate prin creşterea investiţiilor
în sectorul public, inclusiv utilizarea eficientă a
fondurilor UE.
Dezvoltarea unui sector agricol tot mai
competitiv, concentrat pe ferme de dimensiuni
mijlocii, va conduce la reorientarea populaţiei
active către sectorul de servicii din agricultură.
Astfel, se estimează că în anul 2009, pe fondul
creşterii populaţiei ocupate totale, populaţia
ocupată în sectorul agricol se va reduce ca
pondere la 26,3%, cu 5,8 puncte procentuale
mai puţin faţă de anul 2005.
În acelaşi timp, se estimează, la orizontul
anului 2009, creşterea, atât a populaţiei active,
cât şi a celei ocupate, ratele de activitate şi de
ocupare ajungând la 63,3% şi, respectiv, 59%.
Guvernul îşi propune creşterea în medie, de la
an la an, a ratei de participare a populaţiei active cu vârste între 15-64 ani cu 0,3 puncte
procentuale.
Guvernul îşi va concentra eforturile pe
cele trei priorităţi prevăzute de Agenda Lisabona revizuită: atragerea şi menţinerea mai
multor persoane pe piaţa forţei de muncă,
îmbunătăţirea adaptabilităţii şi creşterea
investiţiilor în capitalul uman, corelat cu problema demografică şi migraţia, excluderea
socială, precum elemente asociate cum ar fi
sănătatea populaţiei şi aspectele sensibile ale
sărăciei.
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De asemenea, Guvernul intenţionează să
diminueze în continuare costurile cu forţa de
muncă prin reducerea graduală a cotelor de
contribuţie la sistemele de asigurări sociale.
Alte măsuri de reducere a costurilor privesc diminuarea pe anumite perioade de timp a
contribuţiei la sistemul asigurărilor pentru
şomaj pentru anumite grupuri ţintă: tineri absolvenţi, lucrători în vârstă de peste 45 de ani,
lucrători unici întreţinători de familie, persoane
cu handicap.
În contextul ajustării continue a pieţei
muncii, Guvernul consideră prioritară asigurarea accesului egal şi reinserţia pe piaţa muncii
a tinerilor, femeilor, persoanelor în vârstă, precum şi persoanelor considerate defavorizate.
Astfel, se va acorda o atenţie specială
consolidării capacităţii instituţionale, în special
la nivel local, pentru utilizarea eficientă a fondurilor provenite din Fondul Social European.
Obiectivele asumate de către Guvern
vizează reducerea ratei şomajului de lungă
durată de la 4,0% în 2005 la 3,5% în 2009, a
ratei şomajului BIM (Biroul Internaţional al
Muncii) de la 7,2% în 2005 la 6,5% în 2009 şi
creşterea ratei de ocupare a persoanelor
vârstnice de la 39,4% în 2005 la 42,8% în
2009.
În ceea ce priveşte educaţia continuă şi
formarea profesională, România înregistrează
o rată scăzută de participare la educaţie şi formare în rândul populaţiei din grupa de vârstă
25-64 ani (1,1% - 2001, 1,1% - 2002, 1,3% 2003, 1,6% - 2005). Numărul scăzut şi acoperirea geografică inconsistentă a furnizorilor de
formare pentru adulţi, interesul scăzut al antreprenorilor pentru investiţia în dezvoltarea
resurselor umane, ca şi oferta de instruire care
s-a concentrat mai mult pe programe pentru
aptitudini generale (utilizare computer, limbi
străine, contabilitate) şi mai puţin pe aptitudini
specifice, au determinat o rată scăzută de participare în aceste programe.
Pentru anul 2010 se estimează o creştere
de peste 7% a ratei de participare la educaţie şi
formare profesională pentru grupa de vârstă
25-64 de ani, ceea ce reprezintă o creştere de
5,4 puncte procentuale faţă de 2005. Pentru
îmbunătăţirea mediului de afaceri, Guvernul
continuă transpunerea directivelor Pieţei Comune şi promovarea simplificării legislaţiei în
domeniile suprareglementate.
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De asemenea, Guvernul va continua să
elimine barierele administrative şi tehnice şi va
promova simplificarea legislaţiei în domeniul
serviciilor. Alte măsuri vizează limitarea ajutoarelor de stat şi direcţionarea acestora pentru
susţinerea obiectivelor orizontale şi reducerea
disparităţilor economico-sociale între regiunile
din România, finalizarea procesului de liberalizare a pieţelor în domeniul energiei electrice
şi a gazelor naturale, generalizarea sistemului
electronic de depunere on-line a cererilor privind
obţinerea
autorizaţiilor,
avizelor,
licenţelor şi permiselor necesare desfăşurării
activităţii agenţilor economici.
3.
Metodologia
de
stabilire
obiectivului general al POS CCE

a

„Obiectivul general al POS CCE este
acela de creştere a productivităţii muncii în întreprinderile româneşti pentru reducerea
decalajelor faţă de nivelul UE. Măsurile întreprinse în acest scop vor genera până în 2013 o
creştere medie anuală a productivităţii de cca.
5,5 % din PIB pe populaţie ocupată şi vor
permite României să atingă un nivel de
aproximativ 55% din media UE.”
Cuantificarea obiectivului POS CCE se
poate realiza în termeni de creştere a
productivităţii muncii, calculată ca evolutie a
PIB pe persoană ocupată.
Creşterea productivităţii muncii pe
persoană ocupată poate fi descompusă teoretic
în contribuţia a doi factori: contribuţia creşterii
capitalului pe persoană ocupată şi a modificării
rezidualului Solow, numit şi productivitatea
totală a factorilor. Productivitatea totală a factorilor suprinde contribuţia altor factori decât
capitalul şi forţa de muncă la creşterea PIBului pe persoană ocupată. Prin urmare acest
indicator surprinde evoluţia radamentului
tuturor factorilor utilizaţi într-o economie.
Creşterea PIB pe persoană ocupată este
un indicator larg folosit în practica
internaţională. Comisia Naţională pentru
Prognoză (CNP) îl calculează în forma
creşterii PIB la preţurile pieţei pe persoană
ocupată, în preţuri comparabile.
EUROSTAT calculează pentru UE-25
“GDP in PPS per person employed (EU25 =
100)” adică PIB-ul în putere de cumparare
echivalentă pe persoană ocupată raportat la
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media acestui indicator pentruUE 25, ca
măsură a productivităţii relative a muncii în
ţările Uniunii.
Acest indicator este calculat şi pentru
Romania, dar cea mai lungă prognoză a acestui
indicator se întinde numai până în 2006 şi este
bazată pe date anterioare anului 2003.
CNP prognozează ca PIB-ul la preţurile
pieţei pe persona ocupata va creste intr-un ritm
de 5.6 % pe an în intervalul 2007-2013.
Această prognoză nu include impactul fondurilor structurale asupra productivităţii muncii în
România. O analiză recentă a Băncii Mondiale
estimează potenţialul de creştere a PIBului
României în jur de 4.5 % pe an. Numai în
condiţiile îmbunătăţirii productivităţii totale a
factorilor această creştere ar putea atinge 5.5%
pe an în următorii câţiva ani. Presupunând că
modificările anuale ale populaţiei ocupate se
vor realiza într-un interval de +/- 0.5 %, prognoza Băncii Mondiale s-ar traduce într-o
creştere a PIB pe persoană ocupată situată între
5-6% pe an în condiţiile creşterii eficienţei
utilizării muncii şi capitalului în Romania
(Romania, restructuring for EU integration,
Country Economic Memorandum, World Bank
Report No. 29123- RO, June 2004, p. 18).
În ipoteza că fondurile structurale vor
conduce la creşterea eficienţei utilizării factorilor şi ca productivitatea muncii în Uniunea
Europeană va creşte într-un ritm de 1% pe an
până în 2013, creşterea relativă a
productivităţii muncii în Romania s-ar putea
situa între 4-5% pe an. Această rată de creştere
ar permite României să atingă aproximativ
55% din PIB-ul pe persoană ocupată al Uniunii
în 2013.
România va beneficia după aderare de
fonduri
importante
pentru
sprijinirea
dezvoltării ţării şi diminuarea disparităţilor înregistrate faţă de celelalte state membre ale
UE. Dezvoltarea complementară şi corelată a
localităţilor urbane şi rurale şi reducerea
disparităţilor regionale se vor realiza prin sprijinirea
dezvoltării
urbane
durabile,
consolidarea mediului de afaceri regional, dezvoltarea
turismului
şi
îmbunătăţirea
infrastructuri.
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a) Economia
românească
nu
este
convergentă din punct de vedere structural cu
economiile europene dezvoltate.
Convergenţa reală cu modelul european
constituie principala provocare. În fapt,
atingerea acestei ţinte reprezintă esenţa
integrării în UE.
În anul 2006, în România, PIB/locuitor la
paritatea puterii de cumpărare se află la nivelul
de 34% faţă de media UE25. În ipoteza unui
ritm de creştere mediu anual al PIB/locuitor în
România de 4% iar în UE25 de 2%, sunt
necesari 52 de ani pentru a ajunge din urmă
UE25.
România are cel mai redus nivel al
convergenţei structurale dintre toate ţările foste
comuniste care au aderat la UE. Jumătate din
decalajul structural faţă de UE-15 este explicat
de ponderea relativ redusă a serviciilor în PIB.
Producţia românească se realizează cu un
consum energetic ridicat, de 6,5 ori mai mare
decât consumul mediu de energie pe unitatea
de producţie din UE25.
Viteza de convergenţă a preţurilor din
România faţă de media preţurilor din UE25
(43%) este mult mai rapidă decât viteza de
convergenţă a veniturilor (din salarii) faţă de
media UE25 (9,2%). Rezultă o putere de
cumpărare scăzută care amplifică sărăcia şi
polarizarea socială.
Orizontul estimat al convergenţei relative
cu UE25 arată că românilor le trebuie 98 de ani
pentru a ajunge din urmă nivelul mediu al
salariilor din UE (cu un ritm anual de creştere
dublu faţă de cel al celui din UE).
Ieşirea din aceste stări şi tendinţe
nefavorabile necesită politici consistente
pentru creşterea eficientă a productivităţii
muncii. Plecând de la ipoteza unui ritm de
creştere dublu al productivităţii medii a muncii
în România faţă de cel din UE25, vom avea
acelaşi nivel al productivităţii muncii/persoană
angajată într-un orizont de timp estimat la 36
de ani.
Creşterea productivităţii se realizează, în
principal, prin creşterea investiţiilor. Una
dintre căile principale de finanţare a
proiectelor de investiţii, în condiţiile
restricţiilor bugetului public, o constituie
fondurile structurale şi de coeziune din partea
UE. Potrivit estimărilor, aceste fonduri pot
ajunge până la peste 17,6 mld. euro, în
perioada 2007-2013, dacă vom avea abilitatea
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de a elabora proiecte eligibile. Capacitatea de
absorbţie a fondurilor europene în România
este relativ redusă (doar 10-15% din total
fonduri alocate de UE în 2007), ceea ce
implică măsuri urgente de creştere a acestuia la
nivel
macroeconomic,
administrativinstituţional, central şi local. Cofinanţarea
proiectelor din fondurile UE implică proiecte
multianuale ale bugetelor pe programe.
60% din întreprinderile mici şi mijlocii
vor dispărea după integrarea în Uniunea
Europeană.
Ameninţările
pentru
întreprinderile româneşti în contextul
integrării sunt unele structurale: lipsa de
know how; instabilitatea sistemului fiscal;
introducerea unor noi taxe după integrarea în
UE (ex. taxa de mediu); costul ridicat al
creditelor;
cheltuieli
ridicate
cu
standardizarea produselor; lipsa fondurilor
pentru investiţii în resurse umane; accesarea
redusă a fondurilor europene. Doar 2% din
IMM-uri au accesat fonduri europene în anul
2005.
Soluţii: Creşterea productivităţii muncii
(într-un ritm mai ridicat decât aprecierea
cursului de schimb faţă de euro), a
competitivităţii,
a
exporturilor
şi
îmbunătăţirea situaţiei balanţei comerciale
reprezintă factorii primordiali ai unei
dezvoltări durabile.
Dezvoltarea
infrastructurii
trebuie
asociată cu reducerea costurilor de tranzacţie
pentru a găsi calea spre o integrare
avantajoasă. Altfel, România va deveni terenul
reţelelor de desfacere pentru alte ţări.
Fondurile acordate prin politica de
coeziune trebuie alocate regiunilor ţinând
seama de „masa critică” necesară demarajului
economic, social şi tehnologic. Revitalizarea
stimulentelor şi a externalităţilor pozitive şi nu
comportamentul de permanent asistat trebuie
să stea la baza folosirii fondurilor structurale.
Asigurarea
complementarităţii
şi
interpotenţării dintre investiţiile autohtone şi
investiţiile străine directe cu efecte stimulative
pentru specializarea în domenii cu valoare
adăugată ridicată necesită mecanisme şi
instrumente de piaţă funcţională precum şi un
mediu de afaceri prietenos.
Potrivit prevederilor strategiei de la
Lisabona, România va trebui să aloce un
volum cu mult mai mare de fonduri pentru
cercetare-dezvoltare. Eficienţa cu care se
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utilizează fondurile respective, precum şi
menţinerea în ţară a forţei de muncă înalt
calificate reprezintă cerinţe fundamentale ale
consolidării societăţii bazate pe cunoaştere şi
ale arderii de etape în cursa pentru reducerea
decalajelor dintre România şi ţările dezvoltate.
În această privinţă de primă însemnătate sunt:
parcurile
industriale
şi
platformele
tehnologice; parteneriatul învăţământ –
cercetare – activităţi practice; stimularea
excelenţei în cercetare; utilizarea unor metode
complementare de alocare a fondurilor de
cercetare-dezvoltare pe baze competitive în
funcţie de performanţă.
România trebuie să favorizeze în
continuare migraţia reglementată a forţei de
muncă cu calificare redusă care va avea ca
efect flexibilizarea pieţei muncii, mărirea
transferurilor băneşti din străinătate, creşterea
consumului şi diminuarea presiunii asupra
deficitului de cont curent.
Ţinând seama de tendinţele pe plan
mondial, în viitor se impune acordarea unei
mai mari atenţii proceselor de fuziune şi
achiziţie a întreprinderilor româneşti astfel
încât prin crearea de mari firme să se poată
face faţă concurenţei tot mai puternice de pe
piaţa internă şi internaţională.
În legătură cu sectorul IMM, este nevoie
să se treacă de la strategia think small out la
strategia think small first în cadrul căreia să se
conceapă programe de capitalizare prin
acordarea unei perioade de graţie de 3 ani în
ceea ce priveşte plata impozitului pe profitul
reinvestit (începând din primul an în care
firmele declară profit).
Liberalizarea pieţelor în general, a celei
de energie îndeosebi, trebuie să se bazeze pe
instituţii specifice de reglementare şi
coordonare comparabile şi/sau armonizate cu
cele din ţările membre ale UE, astfel încât să
se prevină influenţa unor factori perturbatori
ca şi a unor poziţii de monopol privat.
b) Economia României nu dispune o viziune
pe termen lung privind căile şi germenii ieşirii
din „periferia” peformanţelor.
Fără o nouă paradigmă a investiţiilor
publice, a investiţiilor în capitalul uman,
dezvoltarea bazată pe inovare, cercetaredezvoltare nu este posibilă realizarea
dezvoltării sustenabile a ţării pe baza
economiei cunoaşterii.
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Analiza comparativă a indicatorilor
Strategiei de la Lisabona arată că România
ocupă unul din ultimele locuri între ţările
UE27. Ne aflăm în faza de asimilare a
tehnologiei mai degrabă decât în cea în care
creăm tehnologie.
Convergenţa reală rapidă a României cu UE
în domeniul productivităţii muncii se poate
realiza prin două căi: investiţia în capitalul uman
şi investiţia în tehnologie avansată, know how,
cercetare-dezvoltare etc.
Ponderea cheltuielilor publice cu
educaţia în România de 3,9% din PIB este
cea mai redusă comparativ cu media de 5,4%
în ţările UE27. Exodul creierelor româneşti
în străinătate, unde se oferă salarii mai mari
cu cel puţin 50%, generează riscuri mari
pentru performanţă şi competitivitate.
Speranţa medie de viaţă la naştere este
relativ scăzută faţă de cea din ţările dezvoltate.
Şomajul pe termen lung (la persoane în vârstă
de peste 15 ani, pe o perioadă mai mare de 12
luni) devine simptom de criză.
În România, mai puţin de două persoane
dintr-o sută sunt implicate în procesul de învăţare
continuă. Ritmul de creştere al populaţiei
cuprinse în programele de învăţare continuă, în
2010, va fi de 10% în UE25. România va
recupera acest decalaj în 23 de ani dacă nu va
întreprinde măsuri de accelerare a procesului.
Ponderea cheltuielilor de cercetaredezvoltare în PIB-ul României din 2006 a
fost prognozată la 0,6%. În ipoteza creşterii
cheltuielilor de cercetare-dezvoltare în
România cu un ritm mediu anual de 10%, iar
în UE25 cu 5% în medie, pe an, vom atinge
ţinta Lisabona la acest indicator (3%
cheltuieli de cercetare-dezvoltare în 2010) în
35 de ani.
România are cea mai mică pondere şi în
ceea
ce
priveşte
cheltuielile
cu
echipamentele IT în PIB, comparativ cu
ţările UE25 de zece ori mai mică. Din
punctul de vedere al gradului de penetrare al
Internetului în gospodării, România are un
decalaj imens (de cinci ori mai puţin decât
media UE25).
Numărul de patente înregistrate de
România la Biroul European de Patente este
foarte redus, comparativ cu ţările dezvoltate.
Ne confruntăm cu o situaţie paradoxală: există
invenţii premiate la saloane de profil, dar
neaplicate, iar puţinele inovaţii sunt uitate în
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dosare. O pondere mare dintre invenţii sunt
implementate în producţie în străinătate.
Soluţii. AGER recomandă stimularea
activităţii de formare permanentă a forţei de
muncă (educaţia continuă, profesionalizată),
promovarea unui puternic curent de antrenare a
creierelor, prin crearea unor medii propice
inovării, sprijinirea spiritului antreprenorial,
îmbunătăţirea stimulentelor economice şi de altă
natură.
Atragerea activităţilor de concepţie
(cercetare-dezvoltare,
design,
proiectare,
implementare, design etc) ale firmelor
occidentale puternice trebuie să constituie o
prioritate. În prezent, predomină activităţile de
comercializare (distribuţie, marketing etc).
care în lanţul valoric nu atrage salarii mari.
Transferul de tehnologie înaltă prin
importuri, intensificarea activităţilor de
inovare, conduc la creşterea profiturilor
(rentelor de monopol) şi a valorii adăugate a
exporturilor etc. România trebuie, pe de o
parte, să „imite” performant în domeniile în
care nu poate inova şi, pe de alta, să inoveze în
domeniile în care are avantaje comparative şi
competitive. Acordarea de facilităţi şi
stimulente firmelor care investesc în cercetare
– dezvoltare, crearea de parteneriate
universităţi – institute de cercetare dezvoltare
– incubatoare de afaceri în cadrul unor
platforme tehnologice oferă posibilitatea
racordării eficiente la „Aria Europeană a
Cercetării şi Educaţiei”, la pieţele mondiale
ale ştiinţei şi tehnologiei.
Îmbunătăţirea stimulentelor economice şi
a eficienţei instituţionale este esenţială pentru
dezvoltarea spiritului antreprenorial (calitatea
reglementărilor, respectarea legii, prezenţa
barierelor tarifare şi netarifare), pentru
operaţionalizarea parteneriatului public-privat,
precum şi valorificarea oportunităţilor oferite
de integrarea în UE.

3. Ceea ce s-ar putea face?
Întâi de toate, este necesară o schimbare
radicală de viziune la nivelul elitelor, în sensul
abordării problemelor integrării în UE şi în
procesul globalizării ca şansă de ultimă
instanţă a reinserţiei României în modernitate,
în tendinţele dezvoltării sustenabile.
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Amploarea orizontului de schimbare ca şi
atingerea ţintelor propuse nu pot fi realizate
decât prin recurgerea la angajarea consecventă
a resurselor favorabile pentru potenţarea
capacităţii de catching-up.
România are şansă în ieşirea din
periferie şi intrarea în proiectul celei de-a
doua modernizări reprezentată de integrarea
în UE doar dacă aplică strategia arderii
etapelor.
Singura soluţie disponibilă, ce răspunde
condiţiei de viteză a convergenţei, o
constituie valorificarea integrală a finanţării
aferente procesului de integrare.
Ne-am afla, pentru prima dată în
existenţa poporului român, în situaţia de a
exprima idealul dezvoltării în termeni de
acţiune, având la dispoziţie argumente
raţionale şi mijloace consistente, pe de o
parte, şi contextul istoric eminamente neostil
şi totodată concordant cu interesul definit
naţional, pe de alta.
Există şi o soluţie ce vizează
strictamente efortul propriu în proiectul de
modernizare, mai ales în componenta lui
inovativă. Este vorba de a recentra educaţia,
cu deosebire prin şcoală, pe valorile
constitutive ale civilizaţiei performante:
antreprenoriatul, legalitatea şi democraţia.
Efectele imediate din transformarea
universităţilor în centre de generare şi
difuzare a inovaţiei, intensificând activitatea
de cercetare ştiinţifică şi reforma şcolii pentru
un învăţământ creativ şi care să dezvolte
înclinaţia pentru creativitate ar da, evident,
rezultate după 12-16 ani, adică ar coincide cu
momentul maturizării convergenţei finanţate
de UE.
Întâlnirea aliniamentelor creativităţii – cea
educată în ciclul şcolar şi cea efectivizată în
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universităţi – s-ar produce, deci, în punctul de
maximă testare a valorii proiectului de
modernizare reprezentat de integrarea în UE,
când ne vom fi apropiat de standardele
modelului şi ne vom putea susţine contribuţia
proprie la performanţele modelului european
de dezvoltare.
Avantajul efortului de reducere a disipării
randamentelor se consolidează prin creativitate,
ca efort propriu concordant tendinţelor din
model, pe cale naturală, reprezentată inclusiv de
internalizarea valorilor modelului, intrând astfel,
pentru prima dată în evoluţia noastră, în cercul
virtuos al valorizării modernităţii.
4. Concluzii
În ipoteza că fondurile structurale vor
determina o creştere a eficienţei factorilor de
producţie şi că productivitatea în UE va creşte
cu 1% pe an până în 2013, creşterea relativă a
productivităţii se poate situa între 4 şi 5% pe
an. Această rată de creştere va permite României să atingă nivelul de 55% din PIB –ul UE.
Capacitatea de absorbţie a fondurilor UE
devine nu doar un test al calităţii progresive de
insider, ci factorul-cheie al declicului necesar
pentru spargerea blocajului istoric din plutonul
periferic.
Irosirea acestei forţe de evadare din
cercul vicios al subdezvoltării echivalează cu
pierderea definitivă a dreptului natural la
identitate în concertul lumii civilizate.
Ratarea integrării ca proiect de
modernizare
a
României
epuizează
alternativele recuperării decalajelor istorice în
manieră nonconflictuală.

