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REZUMAT. Economia mondială traversează cea mai grea criză a secolului. În acelasi timp, populaţia lumii este lovită de criza 
alimentelor, a energiei, schimbările climatice, sărăcie şi de o incertitudine acută privind situatia economică din perioada urmatoare. 
O serie de ţări cu economii puternice au intrat in recesiune, în timp ce oamenii din ţările aflate in curs de dezvoltare au remarcat o scădere 
a nivelului asistenţei pentru dezvoltare. Acest trend poate avea grave consecinţe pentru acele grupuri vulnerabile şi marginalizate, in 
special pentru femei (aşa cum relevă programele Bancii Mondiale). Statul trebuie să aibă, în acest context, un rol activ; deciziile pe 
care liderii europeni le vor lua în următoarele luni la nivel micro şi macrioeconomic vor afecta oamenii din întreaga lume. 
 
Cuvinte cheie: criza economica, statul, strategia de dezvoltare, fonduri europene, pieţe emergente, IMM 
 
ABSTRACT. The world economy is going through this century’s biggest crisis. At the same time, the world’s population is being hit by 
food and energy crisis, by climate changes, poverty and an acute uncertainty regarding next period’s economic state. Many strong 
economy countries are in recession, while people from still developing countries have noticed a decline in the level of development 
assistance. This trend could have serious consequences for those vulnerable and marginalized groups, especially for women 
(according to the World Bank’s programs). In this context, the state must have an active role; the decisions that European leaders 
will make in the next months, at micro and macro economic level, will affect people in the whole world. 
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Lumea se confruntă în prezent cu cea mai grea 
recesiune din 1930 încoace. Deşi criza nu şi-a avut 
originea în ţările în curs de dezvoltare, acestea sunt lovite 
grav, printre altele, de un comerţ mai slab, condiţii 
financiare mai severe şi remitenţe scăzute. Sărăcia şi 
foametea sunt în creştere, iar ceea ce s-a realizat cu 
multă trudă în privinţa Obiectivelor de Dezvoltare ale 
Mileniului (ODM), obiective stabilite în comun de către 
comunitatea internaţională în vederea, printre altele, a 
eliminării sărăciei şi a foametei, va înregistra cel mai 
probabil regrese majore. Cei mai vulnerabili sunt copiii, 
femeile, clasa muncitoare săracă, emigranţii şi oamenii 
care se aflau deja în dezavantaj. De asemenea, există un 
risc crescut de degradare accelerată a mediului, iar 
tensiunile sociale sunt de asemenea în creştere. Prin-
cipalul risc al pieţei muncii este acela al unei recesiuni 
prelungite a pieţei. 

Criza financiară şi economică globală survine crizei 
alimentare din 2008, care încă nu s-a încheiat. Inves-
titiile reduse in protectia mediului, în eficientizarea 
energiei si energiei regenerabile, în managementul apei 
şi al terenurilor, precum şi în masurile de împădurire 
ar putea încetini eforturile de a face dezvoltarea mai 
durabilă şi de a aborda problema schimbării climatice. 

Recesiunea prelungită şi atenţia insuficientă acordată 
nevoilor sociale ar putea conduce la probleme sociale, 
la creşterea criminalităţii şi la scăderea autorităţii guver-
namentale. 

Situaţia din ţările în curs de dezvoltare – care au 
contribuit cel mai puţin la criză, dar care sunt cel mai 
grav afectate – i-a determinat pe unii economişti să 
avertizeze asupra ,,pierderii unor decenii de dezvoltare’’ 
care ar putea avea consecinţe catastrofale atât în cazul 
ţărilor bogate, cât şi al celor sărace. 

O recenzie a literaturii pe tematica abordată. Foarte 
mulţi analişti români au scris despre criza economică şi 
financiară în numeroase publicaţii româneşti precum 
Money Express, Capital, Economistul, Ziarul Financiar, 
Tribuna economică, iar previziunile Băncii Mondiale pot 
fi citite în Global Economic Prospects, Global Develop-
ment Finance, iar în Journal of Economic Growth găsim 
numeroase idei interesante ale economiştilor străini. De 
asemenea, în World Economic Outlook (WEO) FMI 
publică periodic rapoarte cu privire la proiectele de 
dezvoltare economică la nivel global. 

După ce au avut de suportat preţuri ridicate la 
alimente, combustibili şi fertilizatori, dar şi efectele 
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schimbării climatice, statele în curs de dezvoltare s-au 
confruntat cu scăderi rapide ale comerţului şi ale 
operaţiunilor de import-export. Banca Mondială, care a 
descris criza ca pe o „situaţie de urgenţă în dezvoltare” 
prognozează un posibil deficit financiar de până la 
700 miliarde de dolari în aceste ţări şi posibilitatea 
,,pierderii unei generaţii“, la care se vor mai adăuga 
1,5 până la 2,8 milioane de decese infantile până în 2015. 

Secretarul General al ONU Ban Ki-moon a atras 
atenţia asupra faptului că întreaga „comunitate inter-
naţională ar trebui să aibă în vedere problemele şi 
condiţiile proaste de trai ale sute de milioane de 
oameni, cei mai săraci locuitori ai ţărilor în curs de 
dezvoltare, afectati de criză’’. 

Iată câteva dintre principalele întâlniri ale liderilor şi 
experţilor mondiali şi declaraţiile adoptate cu privite la 
rezolvarea problemelor actuale ale omenirii provocate 
de criza economică şi financiară: 

– summitul G20 de la Pittsburgh, 24 şi 25 septem-
brie 2009; 

– summitul G20 care a avut loc la Londra la 2 aprilie 
2009,  

– summitul G8 care a avut loc la L'Aquila (Italia) în 
perioada 8-10 iulie 2009; 

– Declarația Mileniului, adoptată de Organizaţia 
Națiunilor Unite la 8 septembrie 2000, care defineşte 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) ca 
fiind obiective stabilite în comun de către comunitatea 
internaţională în vederea, printre altele, a eliminării 
sărăciei şi a foametei; 

–  Consensul european privind dezvoltarea şi Codul 
de conduită al UE privind complementaritatea şi divi-
ziunea muncii în politica de dezvoltare; 

–  Consensul de la Monterrey, adoptat la Conferinţa 
internaţională privind finanţarea pentru dezvoltare, care 
s-a desfăşurat la Monterrey (Mexic) în perioada 18-
22 martie 2002; 

– Declaraţia de la Paris privind eficiența ajutoarelor;  
– Agenda pentru acţiune de la Accra; 
– raportul Fondului Monetar Internaţional (FMI) 

intitulat „Implicațiile crizei financiare mondiale pentru 
ţările cu venit redus – o actualizare”, publicat în sep-
tembrie 2009,  

– raportul FMI intitulat „Perspectivă economică 
globală – sprijinirea relansării”, publicat în octombrie 
2009; 

–raportul FMI intitulat „World Economic Outlook 
Update” (Perspectiva economică globală – actualizare), 
publicat în ianuarie 2010; 

–  raportul Băncii Mondiale intitulat „Protecţia pro-
gresului: provocările cu care se confruntă ţările cu 
venituri reduse în contextul recesiunii mondiale”, publi-
cat în septembrie 2009; 

– raportul Băncii Mondiale intitulat „Finanţarea 
pentru dezvoltare la nivel mondial: un plan al redresării 
mondiale 2009”, publicat în iunie 2009,  

– raportul Băncii Mondiale intitulat „Perspectivele 
economice mondiale – criză, finanţe şi creştere”, 
publicat în ianuarie 2010,  

– raportul european din 2009 referitor la dezvoltare, 
intitulat „Combaterea fragilităţii în Africa – elaborarea 
unei noi abordări europene”, publicat în octombrie 
2009; 

– raportul Grupului de acţiune al Naţiunilor Unite 
pentru prevenirea întârzierilor în realizarea Obiectivelor 
de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), intitulat „Con-
solidarea parteneriatului mondial pentru dezvoltare în 
timp de criză”, publicat în septembrie 2009; 

– Conferinţa internaţională privind finanţarea pentru 
dezvoltare, organizată la Doha, în Qatar, în perioada 
28 noiembrie – 2 decembrie 2008; 

– recomandările Comisiei de experţi pentru refor-
mele sistemului financiar şi monetar internaţional, 
instituită de Preşedintele Adunării generale a ONU, 
care au fost publicate în martie 2009. 

În România, conjunctura economică şi politică 
mondială şi europeană, riscurile tot mai neaşteptate ce 
acompaniază permanent actuala criză economică şi 
financiară impun participarea statului la stabilirea unei 
strategii pe termen lung care să configureze şi să 
repoziţioneze ţara pe un palier competitiv şi suste-
nabil.Cu atât mai mult cu cât avem deja o iniţiativă 
hotărâtă în acest sens, până în 2020 şi la nivelul UE. 
Criza a readus în atenţia tuturor cercetătorilor de pe glob 
problema rolului statului în economie. Şi de aceea este 
nevoie de implicarea tuturor forţelor experimentate şi a 
factorilor de decizie din fiecare ţară pentru depăşirea 
evenimentelor critice printr-un consens naţional.  

La începutul noului mileniu, analiştii, băncile şi gu-
vernele nici nu ar fi conceput ideea ca intervenţionismul 
şi capitalismul să coexiste. Acum, mai toţi specialiştii 
sunt de părere că nu se mai poate altfel. Cele mai mari 
ţări din lume au trecut în ultimii ani de la o extremă la 
alta: de la pieţe libere şi legislaţie slabă la giganţi 
bancari naţionalizaţi şi legislaţie mai dură. Altfel spus, 
de la John Maynard Keynes la Milton Friedman şi, 
acum, înapoi la Keynes. 

După o perioadă în care doctrina neoliberală a impus 
ideea statului minimal, criza a determinat, se pare, o 
anumită reevaluare a acesteia prin recunoaşterea ne-
cesităţii unui stat cu un rol mai important şi o putere 
comparabilă cu cea a mecanismelor pieţei. 

La noi, această problemă nu a beneficiat pe par-
cursul ultimilor douăzeci de ani de o atenţie deosebită. 
Indiferent însă de atenţia teoretică acordată problemei 
rolului statului în economia românească, după schim-
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barea regimului politic din 1990, în practică a apărut cu 
claritate un rol original al statului, dacă îl comparăm cu 
cel adoptat în fostele ţări comuniste. Dacă azi România 
încă ocupă ultimul sau penultimul loc pe scara dez-
voltării europene, una dintre cauze poate fi şi această 
implicare originală a statului în economia incapabilă să 
asigure prin mijloace proprii supravieţuirea naţiunii. 
Specialiştii sustin că s-a ajuns la această situatie critică 
din cauza următoarelor aspecte: 
 Într-o economie modernă, statul devine un in-

strument în slujba funcţionării corecte şi eficiente a 
instituţiilor şi mecanismelor pieţei. În România, insti-
tuţiile pieţei au devenit instrumente ale statului. Iată de 
ce se poate spune că încă nu asistăm la o profundă 
schimbare conceptuală în ceea ce priveşte rolul statului 
în economie. O astfel de schimbare ar presupune înţe-
legerea şi acceptarea modelului capitalist al dezvoltării 
în termenii funcţionalităţii lui actuale, adică în structura 
pe care a căpătat-o în condiţiile integrării europene. 
 Încercările de adaptare, de originalizare sau de 

particularizare a rolului statului, pe care diferitele 
guverne de după 1990 au încercat să le facă în baza 
unor interese politice sau conjuncturale, nu au adus nici 
un avantaj economiei. Concepţia, specifică perioadei 
1990-1996, conform căreia România ar trebui să adopte 
o politică originală prin crearea statului de tip economie 
socială de piaţă sau crearea unui stat de tip scandinav, 
cu asistenţă socială puternic dezvoltată, specifică 
perioadei 2004-2008, au dus la blocări sau întârzieri 
politicii de reformare a statului. La fel de ineficientă 
este şi originalitatea actualei guvernări care înţelege 
reformarea statului doar din perspectiva reducerii nu-
mărului de funcţionari publici. Rolul statului în eco-
nomia modernă presupune cu necesitate respectarea a 
trei condiţii esenţiale:  

– garantarea proprietăţii private şi a rolului ei 
hotărâtor în motivarea activităţii agenţilor economici,  

– respectarea şi stimularea liberei iniţiative  
– democratizarea relaţiilor de piaţă. 
 Asupra acestor condiţii nu pot fi făcute concesii sau 

interpretări, indiferent de interese politice sau chiar 
obiective ale acordurilor cu FMI. 
 Statul român nu a reuşit să asigure libertatea de 

funcţionare a mediului economic prin respectarea regu-
lilor şi principiilor economiei concurenţionale deoarece 
nu numai că a permis dar a şi încurajat crearea unei 
categorii de „iniţiaţi ai pieţei“ care au dispus şi încă 
dispun nu numai de informaţii neaccesibile marii 
majorităţi a agenţilor economici, dar şi de un important 
sprijin politic. Statul şi piaţa nu s-au sprijinit reciproc în 
sensul consolidării atributelor lor de creatori şi dis-
tribuitori de bunuri şi servicii în contextul conlucrării 
între public şi privat. Asistăm la o degradare a ca-

lităţilor funcţionale atât ale mecanismelor pieţei, cât şi 
ale statului. Mecanismele pieţei îşi pierd libertatea de 
manifestare şi funcţionare, fiind puternic influenţate 
până la subordonare, de intervenţiile statului în favoarea 
unor grupe de interese şi clientelă politică. 

Presiunea masivă pe care politicul o exercită asupra 
economicului are, deci, efect biunivoc: deteriorează şi 
mecanismele pieţei, dar şi pe acelea ale democraţiei, 
exercitate prin instituţiile statului.  

După douăzeci de ani de tranziţie, România încă se 
mai caracterizează prin incapacitatea valorificării avan-
tajelor economice, sociale, culturale, educaţionale şi 
informaţionale ale sistemului capitalist european. Este o 
realitate care se explică şi prin faptul că deşi statul 
român – sub presiunea negocierilor internaţionale – a 
reuşit să creeze instituţiile pieţei, a continuat să exercite 
o politică de intervenţie activă în scopul satisfacerii 
unor interese clientelare ceea ce, în fapt, a neutralizat 
atributele de progres ale instituţiilor respective. 

Analiza modelului de dezvoltare a României ne 
indică faptul că trebuia să ne integrăm mai degrabă în 
clubul ţărilor din America Latină decât în Uniunea Eu-
ropeană. Inegalităţile profunde de venituri, polarizarea 
socială gravă, corupţia generalizată şi instabilitatea 
politică sunt mai degrabă trăsături ale modelului latino-
american decât ale celui european. 

Strategia de dezvoltare a României, conturată de 
guvernanţii actuali, ar trebui să pornească de la statutul 
ţării de membru al UE şi aparţinând grupului statelor cu 
economii emergente. Pieţele emergente sunt pieţe ale 
ţărilor care trec printr-un proces de creştere accelerată, 
fie pe parcursul tranziţiei de la o economie de tip 
centralizat la o economie de piaţă, fie pe parcursul 
refacerii în urma unei crize economice. Pe lângă ritmul 
de creştere, aceste pieţe sunt caracterizate printr-un grad 
mai mare de risc şi de instabilitate, datorită faptului că 
mecanismele specifice pieţelor dezvoltate nu sunt func-
ţionale în întregime. Este esenţial să se aibă în vedere 
acest element în strategia ţării, poziţia ei fiind dată de 
particularităţile economiei, de stadiul ei actual. Abor-
darea strategiei pentru România, ţinând cont de aceste 
realităţi, va da posibilitatea identificării şi lansării unor 
programe şi etape adecvate particularităţilor ţării şi 
posibilitatea de a ne inspira din politicile şi strategiile 
derulate până acum cu succes de multe ţări din acest 
grup. Să nu uităm că ţările emergente constituie acum 
motorul dezvoltării mondiale, ceea ce reprezintă o 
importantă decuplare faţă de dezvoltările mondiale din  
anii precedenţi. Brazilia, China, India sau Africa de 
Sud, au fost mai puţin afectate de criză mulţumită 
dinamismului economiilor lor. În Europa, avem exem-
plul Poloniei care a avut creştere economică în timpul 
crizei şi care a reuşit, datorită faptului că a luat fondurile 
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europene drept investiţii într-o perioadă în care inves-
tiţiile nu veneau de nicăieri, mai ales investiţiile străine. 
Polonia a fost singura ţară din Uniunea Europeană care 
a înregistrat creştere economică în 2009, avansul eco-
nomiei fiind de 1,7%, în timp ce toate celelalte state 
membre se aflau în recesiune, inclusiv România, care a 
înregistrat o contracţie a produsului intern brut de 7,1%. 
Statul român a privit sursele financiare europene ca 
fiind surse de asistenţă socială economică, nu de in-
vestiţii economice. Fondurile europene par a fi singura 
soluţie pentru ca economia României să iasă din re-
cesiune, în contextul în care investiţiile străine directe 
sunt tot mai mici, iar consumul, care în trecut a fost 
motorul de creştere pentru economia românească, scade 
din ce în ce mai mult. 

Strategia statului român trebuie să identifice resurse-
le de care (mai) dispune ţara noastră, cum ar fi resursa 
umană şi resursele financiare şi să stabilească căi clare 
de utilizare raţională şi eficientă a acestora. Strategia de 
dezvoltare trebuie să cuprindă căi şi direcţii clare de 
utilizare a resurselor (interne şi a celor împrumutate de 
pe piaţa internţională) şi de acordare de priorităţi, 
considerate esenţiale pentru interesul naţional şi pentru 
aducerea României în grupul ţărilor de elită ale UE. O 
asumare clară de către ţara noastră a direcţiilor de 
dezvoltare şi a ramurilor economice prioritare va atrage 
multe elemente pozitive. Trebuie să stea în centrul 
atenţiei statului domeniile considerate prioritare pentru 
România, şi anume agricultura, energia, unele industrii 
prelucrătoare, infrastructura, turismul. Este imperativ 
necesară implicarea statului în această perioadă, nu 
numai la stabilirea unei strategii sau în calitate de ad-
ministrator al resurselor ţării, ci mai ales în calitate de 
jucător şi parte activă la proiecte şi la bunul mers al 
unor companii şi ramuri. Pe lângă implicarea statului în 
proiecte publice, acesta este chemat să devină partener, 
direct sau indirect (chiar acţionar pentru o perioadă 
limitată şi în termeni comerciali) în firme/companii pri-
vate, considerate de interes naţional, pentru a le sprijini 
în eforturile lor de a ieşi din criză şi de a-şi menţine 
(dezvolta) cota de piaţă internă sau internaţională. Din 
păcate, continuăm să avem probleme şi falimente în 
rândul IMM-urilor, considerate de multe ţări dezvoltate 
(vezi Germania, Austria, Franţa şi nu numai) ca motor 
al relansării economice şi a utilizării forţei de muncă. În 
ultimele 3 luni alte 8000 de firme au dat faliment. 
Aceasta face ca România să preia locul Greciei de a 
intra în incapacitate de plată, chiar dacă se acordă 
tranşa a cincea de către FMI. Statul trebuie să sprijinie 
marii producători autohtoni (de cele mai multe ori, 
multinaţionale sau firme regionale cu capital străin) în 
direcţia colaborării pe orizontală cu IMM-urile româ-
neşti, pentru ca acestea din urmă să devină, într-o 

proporţie mai mare, furnizori de subansamble pentru 
produsele finite ale primilor şi beneficiari ai unor teh-
nologii şi know-how care să le facă competitive la 
intern şi pe piaţa externă.  

Se ştie că exporturile pot şi trebuie să joace un rol 
important în procesul de ieşire a României din criză şi 
pentru creşterea ei viitoare. Pe lângă programele de 
sprijinire a firmelor exportatoare (unele din ele deja 
implementate, altele aşteptate urgent de economie), ar fi 
bine să ne punem întrebarea în ce proporţie producţia 
oferită la export de producătorii din ţara noastră în-
corporează subansamble, componente sau alte elemente 
produse la noi (în afară de costurile cu forţa de muncă). 
O analiză în acest sens scoate în evidenţă, de cele mai 
multe ori, o realitate ce trebuie imediat ajustată, şi 
anume proporţia importantă a importurilor care sunt 
încorporate în produsele oferite la export (uneori 
importurile şi exporturile sunt efectuate în cadrul ace-
luiaşi grup de firme). România face parte din grupul 
ţărilor emergente care pot constitui pieţe şi parteneri 
importanţi ai comerţului exterior. Mulţi dintre aceşti 
jucători doresc să dezvolte relaţii cu România, doresc să 
finanţeze preiecte mari în România (vezi fondurile 
suverane sau bănci deţinute de statele respctive), dar ce 
poate România să ofere în schimb pentru o balanţă 
comercială, cel puţin echilibrată cu aceste ţări?  

O strategie de dezvoltare asumată de România va 
transmite un semnal şi pe pieţele internaţionale: ele-
mentele noi de claritate şi sustenabilitate pe care le pot 
lua în considerare agenţiile de rating care pot să indice 
cu mai multă siguranţă stabilitatea României. Efectul nu 
poate fi decât benefic în rândul investitorilor, crescând 
încrederea acestora şi determinându-i să investească şi 
să devină parteneri în proiectele mari de dezvoltare. 

O strategie agreată la nivel naţional ar da un mai 
puternic semnal de stabilitate, de revenire şi de reluare a 
creşterii economice către sistemul bancar din România 
care va gândi favorabil finanţarea companiilor româneşti 
şi a gospodăriilor. O neimplicare activă a acestor bănci în 
procesul de relansare a economiei poate produce efecte şi 
mai alarmante (pe lângă cele care îşi spun cuvântul în 
acest moment în bilanţul băncilor) pentru aceste instituţii, 
greu de remediat în cazul unora dintre ele. 

O strategie de dezvoltare naţională va uşura acti-
vitatea de atragere a unor finanţări internaţionale de pe 
piaţa privată, la termeni şi costuri din ce în ce mai bune 
pentru noi.Avem nevoie să ne completăm resursele (pe 
lângă atragerea celor de pe piaţa internă sau a celor 
europene) şi din această zonă, având în vedere capacita-
tea încă redusă de a alimenta bugetul pentru obligaţiile 
curente (cheltuieli curente şi legate de rambursarea unor 
credite sau plata unor dobânzi destul de mari). 
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Strategia de dezvoltare ce trebuie gândită de statul 
român ar trebui să includă şi asumarea la nivel naţional 
a misiunii de adoptare a monedei Euro. Dacă dorim ca 
2015 să constituie punctul final în acest demers este 
necesară o decizie asumată la nivel naţional, acompa-
niată de mixul de politici şi programe care să nu omită 
zonele fiscale şi economice, pe lângă cele monetare şi 
valutare. Criteriile de adoptare a monedei Euro sunt 
foarte precise. Etapele de asemenea. Nu este mai puţin 
adevărat că, în condiţiile actuale de deteriorare a situaţiei 
unor ţări din zona Euro, coroborate cu eforturile tuturor 
ţărilor de implementare a unor programe de redresare şi 
reluare a creşterii economice ce necesită resurse extra-
ordinare, putem asista la o înăsprire şi la o intransigenţă 
mai mare a forurilor de conducere a UE şi Băncii 
Centrale Europene când vor analiza şi decide cu privire 
la adoptarea de către România a monedei Euro.  

Totul depinde de felul cum gândesc şi acţionează 
guvernanţii noştri, argumentând profesionist şi con-
vingător interesul naţional. 

CONCLUZII  

În multe privinţe, criza globală a fost catalizatorul 
crizei economice profunde pe care analiştii şi oamenii 
de afaceri din România o anticipau de ceva timp. 

Opinia generală este că economia românească va 
urma evoluţia pieţelor mature, pe principiul dominoului. 
Deja avem semnale că marile economii (Statele Unite, 
Germania, Franţa) revin la creştere, astfel că putem 
anticipa o tendinţă similară cel târziu în a doua parte a 
anului 2010. Este însă foarte important ca, de această 
dată, creşterea să repornească pe fundamente solide şi să 
fie mai puţin o mişcare „din inerţie”, ecou al evoluţiei 
internaţionale. Paradoxal sau nu, pentru România, marile 
handicapuri reprezintă şi principalele avantaje, pentru că 
acestea presupun potenţial pentru oamenii de afaceri şi, 
implicit, pentru creşterea economică. 

Exemplul cel mai la îndemână este, desigur, infra-
structura (prin aceasta înţelegând nu doar infrastructura 
de transport, ci şi diverse alte facilităţi – spitale, instituţii 
de învăţământ, sisteme de management al deşeurilor, 
sisteme de iluminat, facilităţi de petrecere a timpului 
liber etc.). Declinul economic poate fi contrabalansat 
printr-un efort masiv în această direcţie, fondurile 
europene oferind acum o importantă sursă de finanţare. 
În plus, pe măsură ce interesul investitorilor în Europa 
de Est, inclusiv în România, se reabilitează, modelul 
parteneriatului public-privat capătă tot mai multă credi-
bilitate. Succesul acestor proiecte depinde, în mare 

măsură, de maturitatea clasei politice, care trebuie să 
înţeleagă valoarea economică a acestora şi să le sprijine 
în mod obiectiv. 

Proiectele trebuie demarate cât mai repede şi conti-
nuate în condiţiile agreate iniţial, indiferent de ciclurile 
electorale. Investitorii au nevoie de continuitate pentru 
a implementa strategii pe termen lung, iar în acest 
context, colaborarea constructivă cu statul şi cu insti-
tuţiile publice reprezintă o condiţie foarte importantă. 
Multă vreme, creşterea economică a fost susţinută de 
performanţele mediului de afaceri. Criza a tăiat avântul 
sectorului privat, astfel încât sectorului public îi revine 
acum rolul de a relansa economia. În acest context, 
statul trebuie să sporească eficienţa întregului sistem, 
implementând măsuri pentru reducerea birocraţiei, 
perfecţionarea profesională şi îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor. Se impune, oarecum, un transfer de menta-
litate şi pragmatism de la mediul privat la sectorul 
public. Aceasta este condiţia esenţială pentru asigurarea 
unei creşteri economice sustenabile. 
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