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Cât este oare de relevantã o discuþie despre interesul naþional al României, þarã
membrã UE ºi NATO, conectatã la economia ºi comunicarea globalã? O aseme-
nea discuþie ar trebui sã înceapã, probabil, cu o analizã a marilor proiecte ale ro-
mânilor din ultimii 150 de ani.

Începând din secolul XIX, românii au urmãrit câteva mari obiective: realiza-
rea statului naþional român unitar ºi modernizarea acestuia, respectiv integrarea
în comunitatea europeanã de naþiuni. Dacã proiectul unificãrii s-a finalizat în 1918,
iar integrarea europeanã a avansat considerabil, cel al modernizãrii a rãmas, din
pãcate, incomplet pânã în prezent. Regimurile politice care s-au succedat în ulti-
mii 150 de ani au avut propria interpretare asupra a ceea ce ar fi trebuit sã repre-
zinte modernizarea României.

Pânã în 1945, modernizarea a fost abordatã în douã game. Pe de o parte, doc-
trina liberalã „prin noi înºine“ a identificat cheia modernizãrii României în dez-
voltarea sectorului industrial ºi a capitalului autohton, prin practicarea unor tarife
protecþioniste ºi prin impunerea unor restricþii capitalului strãin. Criticii acestei
abordãri au acuzat utilizarea practicii contractelor cu statul, care reprezentau princi-
palele surse de afaceri pentru industriaºii României. Pe de altã parte, viziunea
economicã naþional-þãrãnistã a urmãrit deschiderea României în faþa capitalului
strãin pentru dezvoltarea unor sectoare cheie, cum ar fi cel petrolier, infrastructura
ºi comunicaþiile. În acest caz, s-au criticat mai ales maniera ºi condiþiile în care au
fost acordate concesiunile. Totuºi, în pofida unor progrese de necontestat (dar ºi
a prezentãrii idealizate a perioadei interbelice), România avea la începutul anilor ’40
o economie subdezvoltatã, cu un sector agricol dominant, dar cu o productivitate
scãzutã, care angaja cea mai mare parte a populaþiei.

În perioada comunistã, proiectul de modernizare a fost de inspiraþie stalinistã,
respectiv industrializare în ritm accelerat, cu sacrificarea agriculturii ºi a consu-
mului, pentru o ratã ridicatã de investiþii în industrie. Pânã în anii ’70, aceastã abor-
dare a asigurat rate relativ ridicate de creºtere, pe fondul unei dezvoltãri exten-
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sive, a valorificãrii forþei de muncã suplimentare eliberate din agriculturã, precum
ºi a integrãrii economice pe scarã largã a femeilor. Relativul succes pe o perioadã
scurtã a acestui model a creat în cercurile conducãtoare iluzia ºansei recuperãrii
decalajelor economice faþã de Occident. Modelul pentru faza urmãtoare a fost
bazat pe contractarea de credite externe pentru cumpãrarea de licenþe în scopul creº-
terii competitivitãþii produselor industriale pe pieþele internaþionale. România,
similar cu celelalte þãri socialiste, a pierdut dupã 1970, ºi mai ales în anii ’80,
cursa revoluþiei tehnologice, iar investiþiile în licenþe nu au generat competitivi-
tate în industrie. Datoria externã a crescut nesustenabil. Deficitele s-au adâncit,
iar þãrile socialiste s-au confruntat cu o dilemã dureroasã: fie intrarea în incapa-
citate de platã, respectiv restructurarea datoriei externe (cazul Poloniei ºi Ungariei),
fie rambursarea acesteia prin export de produse alimentare de bazã ºi limitarea
drasticã a importurilor, cu impact dramatic asupra nivelului de trai al populaþiei,
aºa cum a fost cazul României. Toate acestea anunþau sfârºitul experimentului,
care a suferit un colaps rapid spre sfârºitul anilor ’80, în condiþiile prãbuºirii pre-
þului þiþeiului, cu impact dramatic asupra exporturilor Uniunii Sovietice.

Aceastã perioadã a fost în mare mãsurã una irositã pentru România, printre
puþinele câºtiguri fiind anumite proiecte mari de infrastructurã, un nivel bun al
învãþãmântului tehnic ºi rambursarea datoriei externe, cu preþul unor sacrificii
sociale ºi economice mari, cu impact nu doar asupra nivelului de trai, dar ºi al
dotãrii întreprinderilor româneºti, acestea rãmânând în multe domenii la nivelul
tehnologic al anilor ’60 ºi ’70, ºi nefiind competitive în plan extern. În acelaºi
timp, moºtenirea perioadei socialiste a fost reprezentatã ºi de dezastrul din agri-
culturã, de fractura socialã profundã ºi de generaþiile de sacrificiu cu destine frânte.
Era evident cã nici utopia socialistã nu a dus la eliberarea þãrii din capcana subdez-
voltãrii ºi cã aceasta trebuia abandonatã.

Dupã 1989, românii ºi-au dorit revenirea în sânul familiei europene ºi recu-
perarea decalajelor faþã de Occident. Dacã în planul libertãþii ºi al democraþiei au
fost fãcute progrese enorme, iar în plan politic ºi militar integrarea a fost finali-
zatã instituþional între 2004 ºi 2007, când þara a devenit membru NATO ºi al
Uniunii Europene, nivelul de dezvoltare economicã al României a rãmas mult în
urma þãrilor vest-europene. Dupã aderarea la NATO ºi UE, România s-a trezit
lipsitã de viziune ºi de un proiect naþional cuprinzãtor, dezbaterea despre o strategie
post-aderare fiind repede uitatã. Este clar cã nici aceastã a treia încercare de moder-
nizare nu a permis pânã acum depãºirea subdezvoltãrii economice în care se aflã þara.

Cum ar trebui aºadar sã se creioneze un proiect naþional de dezvoltare pentru
România, þinând cont de noul statut, de stat membru al NATO ºi al Uniunii Europene,
ºi de participant la economia globalizatã, dar ºi de contextul geopolitic actual?

Contextul politicii externe a României

Dupã 1989, a fost clar cã þãri precum Cehoslovacia, Polonia ºi Ungaria aveau
o foaie de parcurs bine definitã, care urma sã le aducã relativ rapid în sânul co-
munitãþii europene ºi al NATO. De altfel, printre primele proiecte de asistenþã finan-
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ciarã occidentalã pentru statele ex-comuniste s-au numãrat fondurile PHARE
(Poland and Hungary Assistance for Restructuring their Economies). În schimb,
þãri precum România, Bulgaria ºi cele din fostul spaþiu iugoslav ºi ex-sovietic
pãreau parcate undeva în zona gri, între sferele de influenþã americanã ºi euro-
peanã ºi respectiv cea a Rusiei. Fãrã îndoialã cã aceastã perioadã de incertitudine
a fost influenþatã ºi de evoluþiile politice neclare din aceste þãri de la începutul
anilor ’90, opþiunea acestora pentru democraþie ºi capitalism conturându-se mai
târziu ºi cu mai mare dificultate.

Interesul Statelor Unite pentru România a crescut însã dupã intervenþia mili-
tarã din Serbia din 1999, atunci când þara a oferit acces la spaþiul sãu aerian for-
þelor NATO. Dupã 11 septembrie 2001, când prioritãþile strategice ale Statelor
Unite au început sã se concentreze în zona Orientului Mijlociu ºi aAsiei Centrale,
România a devenit o piesã importantã în angrenajul logistic al armatei americane,
participând totodatã cu trupe combatante în intervenþiile din Afganistan ºi Irak.

Statele Unite, dupã 10 ani de activitate militarã intensã în Asia ºi Orientul
Mijlociu, care le-au suprasolicitat resursele, ºi dupã ce criza economicã a retrasat
prioritãþile administraþiei de la Washington, par sã intre într-o perioadã de redu-
cere a angajãrii internaþionale. Primele semne ale acestei schimbãri de orientare
a Washingtonului au fost vizibile în momentul intervenþiei militare din Libia,
atunci când Statele Unite au lãsat rolul de vioarã întâi forþelor franceze ºi brita-
nice. Recenta intervenþie militarã francezã din Mali aratã cã americanii sunt mai
degrabã dispuºi sã asigure suport informaþional ºi logistic forþelor aliate decât sã
se angajeze direct în operaþiuni militare. Cea mai mare parte a trupelor americane
a fost retrasã deja din Irak, iar scenariul urmeazã sã se repete în Afganistan. În
Europa, aºa cum aratã Thomas Friedman, Statele Unite vor rãmâne angajate în
plan militar pentru apãrarea vulnerabilei câmpii nord-europene, din Polonia pânã
în Franþa. În schimb, în Intermaris, spaþiul dintre Marea Balticã ºi Marea Neagrã,
care include România ºi care este mai bine protejat natural de piscurile Carpaþilor,
Statele Unite vor pãstra o prezenþã discretã ºi indirectã.

Europa trece în prezent printr-o perioadã de profunde ºi violente frãmântãri
economice, politice ºi sociale, fiind nevoie de lideri cu energie ºi determinare
pentru a duce proiectul de integrare europeanã mai departe, cãtre un model federal,
dar ºi de mãsuri ferme pentru apãrarea monedei europene ºi refacerea competiti-
vitãþii unora dintre statele europene puternic afectate de crizã (Grecia, Spania,
Portugalia, Italia). Chiar dacãmomentul de vârf al crizei euro pare a fi trecut în 2012,
situaþia din zona euro rãmâne în continuare dificilã, fiind marcatã ºi de adânci-
rea crizei sociale ºi manifestarea unor tendinþe separatiste.

Rusia se aflã într-o perioadã de refacere a zonei de influenþã ºi de reafirmare
a forþei sale. Chiar dacã dependenþa tradiþionalã de exporturile de energie ºi ma-
terii prime i-a relevat vulnerabilitatea în momentul declanºãrii recesiunii globale
din 2009, economia ei este totuºi într-o creºtere vizibilã. Deºi nepopularã, susþi-
nerea pe care Rusia a oferit-o regimului sirian al lui Bashar al-Assad a arãtat ambi-
þiaMoscovei de a reveni ca un actor semnificativ în bazinulMediteranei ºi în Orientul
Mijlociu. De asemenea, Rusia a beneficiat de schimbãri favorabile de regim atât
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la Kiev, cât ºi la Tbilisi, care în trecut pãreau avanposturi occidentale în fostul
spaþiu sovietic.

Ce presupune acest context pentru România? Potrivit teoriei relaþiilor inter-
naþionale, statele mici ºi medii, din rândul cãrora face parte ºi România, trebuie
sã-ºi asigure securitatea prin recursul la principiile dreptului internaþional, în ca-
drul unor alianþe care sã le multiplice forþele ºi în interiorul cãrora sã-ºi promo-
veze interesele. Din postura sa de membru al Uniunii Europene ºi al NATO,
România are la dispoziþie mijloace pentru atingerea obiectivelor de politicã
externã ºi de securitate. Trebuie doar ca autoritãþile sã aibã perseverenþa de a
construi coaliþii în cadrul Uniunii Europene pe diverse proiecte — aºa cum este,
spre exemplu, Parteneriatul estic sau construcþia marilor coridoare energetice
care sã lege zona Caucazului de Europa. Înainte de aceasta însã, ar trebui ca admi-
nistraþia de la Bucureºti sã amelioreze relaþia cu Bruxelles-ul ºi cu marile cance-
larii europene, caracterizatã în prezent de dificultãþi, începând cu opoziþia unor
state membre faþã de admiterea României în spaþiul Schengen, continuând cu
rapoartele MCV, precum ºi cu schimburile mai dure de replici din timpul crizei
politice din vara anului trecut.

România trebuie sã-ºi pãstreze relaþia specialã cu Statele Unite. Þara noastrã
se numãrã printre primii semnatari ai Tratatului privind scutul anti-rachetã, o com-
ponentã a acestui scut urmând a fi amplasatã în România. Relaþia specialã cu
SUA — indiferent de administraþia de la Washington — trebuie sã fie printre
prioritãþile autoritãþilor de la Bucureºti. Este necesar ca România sã transpunã
relaþiile bune din plan militar ºi politic în relaþii economice pe mãsurã ºi într-un
volum crescut de investiþii americane.

Dar aceastã relaþie specialã cu Statele Unite nu trebuie sã ignore realitatea
geopoliticã din zona þãrii noastre, aflatã la întretãierea intereselor politice ºi eco-
nomice a altor douã mari puteri: Germania ºi Rusia. Pe de o parte, Germania,
aflatã într-un moment astral al istoriei ei postbelice, a devenit de la începutul crizei
datoriilor suverane actorul cheie în Uniunea Europeanã, iar doamna Merkel lide-
rul de facto al Europei. Relansarea economicã a continentului, precum ºi noua
configuraþie a arhitecturii instituþionale a Uniunii Europene, vor fi influenþate în
mare mãsurã de Germania, cu atât mai mult cu cât Marea Britanie continuã sã se
plaseze pe o traiectorie ezitantã în relaþiile cu Bruxelles-ul, iar Franþa, Italia ºi
Spania se confruntã cu probleme economice structurale masive, având nevoie de
suportul Berlinului. România trebuie sã caute sã cultive relaþia cu Berlinul ºi sã
o întãreascã. Germania este printre cei mai mari investitori în economia româneas-
cã, iar legãturile comerciale s-au consolidat mult în ultima perioadã.

Pe de altã parte, România are nevoie de resetarea relaþiei cu Moscova. Dincolo
de faptul cã Rusia va rãmâne un important actor politic ºi militar pe plan regional,
forþa economicã a acesteia va creºte tot mai mult în urmãtorul deceniu. Aborda-
rea pragmaticã a relaþiei cu Moscova trebuie sã punã între paranteze problemele
istorice ºi sã caute sã atragã marele vecin de la Rãsãrit în proiecte economice
atrãgãtoare. Un exemplu ar fi parteneriatul dintre Romgaz ºi Gazprom pentru
transformarea unor zãcãminte gazeifere epuizate în depozite de gaze naturale
care sã poatã fi folosite pentru a stoca gaze din import.
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O altã preocupare ar trebui sã o reprezinte dezvoltarea relaþiei cu China. În
acest moment, China este a doua cea mai mare economie a lumii, iar proiecþiile
aratã cã aceasta ar putea depãºi economia Statelor Unite în jurul anului 2030, în
condiþiile pãstrãrii ritmului actual de creºtere. Dincolo de ponderea în creºtere în
economia globalã, China dispune de resurse considerabile pentru investiþii. Se
estimeazã cã fondul suveran China Investment Company are la dispoziþie peste
400 de miliarde de dolari pentru investiþii în strãinãtate. Miza îmbunãtãþirii coope-
rãrii cu Imperiul de Mijloc este prin urmare foarte importantã pentru România.
Relativ ignoratã de România la începutul anilor 2000, relaþia cu Beijingul a fost
redescoperitã recent. Pe plan politic, România este una dintre puþinele þãri euro-
pene deloc critice faþã de politica Chinei în ceea ce priveºte drepturile omului.
Acest pragmatism ar trebui însoþit însã ºi de acþiuni concrete care sã atragã inves-
tiþii chineze majore.

Un actor important în vecinãtatea României este Turcia, þarã care, dacã îºi va
pãstra actualul ritm de dezvoltare, ar putea deveni a cincea economie europeanã
la orizontul anului 2050 ºi de departe cea mai importantã în Europa de Sud-Est,
o adevãratã placã turnantã între Occident ºi Orient. În fine, trebuie refãcute rela-
þiile cu þãrile din Orientul Mijlociu ºi din Africa, regiuni dinamice din punct de
vedere economic în deceniile viitoare ºi unde produsele ºi companiile româneºti
au oportunitãþi de piaþã atrãgãtoare.

România este al doilea stat ca mãrime ºi populaþie din Europa Centralã ºi de
Est, dar manifestãrile sale regionale sunt, în continuare, timide, emoþionale, reac-
tive ºi oportuniste. Experienþa ei ar putea sã fie un model pentru þãrile care vor
sã adere la UE, însã relaþiile cu vecinii sunt cu suiºuri ºi coborâºuri. În ultimul
an, relaþia cu Ucraina s-a ameliorat, cea cu Moldova este, în continuare, complexã,
iar cea cu Serbia pare sã sufere din cauza disputelor pe tema drepturilor comuni-
tãþii româneºti. România ar trebui sã profite mai mult de statutul de membru al
UE pentru a dezvolta dialogul cu vecinii sãi.

Dezvoltarea economicã ºi valorificarea avantajelor României

Dacã pilonul geostrategic ºi de securitate al României pare pentru moment
stabil (deºi anumite evoluþii recente ar fi de naturã sã îngrijoreze), cel al dezvol-
tãrii economice (ºi care este cel puþin la fel de important) este fragil ºi se consti-
tuie într-o vulnerabilitate semnificativã care trebuie înlãturatã printr-o creºtere
susþinutã ºi durabilã.

Întrebarea cheie este cum poate o þarã sã recupereze decalajele ºi sã devinã o
economie competitivã într-o lume globalizatã în care „învingãtorul ia totul“. So-
luþia, dupã unii autori, aºa cum este coreeanul Ha-Joon Chang, constã în menþi-
nerea unei economii închise, cu un stat autoritar ºi intervenþionist, care contro-
leazã comerþul exterior, dirijând resursele valutare obþinute din exporturi cãtre
dezvoltarea unor sectoare strategice (în parteneriat cu sectorul privat), urmatã de
deschiderea treptatã ºi selectivã a pieþei interne la competiþie. Acest model de
dezvoltare de succes înAsia de Sud-Est (a se vedea Coreea de Sud) a fost experi-
mentat ºi de cãtre statele socialiste est-europene (mai puþin implicarea sectorului
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privat), cu rezultatele cunoscute. O asemenea abordare este însã imposibil de
aplicat în situaþia actualã a României.

Existã însã þãri ca Polonia, Cehia ºi statele baltice care au câºtigat pariul
deschiderii pieþelor în contextul globalizãrii, fãrã a urma modelul dirijismului
economic. O posibilã explicaþie parþialã a reuºitei acestora o reprezintã tradiþia
istoricã, cultura, sistemul de valori ºi tãria instituþiilor. Dincolo de acestea, au
contat însã curajul în aplicarea mãsurilor de reformã a economiei, viteza cu care
ºi-au schimbat cadrul legal ºi cel instituþional, precum ºi calitatea sistemului de
educaþie. S-ar putea discuta mult despre greºelile fãcute de România în reforma
economicã în ultimii 20 de ani. Mai important este însã ce se poate face pentru
viitor, plecând de la realitatea din þarã.

Care este situaþia României în acest moment? Þara este codaºã în privinþa
competitivitãþii. Potrivit raportului IMD asupra competitivitãþii globale, se aflã
pe locul 53 din 59 de economii analizate, în urma Cehiei, Poloniei, Ungariei ºi
Slovaciei. De notat cã România a mai pierdut 3 poziþii în 2012 în acest clasa-
ment. De asemenea, potrivit Bãncii Mondiale, România se situeazã pe locul 72
(din peste 180 de economii analizate) în raportul Doing Business, singura cate-
gorie la care a fãcut progrese în ultimii doi ani fiind cea a uºurinþei plãþii taxelor.
Existã un singur domeniu în care þara este performantã în acest clasament, cel legat
de accesul la credit, respectiv locul 12. În schimb, la aproape toþi ceilalþi indica-
tori, România este în a doua jumãtate a clasamentului Bãncii Mondiale.

Situaþia macroeconomicã a României este stabilã ºi mai bunã decât a multor
alte þãri din UE. Problema o reprezintã ritmul de creºtere al PIB, care de câþiva ani
s-a stabilizat la 1.0-1.5 % pe an, insuficient pentru a genera dezvoltare ºi a reduce
decalajele faþã de economiile occidentale, în condiþiile în care ar fi necesar un
ritm de 3-4 % pe an. O altã problemã o reprezintã structura economiei româneºti,
în care o pondere semnificativã a PIB (cca 60%) depinde de consum (urmare a
perioadei de expansiune din perioada 2003-2008, finanþatã din credite) ºi ope-
reazã cu o valoare adãugatã redusã ºi consumuri energetice mari pe unitatea din
PIB. În creionarea strategiei economice a României, ar trebui þinut cont de pozi-
þia geostrategicã, mãrimea pieþei interne, resursele naturale, potenþialul energetic
ºi agricol al þãrii, dar ºi de contrângerile reprezentate de insuficienþa resurselor
financiare ºi de dependenþa de finanþarea internaþionalã, de starea infrastructurii
ºi de declinul demografic accentuat.

În aceste condiþii, întrebarea este ce se poate face pentru a genera creºtere eco-
nomicã cu respectarea constrângerilor.

Capitalul strãin are o poziþie dominantã în anumite sectoare ale economiei
(financiare, telecomunicaþii, energie, farma etc.), ceea ce îl transformã într-un
actor important. În sfârºit, prin acordurile semnate cu finanþatorii internaþionali,
România trebuie sã se încadreze în þinte de deficit ambiþioase.

Statul poate contribui semnificativ la dezvoltarea economicã prin politici pu-
blice ºi legislative, lucrând în parteneriat cu sectorul privat, cu investitorii ro-
mâni ºi strãini. Câteva sugestii în acest sens:

România ar trebui sã revadã urgent întregul cadru legislativ în vederea simpli-
ficãrii, modernizãrii ºi clarificãrii acestuia. O legislaþie modernã ºi eficientã nu costã
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bani, dar conduce la dezvoltare economicã. Se subestimeazã spre exemplu po-
tenþialul extraordinar de modernizare pe care îl au un cod civil ºi un cod de pro-
cedurã civilã avansate. Un exemplu este rolul Codului Civil al lui A.I. Cuza în
dezvoltarea României din a doua jumãtate a secolului XIX pânã în secolul XXI.

Având în vedere insuficienþa capitalului autohton, dar ºi fluxul tot mai scãzut
de investiþii strãine, este vital pentru România sã identifice modalitãþi ieftine de
finanþare, cum ar fi fondurile europene. E nevoie de creºterea dramaticã a gra-
dului de absorbþie al acestora. Este îmbucurãtoare în acest sens prelungirea ter-
menului pânã la care România poate atrage fondurile europene din actualul exer-
ciþiu financiar al Uniunii Europene, pânã în 2016.

Infrastructura ar putea fi modernizatã prin utilizarea fondurilor europene ºi prin
proiecte PPP. Este nevoie de îmbunãtãþirea legii PPP pentru a o face aplicabilã.

România dispune de un potenþial energetic semnificativ. Pe de o parte, are re-
surse primare variate, deºi nu abundente, ºi are un oarecare potenþial de export.
Dezvoltarea exploatãrilor de gaze naturale din bazinul Mãrii Negre, a celor de
gaze de ºist din Dobrogea ºi Moldova, ºi continuarea sprijinirii investiþiilor în
energii regenerabile ar consolida ºi mai mult sectorul. Este important însã ca
exploatarea resurselor energetice sã se facã în mod sustenabil ºi în beneficiul
cetãþenilor români.

Pentru dezvoltarea acestor resurse este nevoie de un cadru fiscal legislativ
stabil ºi predictibil ºi de o politicã de redevenþe înþeleaptã, care sã împace nevoia
de venituri bugetare suplimentare cu încurajarea investiþiilor în domeniu. De
asemenea, este nevoie de deschiderea României la piaþa europeanã a energiei
prin finalizarea interconectãrilor cu sistemul de transport energetic european ºi
diversificarea surselor de aprovizionare. România trebuie sã îºi joace în mod inte-
ligent cartea ºi în viitoarele coridoare energetice regionale care vor conecta Caucazul
ºi Orientul Mijlociu de Europa.

Un alt sector cu un potenþial important este cel agricol. Þara dispune de mari
suprafeþe de teren arabil. Agricultura este domeniul care a beneficiat pânã acum
cel mai mult de pe urma aderãrii la Uniunea Europeanã. Þinând cont de faptul cã
mare parte din banii europeni pentru agriculturã sunt reprezentaþi de plãþi directe,
gradul de absorbþie al fondurilor europene în acest sector a fost peste media
naþionalã. Au apãrut deja jucãtori puternici care îºi dezvoltã companii integrate,
pe principiul „de la fermã la furculiþã“, fructificând întregul lanþ valoric al pro-
ducþiei agricole. În acest domeniu, cheia o reprezintã adoptarea unui cadru legis-
lativ ºi a unor politici fiscale care sã ducã la o schimbare în regimul proprietãþii
ºi al comportamentului producãtorilor agricoli. Trebuie stimulatã consolidarea
suprafeþelor agricole, dar ºi formulele asociative. În afarã de politicile fiscale,
statul trebuie sã sprijine sectorul prin investiþii majore în sistemele de irigaþii,
pentru a reduce dependenþa de factorii climatici.

Prin valorificarea poziþiei sale strategice, de þarã de graniþã a Uniunii Europene
cu acces la bazinul Mãrii Negre, România poate deveni un hub energetic ºi logis-
tic regional. Pentru aceasta însã e nevoie de dezvoltarea unor proiecte majore de
infrastructurã — feroviarã (conexiuni Ro-LA), rutierã ºi navalã. Þara trebuie sã îºi
consolideze poziþia în cadrul coridoarelor europene, inclusiv prin Strategia Dunãrii.
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O politicã fiscalã care sã încurajeze importurile de componente provenind din
Asia în vederea reexportului în Europa, poate face din România, respectiv portul
Constanþa, un centru logistic de importanþã regionalã, similar cu Rotterdam ºi
Hamburg, care deservesc zona Europei Occidentale.

De asemenea, adoptarea unei legislaþii a holdingului în România ar duce la
atragerea de capital strãin în þarã ºi ar putea face din Bucureºti centrul financiar
ºi de management al investiþiilor din zona Balcanilor, mai ales în condiþiile re-
structurãrii semnificative a activitãþilor unor zone offshore.

În aceastã perioadã a globalizãrii, competiþia nu se mai face doar la nivelul
statelor ºi al corporaþiilor internaþionale, dar ºi la nivelul indivizilor, care pot
specula avantajele tehnologiei informaþiei pentru a intra direct în relaþii de muncã
cu angajatori strãini. Este deseori menþionat potenþialul deosebit al României în
IT ºi software. Statul ar trebui sã încurajeze prin facilitãþi fiscale atragerea de
investiþii private în clustere tehnologice ºi de proiectare în jurul centrelor univer-
sitare, pentru a putea reþine talentele în þarã ºi pentru a creºte competitivitatea
economiei româneºti.

Reþinerea talentelor este esenþialã pentru orice þarã în condiþiile economiei
globalizate care încurajeazã mobilitatea forþei de muncã. O soluþie o reprezintã
menþinerea unei fiscalitãþi competitive pentru forþa de muncã calificatã.

Este nevoie de o discuþie cu largã participare asupra unui pact economic pen-
tru România. În esenþã, þara nu îºi mai poate permite întârzieri semnificative în
proiectul de dezvoltare fiindcã ºi-ar crea vulnerabilitãþi inacceptabile pe termen
lung. Sperãm cã aceste consideraþii sumare pot reprezenta un început de rãspuns
la întrebarea din începutul articolului.
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