
Strategia de dezvoltare a 
României

Reinventarea economică a României pe baza 
resurselor interne



1. Conjunctura externă

● Plăcile tectonice ale geopoliticii se mișcă
● Uniunea Europeană nu se simte prea bine
● Cauzele crizei economico-financiare incă se 

manifestă



2. Situația internă

● Dezechilibre politice
● România nu a contracarat căderea economică din 2009-

2010
● PIB-ul din 2015 reprezintă 55% din media UE
● Pentru dublarea PIB-ului este nevoie de 10 ani cu un ritm 

mediu anual de creștere de 7%
● Pentru 2016 există o estimare de creștere a PIB-ului de 

4.2% fată de 2015



● Analiza structurală PIB-ului.Pe ce stă?
● Peste 50% din capitalul social al firmelor care 

functionează în Romania este străin
● Firmele cu capital românesc au realizat profit impozabil / 

2015 de 10 ori mai mare decât firmele cu capital străin
● Consecințe



3. Alte aprecieri

● Există aproape un consens în ceea ce privește 
problemele stringente ale omenirii privind viitorul legate de 
hrană,apă,energie,mediu,dezechilibre sociale și culturale

● Conceptul de economie de piață

● Domenii care asigură dezvoltarea în viitor:

                                                



                              - Nanotehnologia

                              - Biotehnologia

                              - Tehnica digitală și IT

                              - Cunoșterea ca produs    

                                                                                                 



4. Ce-i de făcut? România la răspântie !

● Un proiect de dezvoltare economică a României pe 
termen mediu și lung bazat pe resursele interne

● O politică economică funcțională ca sistem
● Elemente ale sistemului de politică economică:

                                           



                           - Politica industrială

                           - Politica agricolă

                           - Politica in domeniul serviciilor

                           - Politica fiscală

                           - Politica bugetară

                           - Politica monetară



● Programele de guvernare să fie considerate ca și 
contracte cu obiective măsurabile și cu limite de abateri 
negative



5. Resurse interne.Factori de antrenare:

● Inteligența umană
● Ce crește din pamânt
● Politică monetară adecvată dezvoltării
● Proiectul de dezvoltare economică ca suport (garanție) 

pentru piața financiară
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