
Fereastra de oportunitate a Romaniei

De ce forta de munca ieftina va adanci decalajele de dezvoltare si
de ce este critic pentru Romania sa creasca valoarea economica
adaugata prin educatie

Sergiu Manea – CEO, Banca Comerciala Romana
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Jumatate din tara nu poate livra marfa in
spatiul Schengen in mai putin de 6 ore
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Istoria evolutiei economice romanesti

Anii in care economia romaneasca a avut rate inalte de crestere au fost anii in care a avut la
dispozitie:
a) resurse financiare din belsug, mai ales capital strain sub forma investitiilor straine

directe ori sub forma creditelor denominate in valuta (cu dobanzi semnificativ mai
scazute decat creditele in lei)

b) piete de export europene cu cresteri suficient de mari pentru a propaga o dinamica
pozitiva si in economia romaneasca

Intrarile de capital au venit insa intr-o Romanie “virgina” care oferea oportunitati mai degraba
“naturale” decat consecinta unei strategii de dezvoltare.
a) Aceasta a facut ca Bucurestiul sa fie primul beneficiar, urmat de judetele din vest aflate

in apropierea granitei si care nu erau dependente de lipsa infrastructurii rutiere.
b) Existenta unor centre universitare puternice a reprezentat un avantaj in plus pentru

orase precum Bucuresti, Cluj sau Timisoara.
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Cele 4 “Romanii”
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Consecinte la nivel regional si microeconomic
– pungi de prosperitate & pungi de saracie
• Aceste zone s-au dezvoltat ca niste insule de posperitate inconjurate de

multe ori de zone subdezvoltate, propagarea dezvoltarii fiind impiedicata de
lipsa infrastructurii.

• Somajul in aceste zone este extrem de mic, ceea ce face ca antreprenorii
locali sa fie fortati sa concureze dintr-o pozitie inegala cu firmele
internationale, limitand posibilitatile de crestere a firmelor autohtone.

• Tensiunile astfel create pe piata muncii reliefeaza si mai mult inadecvarea
calitativa si cantitativa a sistemului educational romanesc raportat la
cererea mediului de afaceri.

Lipsa infrastructurii de transport si lipsa unei forte de munca mediu calificate
au devenit principalul impediment pentru atractivitatea Romaniei fata de
investitorii straini existenti sau potentiali!
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In lipsa unei dezvoltari coordonate, Romania
este condamnata la o crestere lenta de 2-3 %
• In lipsa infrastructurii, dezvoltarea Romaniei va ramane neuniforma si limitata.

• Este necesara prioritizarea axelor de transport vest-est; Moldova trebuie de-enclavizata.

• Romania se va confrunta cu un soc demografic unic in UE - pensionarea peste
20 de ani, pe parcursul a doar trei ani, a generatiilor de “decretei”.

• Se vor acumula presiuni nesustenabile pe sistemele de pensii si sanatate, aflate deja intr-o
situatie critica.

• Viitorii pensionari vor inceta sa mai economiseasca si se va reduce finantarea economiei.

• Forta de munca “etern” ieftina va adanci decalajele de dezvoltare.
• Sistemul educational din Romania trebuie reformat calitativ cat si cantitativ.

Strategiile pe termen lung va trebui sa fie aplicate peste mai multe cicluri
electorale
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Este critica identificarea si utilizarea
resurselor financiare pentru dezvoltare
• Crearea de “vehicule financiare” nationale, care pot agrega

acumularea de capital local al firmelor si persoanelor fizice

• Revizuirea modului in care este administrat bugetul si cheltuielile
publice

• Atragerea de finantare externa de orice natura, inclusiv a fondurilor
UE

Presupunerea ca Romania va putea sa creasca accelerat dupa modelul
aplicat in ultimele decenii este falsa si de aceea foarte riscanta!
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Asadar, de unde sa incepem… de la abandonul
scolar?
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… sau de la somajul in randul tinerilor?
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Feed-back de la antreprenorii locali
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“Ai carte, ai parte!“
Dublarea numărului de studenţi odată cu

crearea unor centre de practică
Cluj

“Smart & Green City!“
Dezvoltarea infrastructurii IT si dezvoltarea
urbana ecologica pentru a mentine specialistii
in Romania
Timisoara

Pitesti
“Dezvoltarea clusterului auto“
Dezvoltarea clusterului auto prin educatie si
cercetare

Brasov
“Meseria – bratara de aur“
Educaţia, turismul şi dezvoltarea unei noi
generaţii de antreprenori

Sibiu
“Inapoi la scoala bine facuta“

Investiţiile în şcolile profesionale si reforma
sistemului de educaţie la nivel de profesori

Iasi
“Adio Dorel!“
Educaţie, agricultură şi IT, dar mai ales
schimbarea mentalităţii că investiţiile vor
veni fără niciun efort din partea autorităţilor
locale

Constanta
“Bursa regionala de cereale!“

Creearea unui cluster nevigabil pentru agricultura si a
unui cluster industrial pentru energie eoliana
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Intr-un cuvant: EDUCATIE!
• Iasi - Educaţie, agricultură şi IT, dar mai ales schimbarea mentalităţii că investiţiile vor

veni fără niciun efort din partea autorităţilor locale

• Brasov - Educaţia, turismul şi dezvoltarea unei noi generaţii de antreprenori

• Sibiu - Investiţiile în şcolile profesionale si reforma sistemului de educaţie la nivel de
profesori

• Cluj - Dublarea numărului de studenţi odată cu crearea unor centre de practică

• Timisoara - Dezvoltarea infrastructurii IT si dezvoltarea urbana ecologica pentru a
mentine specialistii in Romania

• Pitesti - Dezvoltarea clusterului auto prin educatie si cercetare

• Constanta - Creearea unui cluster nevigabil pentru agricultura si a unui cluster industrial
pentru energie eoliana
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Model IFC: cresterea finantarii pentru educatia
tertiara prin imprumuturi pentru studii
Active Pasive Schema de finantare

Portofoliu de credite
acordate studentilor

Banca Institutii Financiare
Internationale

 Isi asuma transa
de risc principala

Fundatie sau Institutie de Educatie  Acopera prima
transa de risc

 Fond de subsidii
pentru dobanzi
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• Prima transa de imprumuturi neperformante este acoperita de catre partenerul educational

• De asemenea, poate fi constituit un fond de pentru subventionarea dobanzilor

• IFI si Banca impart riscul dupa epuizarea fondului dedicat primei transe de credite neperformante

• Stabilirea unor criterii de performanta academica atat pentru institutie cat si pentru studenti
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Model de ecosistem educational:
Fundacion Chile
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Fundación Chile (FCH) este un ONG creat în 1976 printr-un acord între guvern si mediul privat.

• Un cluster de promovare a dezvoltarii economice prin inovatii tehnologice

• A reusit sa transforme Chile in al doilea producător modial de somon (somonul nu este nativ in Chile!)

• Impreuna cu Guvernul chilian a lansat EducarChile - un pilon al sistemului de educatie si al 7-lea cel

mai vizitat portal din Chile.
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Calitatea sistemului educational nu poate
depasi calitatea profesorilor
.

Problemele sistemice apar atunci cand:
• Profesorii sunt recrutati dintre absolventii de studii superioare ne-experimentati ori

care nu reusesc sa gaseasca locuri de munca in alta parte
• Nu interactioneaza permanent cu mentori pedagogici si profesionali
• Nu au exemple de excelenta educationala orientata catre calificari necesare pe

piata muncii (interactiune cu programele de formare ale mediului privat)
• Nu exista concurenta reala intre sistemul public si sistemul privat

Prioritati:
• Digitalizarea educatiei / Capabilitati digitale
• Dezvoltarea educatiei tehnice secundare
• Sistem de pregatire continua pentru profesori
• Investitii in educatia tertiara ancorata in cercetare / inovare
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Analfabetii viitorului nu vor fi cei care nu

stiu sa scrie si sa citeasca, ci aceia care

nu vor sti sa invete, sa se dezvete si sa

reinvete.


