UN RAPORT DE REFERINŢĂ
Domnule Preşedinte,
Domnilor Vicepreşedinţi,
Doamnelor şi Domnilor consilieri,

Graţíe jurnalistului Alex Toth şi articolului său “Administraţa metropolitană
şansa dezvoltării Tîrgu Mureşului?”, publicat de curând în ziarul “Zi de zi”, am avut
posibilitatea să aflu câteva elemente despre existenţa unui raport intitulat “Oraşe
competitive–Remodelarea geografiei economice a României”. Acest document a fost
întocmit de experţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
Ministerului Fondurilor Europene şi ai Băncii Mondiale şi a fost făcut public în
decembie 2013. Cele conţinute în articolul meţionat mi-au trezit interesul şi am căutat
să ajung la textul integral al raportului.
Am avut astfel surpriza plăcută să găsesc un raport care, deşi are 291 de
pagini, se parcurge cu uşurinţă fiind o lectura extrem de interesantă, aş putea spune,
din punctul meu de vedere, chiar captivantă. Acesta este structurat pe şapte capitole
dense conţinând atât concepte teoretice şi date statistice cât şi multe exemple
semnificative din viaţa internaţională precum şi propuneri concrete pentru ţara
noastră. Aceste capitole sunt: Despre creşterea economică; Rolul locurilor de muncă
inovatoare în stimularea creșterii în Noua Economie; Încurajarea productivităţii şi
competitivităţii; Dimensiunile dezvoltării; Forţele pieței care influențează dezvoltarea
urbană; Rolul instituţiilor publice.
Rezultatele studiului făcut permit propunerea a „diferitelor tipuri de intervenţii
publice care pot ajuta oraşele româneşti să devină mai competitive şi care pot
susţine creşterea României pe termen lung”.
Autorii raportului consideră că „cel mai important pentru o ţară care se află la
nivelul de dezvoltare al României este îmbunătăţirea conectivităţii şi accesibilităţii. Cu
cât mai mulţi oameni au acces la oportunităţi, cu atât ţara va merge într-o direcţie mai
bună. În al doilea rând, este importantă existenţa unor instituţii performante (pieţe
funciare şi imobiliare funcţionale, infrastructură bună pentru prestarea serviciilor
publice, servicii calitative de educaţie şi îngrijire a sănătăţii) pentru persoanele aflate
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în regiuni mai slab dezvoltate. Când oamenii pot apela la instituţii de calitate, aceştia
vor dispune de mai mult timp şi mai multă energie pentru a se concentra pe propriile
obiective şi pe propria realizare de sine. Investiţiile în calitatea vieţii sunt importante
în zonele de vârf pentru a le permite acestora să atragă şi să păstreze oameni în
continuare. Nu în ultimul rând, este important ca anumite măsuri să fie direcționate
către grupurile marginalizate şi minoritare a căror mobilitate şi al căror acces la
oportunităţi pot fi afectate de cauze care nu ţin de pieţe (de exemplu, discriminarea,
înclinaţia politică, originea etnică sau diferenţele lingvistice). Menținerea acestor
grupuri într-o relativă izolare și într-o stare de dependență față de anumite beneficii
sociale nu numai că duce la creșterea cheltuielilor publice, dar încetinește și
potențialul de dezvoltare al țării, excluzând, practic, o parte o populației de la șansa
de a-și atinge întreg potențialul de productivitate”.
Mă opresc aici cu aprecierile privind raportul menţionat care, în opinia mea.
cred că merită efortul să fie parcurs, de cât mai multe persoane cu responsablităţi în
viaţa noastră socială şi politică, pentru a se putea înţelege cât mai bine raţiunile
complexe ce trebuie avute în vedere la conceperea politicilor de dezvoltare ce trebuie
aplicate în toate unităţile administrativ teritoriale din ţară în perioada care urmează.
De altfel o parte din elementele acestui raport au fost incluse în „Strategia
naţională pentru competitivitate 2015-2020” aprobată prin Hotărârea de Guvern nr
775 din 16 septembrie 2015.
Va muţumesc pentru atenţie.
Vasile Boloş, consilier judeţean PSD
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http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/12/19193743/romania-competitive-cities-reshapingeconomic-geography-romania-vol-1-2

(Alocuţiune prezentată în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din data de 29
octombrie 2015)
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