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Rezumat
În zilele noastre, realitatea economicã din

þãrile dezvoltate aratã cã cele mai importante ºi
mai eficiente investiþii sunt cele legate de
inteligenþã, de stimularea creativitãþii ºi de cunoº-
tinþe. Orientarea investiþiilor cãtre aceste trei direcþii
a condus la crearea a ceea ce literatura de speciali-
tate numeºte „noua economie“ sau „economia
bazatã pe cunoºtinþe“, ºi a avut ca rezultat o soci-
etate aºezatã pe inovaþii, informaþii ºi cunoºtinþe.
Noua economie se sprijinã pe domenii precum:
tehnologii bazate pe micro-electronicã ºi informa-
ticã, tehnologii biologice, tehnologii genetice, revo-
luþia verde (ecologicã), tehnici nucleare, navigarea
în spaþiu, bio-energie etc. Conform orientãrilor sta-
bilite prin Strategia Lisabona, la nivelul politicilor
Uniunii Europene, ºtiinþa ºi tehnologia sunt consi-
derate instrumente cheie pentru viitorul european.
Rolul esenþial al cercetãrii ºtiinþifice ºi al dezvoltãrii
tehnologice în creºterea competitivitãþii economi-
ilor europene a fost subliniat prin Comunicatul
Comisiei Europene, „More Research and Innova-
tion - Investing for Growth and Employment“, din
octombrie 2005. Pentru România, necesitatea de a
impulsiona creºterea competitivitãþii economice, în
speþã în domeniul agroalimentar ºi al economiei
rurale, pentru perioada 2007-2013, care reprezintã
prima etapã a procesului post-aderare, impune ca
cerinþã esenþialã reducerea decalajelor tehnologice
care o separã de celelalte state membre ale Uniunii
Europene, precum ºi realizarea unui mediu eco-
nomic capabil sã asimileze ºi sã dezvolte domenii
de înaltã tehnologie ºi sã  se adapteze schimbãrilor
tot mai dinamice generate  de globalizare ºi de
economia bazatã pe cunoaºtere. La realizarea
obiectivelor de mai sus, un rol important îl joacã
serviciile din sectorul agroalimentar ºi al
economiei rurale, fãrã de care nu pot fi valorificate
rezultatele investiþiilor efectuate în agriculturã,
industrie alimentarã ºi dezvoltartea ruralã.

Cuvinte cheie � Dezvoltare ruralã �
Mediul rural ��Servicii �� Inovaþie ��Economie
bazatã pe cunoaºtere ��Economie ruralã ��Com-
petitivitate ��Concurenþã.

Abstract
Nowadays, economical reality in developed

countries shows that the most important and effi-
cient investments are those related to intelli-
gence, stimulating creativity and knowledge.
Investments orientation to these three directions
guided to the creation of what literature of spe-
cialty calls „new economy“ or „economy based
on knowledge“ and, as a result, to the society
based on innovations, information and knowl-
edge. The new economy is based on the favorite
domains such as: technologies based on micro-
electronic and informatics, biological technolo-
gies, genetics technologies, green revolution,
nuclear techniques, space navigation, bio-energy
etc. Accordingly to the guidelines established
through the Lisbon Strategy, at European Union
politics level, science and technology are consid-
ered as being key instruments for the European
future. The essential role of the scientific research
and technological development in raising the
European economy competitiveness was
emphased through the European Commission
Communication „More Research and Innovation
- Investing for Growth and Employment“ of Octo-
ber 2005. For Romania, the necessity of raising
the economy competitiveness, in particular of the
agro-food and rural economy, impose as an essen-
tial requests the decrease of the technological
gaps that makes it different of the others European
Union Member States, as well as realizing an eco-
nomic environment capable of assimilating and
developing high technology fields and to adapt to
the dynamic changes imposed by the globalization
and by the technology based on knowledge. In
realizing the above mentioned objectives, an
important role is played by the agro-food and
rural economy services, without which can not be
valorized the results of the investments made in
agriculture, food industry and rural development.
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Introducere

În zilele noastre, realitatea economicã
din þãrile dezvoltate demonstreazã faptul
cã cele mai importante ºi mai eficiente
investiþii sunt cele legate de inteligenþã, de
stimularea creativitãþii ºi de cunoaºtere.
Orientarea investiþiilor în aceste trei
direcþii a condus la crearea a ceea ce lite-
ratura de specialitate numeºte „noua
economie“ sau „economia bazatã pe
cunoaºtere“ ºi, implicit, a societãþii
bazate pe inovaþii, informaþii ºi cunoºt-
inþe. Domeniile predilecte pe care se fun-
damanteazã noua economie sunt
tehnologiile axate pe micro-electronicã ºi
informaticã, tehnologiile biologice,
ingineria geneticã, revoluþia verde, tehnica
nuclearã, navigaþia spaþialã, bioenergia
etc.

Având în vedere accentuarea acestor
tendinþe pe plan mondial ºi mai ales
decalajele în planul performanþelor care
diferenþiazã economia europeanã de cea a
SUA ºi de economiile emergente ale
Chinei ºi Indiei, la Consiliul European
întrunit la Lisabona în martie 2000, Uni-
unea Europeanã ºi-a fixat ca obiectiv pen-
tru urmãtorii zece ani sã aibã cea mai com-
petitivã ºi dinamicã economie bazatã pe
cunoaºtere, capabilã sã susþinã creºterea
economicã asigurând mai multe ºi mai
bune locuri de muncã, precum ºi coezi-
unea socialã, cunoscutã sub denumirea
„Strategia“ sau „Agenda“ Lisabona.

Cu ocazia Summit-ului de la Brux-
elles al Consiliului European din martie
2005, menit sã evalueze stadiul realizãrii
obiectivelor Strategiei Lisabona, þinta
acesteia a fost refocalizatã pe urmãtoarele
prioritãþi: creºterea economicã, a competi-
tivitãþii ºi a ocupãrii forþei de muncã. La
lucrãrile Summit-ului s-a stabilit necesi-
tatea consolidãrii Strategiei Lisabona la
nivel naþional, prin adoptarea de planuri de
acþiune integratã, care sã fie asumate de
guverne în faþa parlamentelor naþionale,
precum ºi prin raþionalizarea instru-
mentelor programatice ºi de raportare
europene ºi naþionale.

Conform orientãrilor stabilite prin
Strategia Lisabona, la nivelul politicilor
Uniunii Europene, ºtiinþa ºi tehnologia
sunt considerate instrumente cheie pentru
viitorul european. Rolul esenþial al
cercetãrii ºtiinþifice ºi al dezvoltãrii tehno-
logice în creºterea competitivitãþii
economiilor europene a fost subliniat prin
Comunicatul Comisiei Europene „More
Research and Innovation - Investing for
Growth and Employment“ din octombrie
2005.

Pentru România, necesitatea de a
impulsiona creºterea competitivitãþii eco-
nomice, în speþã în domeniul agroalimen-
tar ºi al economiei rurale, pentru perioada
2007-2013 -care reprezintã prima etapã a
procesului post-aderare -, impune ca cer-
inþã esenþialã reducerea ºi depãºirea
decalajelor tehnologice care o separã de
celelalte state membre ale Uniunii
Europene, precum ºi realizarea unui mediu
economic capabil sã asimileze ºi sã dez-
volte domenii de înaltã tehnologie ºi sã  se
adapteze schimbãrilor tot mai dinamice
generate  de globalizare ºi de economia
bazatã pe cunoaºtere. 

1. Ce este economia bazatã 
pe cunoaºtere?

Sintetizând cele mai importante abor-
dãri asupra acestui concept din literatura
de specialitate, profesorul Ovidiu Nicules-
cu considerã cã „ în esenþã, economia
bazatã pe cunoºtinþe se caracterizeazã prin
transformarea cunoºtinþelor în materie
primã, capital, produse, factori de pro-
ducþie esenþiali ai economiei ºi prin pro-
cese economice în cadrul cãrora gene-
rarea, vinderea, cumpãrarea, învãþarea,
stocarea, dezvoltarea, partajarea ºi pro-
tecþia cunoºtinþelor devin predominante ºi
condiþioneazã decisiv obþinerea de profit ºi
asigurarea sustenabilitãþii economiei pe
termen lung“.

Economia bazatã pe cunoaºtere este
definitã prin urmãtoarele trãsãturi:

a) Supremaþia valorilor necorpo-
rale. În vechea economie sau economia
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clasicã valoarea unei firme era datã, în
primul rând, de elementele materiale, cor-
porale din patrimoniu. În schimb, în
economia cunoaºterii valoarea firmei,
competitivitatea sa, este determinatã de
capacitatea acesteia de a dobândi, disemi-
na ºi valorifica informaþiile ºi cunoaºterea.

b) Demasificarea pieþelor ºi, impli-
cit, a marketingului. În acest tip de
economie produsele ºi serviciile vizeazã
cererea la scarã tot mai micã - niºe ºi chiar
fracþiuni mai mici ale pieþei. Acest proces
deplaseazã economia dinspre omogenitate
ºi diferenþiere redusã cãtre eterogenitate
pregnantã.

c) Modificarea naturii muncii. Se
generalizeazã nevoia crescândã de exper-
tize ºi consultanþe specializate. Munca de
rutinã, repetitivã ºi programabilã cedeazã
teren în faþa muncii creative, nonrepeti-
tive, abordând sarcini inedite.

d) Inovaþia este cheia succesului.
Supravieþuirea firmelor se bazeazã pe
fluxuri constante de inovaþie în toate
palierele funcþionãrii lor, orientarea spre
schimbare devenind lege.

e) Revenirea la scarã redusã. Accen-
tuarea diferenþierii produselor, determi-
natã de demasificarea pieþelor, exclude
economiile de scarã atât de râvnite de pro-
ducþia industrialã, cedând loc celor de
„scarã redusã“, caracterizate prin valoare
economicã ridicatã. În noua concepþie,
„mare“ nu înseamnã neapãrat ºi bun, iar
„mic“, nu trebuie receptat ca ceva slab ºi
necompetitiv. 

f) „Dereglementarea organizãrii“.
Orientarea spre schimbare ºi inovaþie fle-
xibilizeazã angrenajele organizatorice ale
firmelor. Descentralizarea decizionalã,
destandardizarea procedurilor de muncã,
deformarea relaþiilor organizaþionale ºi
creºterea ponderii comunicãrii informale
constituie un cadru organizatoric propice
creativitãþii ºi adaptãrii la schimbare.

g) Integrarea sistemelor economice.
Interdependenþa crescândã a elementelor
ce alcãtuiesc sistemele economice ºi de
afaceri duce la o mai pronunþatã integrare
ºi complexitate a acestora. Coordonarea

lor eficace pretinde, în schimb, volume tot
mai mari de informaþii ºi capacitate sporitã
de procesare a informaþiilor. 

h) Informatizarea infrastructurii de
afaceri.  Sistemele informatice reprezintã
baza unor vaste ºi ramificate reþele
parteneriale, multe dintre ele extinse la
scarã globalã. 

i) Accelerarea ritmului tranzacþiilor
ºi a oportunitãþilor economice. În noua
economie timpul se transformã într-o vari-
abilã tot mai criticã, fiecare unitate tempo-
ralã valorând mai mult decât cea trecutã.
Concurenþa dintre firme va viza tot mai
mult timpul, reacþiile lente ºi secvenþiale
fiind înlocuite cu abordãri simultane. 
E-Comerþul, ce se amplificã pe zi ce trece,
este una din formele de manifestare a aces-
tei trãsãturi.

În evaluarea stadiului în care se aflã o
þarã în trecerea sa la economie bazatã pe
cunoaºtere se foloseºte un sistem de indi-
catori (cunoscuþi sub denumirea de Tablou
Lisabona), grupaþi pe cinci domenii de
apreciere a dezvoltãrii, dupã cum
urmeazã:

1. Inovare ºi cercetare:
1.1. Cheltuieli pentru resurse

umane;
1.2. Total cheltuieli pentru cerce-

tare-dezvoltare (CD), din care:
1.2.1. finanþate de guvern;
1.2.2. finanþate de sectorul privat;

1.3. Nivelul accesului la internet;
1.4. Numãrul patentelor înregis-

trate la nivel european;
1.5. Numãrul patentelor înregis-

trate la nivel mondial;
1.6. Cheltuieli cu informatica ºi

tehnicile de vârf;
1.7. Cheltuieli cu comunicaþiile.

2. Liberalizarea ºi fluidizarea
pieþelor:

2.1. Tariful apelurilor telefonice
locale;

2.2. Preþul energiei electrice pentru
utilizatorii industriali;

2.3. Preþul gazelor pentru utiliza-
torii industriali.
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3. Dezvoltarea antreprenorialã ºi a
întreprinderilor:

3.1. Timpul necesar pentru înfi-
inþarea unei întreprinderi;

3.2. Cheltuieli necesare pentru înfi-
inþarea unei întreprinderi;

3.3. Mãrimea ajutorului de stat.
4. Gradul de ocupare a resurselor

umane ºi coeziunea socialã:
4.1. Rata totalã de ocupare a forþei

de muncã;
4.2. Învãþarea continuã (procentul

populaþiei adulte care urmeazã programe
de training);

4.3. Disproporþia în distribuirea
veniturilor (raportul dintre veniturile cele
mai înalte ºi cele mai scãzute);

4.4. Procentul tinerilor în vârstã de

la 18-24 ani, care nu îºi terminã studiile
începute; 

4.5. Rata ºomajului pe termen lung.
5. Dezvoltarea durabilã ºi 

sustenabilã:
5.1. Emisiile de gaze din atmosferã

(anul de referinþã este 1990, iar þinta este
de pânã la 8% în 2010);

5.2. Intensitatea consumului ener-
getic (kg petrol echivalent ce revin la 1000
euro);

5.3. Ponderea energiei regenerabile
în total consum energetic.

Evaluãrile fãcute României pentru
cele cinci domenii o plaseazã în partea
inferioarã a scãrii performanþelor, deºi
în ultimii patru ani a înregistrat pro-
grese semnificative în cadrul fiecãreia.
(Tabelul nr. 1). 

Tabelul nr. 1
Nivelul performanþelor dezvoltãrii economiei bazate pe cunoaºtere în România

Notã: Evaluãrile sunt fãcute pe o scalã cu cinci nivele: A, B, C, D, E; A reprezintã nivelul
maxim, iar E pe cel minim.

Fãrã sã-i mai redãm, menþionãm cã
zece din cei douãzeci ºi unu indicatori prin
care s-a apreciat stadiul de dezvoltare a
economiei bazatã pe cunoaºtere situeazã
România pe ultimul loc în Uniunea Euro-
peanã, în raport cu toate celelalte þãri
membre. La mulþi dintre indicatori, Româ-
nia a înregistrat niveluri de câteva ori mai
mici decât nivelurile minime din Uniunea
Europeanã. În aceste condiþii, putem con-
sidera cã, dacã pe ansamblul economiei
României stãm rãu, în economia ruralã
situaþia este ºi mai precarã. Pentru a ilustra
aceastã apreciere, este de ajuns sã prezen-
tãm câteva din principalele puncte slabe
rezultate din analiza SWOT a economiei
rurale, realizatã de MAPDR cu ocazia
elaborãrii Planului Naþional Strategic 

pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã
pentru perioada 2007-2013, ºi anume:

��Dependenþa excesivã e economiei
rurale de agriculturã.

��Trendul descrescãtor al contribuþiei
agriculturii la formarea valorii adãugate
brute (de la 16,2%, în anul 1998, la 13,3%,
în anul 2003) ºi la PIB (de la 14,4% la
11,7%).

��Trendul descrescãtor al decalajului
de productivitate a muncii dintre economia
naþionalã ºi agriculturã (2,37:1 în 1998 ºi
3,64:1 în 2000) generat, în principal, de
nivelul redus al mecanizãrii din agriculturã
ºi al pregãtirii profesionale a lucrãtorilor
agricoli, de îmbãtrânirea populaþiei active
din mediul rural, de migraþia tineretului
cãtre oraºe.
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��Creºterea decalajului dintre impor-
tul ºi exportul de produse agricole (se
exportã, de regulã, produse cu valoare
adãugatã scãzutã), deficitul balanþei
comerciale de produse alimentare fiind
continuu crescãtor.

��Organizarea ºi reglementarea insufi-
cientã a pieþei produselor agricole, pro-
ducãtorii fiind nevoiþi sã le vândã la
preþuri foarte mici, mai ales în zonele
montane.

�� Intensificarea procesului de
degradare a solului generatã de manage-
mentul defectuos al utilizãrii acestuia în
majoritatea exploataþiilor agricole.

��Existenþa unei suprafeþe semnifica-
tive de teren (cca.1/5 din suprafaþa þãrii)
afectatã grav de factorii de risc natural:
inundaþii, alunecãri de tern, secetã (ce con-
duce la deºertificare), scãderea pânã la
epuizare a resurselor de apã etc.

�� Predominarea exploataþiilor agri-
cole de subzistenþã ºi semisubzistenþã
neviabile economic, cu suprafeþe sub 5 ha.

��Existenþa unui nivel redus al diver-
sificãrii ocupaþionale în economia ruralã.

�� Ponderea redusã a pãdurilor în
suprafaþa României (26,7% faþã de 32%
cât este media europeanã).

�� Fãrâmiþarea excesivã a fondului
forestier pe proprietari ºi suprafaþa redusã
a exploataþiilor forestiere ºi degradarea
acestuia, cu impact asupra biodiversitãþii
ºi a apei.

�� Slaba dezvoltare a infrastructurii
rurale (drumuri, alimentãri cu apã, canal-
izãri, asistenþã sanitarã º.a.), în special în
zonele montane.

��Nivelul redus de instruire al popu-
laþiei rurale, atât în plan profesional
(tehnologic), cât ºi în ceea ce priveºte edu-
caþia sanitarã, planificarea familialã, cul-
tura, educaþia ecologicã, alimentaþia, com-
portarea în societate1.

��Slabul nivel de dezvoltare al pieþei
financiare în mediul rural.

��Trendul descrescãtor al activitãþilor
meºteºugãreºti ºi artizanale.

�� Slaba promovare a zonelor cu
potenþial ridicat ºi de real interes pentru

dezvoltarea turismului rural ºi a agroturis-
mului.

��Inexistenþa unor surse alternative de
aprovizionare cu energie.

�� Lipsa unui sprijin real pentru cei
interesaþi în crearea ºi dezvoltarea IMM-
urilor în mediul rural (consultanþã juridicã ºi
financiarã, informare, incubatoare de afa-
ceri, ajutor practic în iniþierea afacerii etc.).

�� Înregistrarea unui trend descrescã-
tor al numãrului de cãmine culturale ºi de
biblioteci, al fondului de carte ºi al
numãrului de cititori în mediul rural.

��Accesul tot mai redus al tinerilor din
mediul rural la licee ºi mai ales la facultãþi,
generat de amplificarea fenomenului de
sãrãcie ºi calitatea tot mai slabã a procesu-
lui instructiv-educativ ce se desfãºoarã în
ºcolile sãteºti etc.

Strategia de dezvoltare ruralã pro-
pusã de MAPDR, prin Planul Naþional
Strategic mizeazã pe un model multi-
funcþional de dezvoltare ruralã. Princi-
piul de bazã în aplicarea acestui model
constã în promovarea funcþiilor agricole, a
activitãþilor ºi produselor agricole compe-
titive ºi diversificarea acestora, însoþitã, în
egalã mãsurã, de promovarea accentuatã a
funcþiilor ºi a activitãþilor non-agricole în
zonele rurale. Acest model este compatibil
cu politica economicã ºi socialã a Uniunii
Europene, al cãrei obiectiv principal este
reducerea disparitãþilor de dezvoltare între
regiunile Uniunii Europene ºi, implicit,
diminuarea decalajelor de dezvoltare între
urban ºi rural. Deºi se subliniazã cã Planul
Naþional Strategic a fost elaborat în con-
cordanþã cu Strategia Lisabona, spiritul
acesteia se regãseºte doar într-o micã
mãsurã ºi în mod sistemic în cadrul aces-
tuia. Cele patru obiective ale Planului
Strategic: „Restructurarea ºi dezvoltarea
producþiei agricole ºi silvice în vederea
îmbunãtãþirii competitivitãþii“, „Restruc-
turarea ºi dezvoltarea industriilor agroali-
mentare ºi a industriei lemnului în vederea
îmbunãtãþirii competitivitãþii“, „Dez-
voltarea multifuncþionalitãþii economice a
fermelor rurale“ ºi „Îmbunãtãþirea compe-
tenþelor profesionale ºi a capacitãþilor de
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management ale exploataþiilor agricole ºi
forestiere“, care sunt menþionate în mod
expres ca obiective ale Strategiei Lisabona
pentru economia ruralã, sunt insuficiente
în a releva concordanþa cu economia ruralã
bazatã pe cunoaºtere. 

Spiritul Strategiei Lisabona din Planul
Strategic de Dezvoltare se regãseºte, însã,
într-o mãsurã mai substanþialã în cele trei
axe prioritare ºi Programul Pilot Leader, ca
direcþii de realizare ale stretegiei, ce permit
identificarea domeniilor de intervenþie
specifice Fondului European Agricol ºi de
Dezvoltare Ruralã în România (FEADR) ºi
mai ales în misiunea ºi obiectivele Reþelei
Naþionale pentru Dezvoltare Ruralã.

Astfel, Axa 1 „Creºterea competitivitãþii
sectoarelor agricol ºi forestier“ vizeazã trans-
ferul de cunoºtinþe, modernizarea, inovaþia ºi
calitatea. Axa 2 „Îmbunãtãþirea mediului în
spaþiul rural“ vizeazã: biodiversitatea, con-
servarea ºi dezvoltarea zonelor de înaltã val-
oare naturalã ºi a peisajelor agricole
tradiþionale, apa ºi schimbãrile climaterice.
Axa 3 „Calitatea vieþii în zonele rurale ºi
diversificarea economiei rurale“ vizeazã:
dezvoltarea accesului la formare, la training,
crearea de locuri de muncã, conservarea pat-
rimoniului natural ºi cultural, diversificarea
activitãþilor etc. 

Programul pilot Leader vizeazã elabo-
rarea ºi implementarea unor proiecte
locale realizate din iniþiativa unor grupuri
de acþiune localã (GAL), pe bazã de
parteneriat public-privat.

Reþeaua Naþionalã pentru Dez-
voltare Ruralã grupeazã organizaþiile ºi
administraþiile implicate în dezvoltarea
ruralã, contribuind la îmbunãtãþirea
comunicãrii între participanþi. Aceasta
colecteazã ºi difuzeazã informaþii privind
Programul Leader ºi politicile de dez-
voltare ruralã pe plan local.

2. Coordonatele economiei
rurale bazate pe cunoaºtere

Coordonatele abordãrii economiei
rurale bazatã pe cunoaºtere în România
sunt urmãtoarele:

a) Abordarea acestei economii
trebuie sã porneascã de la realitatea cã
în perioada urmãtoare se suprapun trei
transformãri economice de o importanþã ºi
complexitate deosebitã:

��consolidarea economiei rurale
de piaþã funcþionalã, prin extinderea pro-
ducþiei agricole de tip comercial, orga-
nizãrilor comune de piaþã ºi a unei mai
bune reglementãri ºi control al pieþelor
agroalimentare ºi rurale;

�� compatibilizarea economiei
sectorului agroalimentar ºi a economiei
rurale cu cele similare din þãrile membre
ale Uniunii Europene;

�� trecerea la economia ruralã
bazatã pe cunoaºtere printr-o puternicã
infuzie a procesului tehnico-ºtiinþific con-
temporan în toate palierele economice ºi
sociale din mediul rural.

Având în vedere realitãþile din econo-
mia ruralã menþionate mai sus, este evi-
dent cã problemele pe care trebuie sã le
rezolve România sunt mult mai ample,
complexe ºi dificile decât cele cu care se
confruntã þãrile membre ale Uniunii
Europene.

b) Existenþa oportunitãþii unei ºanse
unice pentru România, în sensul cã deru-
larea revoluþiei cunoºtinþelor care - ca
toate revoluþiile din istorie, de trecere de la
un sistem economic la altul -, oferã posi-
bilitatea de a recupera decalajele econom-
ice ºi sociale  care o despart de þãrile dez-
voltate într-o perioadã scurtã, bucurându-
se de dreptul pe care-l au, de regulã, noii
veniþi.

c) Existenþa unei ameninþãri colo-
sale pentru România în situaþia în care nu
va elabora ºi implementa rapid o strategie
centratã pe construirea unei economii agri-
cole ºi rurale bazatã pe cunoaºtere.
Întârzierea va amplifica decalajele eco-
nomice ºi sociale din acest domeniu faþã
de þãrile dezvoltate, rãmânând, poate pen-
tru totdeauna, o þarã cu mare risc econom-
ic ºi social, aflatã la periferia þãrilor civi-
lizate. 

În fundamentarea proiectãrii con-
strucþiei economiei rurale bazate pe
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cunoaºtere trebuie sã se porneascã de la
urmãtoarele elemente:

��Stadiul actual de dezvoltare al þãrii
ºi realitãþile economiei rurale  ºi, îndeose-
bi, de la punctele sale slabe ºi forte, evalu-
ate ºi analizate  în mod obiectiv, cu accent
pe identificarea  cauzelor care le
genereazã.

�� Oportunitãþile, constrângerile ºi
ameninþãrile potenþiale oferite de revoluþia
cunoºtinþelor ºi de economia ruralã  baza-
tã pe cunoaºtere.

��Strategia Uniunii Europene pentru
dezvoltarea economiei rurale, cu actua-
lizãrile sale ºi problemele cu care se con-
fruntã în implementarea sa.

��Abordãrile ºi analizele profesioniste
ale procesului de trecere la economia
ruralã bazatã pe cunoaºtere, realizate în
þãrile Uniunii Europene ºi de pe alte conti-
nente, pentru a prelua anumite modalitãþi,
politici, mecanisme, mãsuri, metode de
acþiune  ºi a le adapta la condiþiile din þara
noastrã.

Premisele conceperii ºi implemen-
tãrii strategiei de construire a
economiei rurale bazate pe cunoaºtere:

��Primatul interesului naþional în con-
ceperea ºi implementarea Strategiei de
dezvoltare a economiei rurale bazate pe
cunoaºtere.

��Cuprinderea în Strategie a tuturor
ramurilor economice specifice mediului
rural (agricole ºi neagricole ), regiunilor ºi
judeþelor.

�� Abordarea corelativã a tuturor
aspectelor economice ºi sociale ce carac-
terizeazã spaþiul rural.

�� Adoptarea parteneriatului public-
privat ca axã a operaþionalizãrii Strategiei,
mai ales prin crearea GAL-urilor ºi imple-
mentarea unor proiecte de tip Leader.

��Consultarea ºi stimularea partene-
rilor sociali  pentru a se implica în  elabo-
rarea ºi implementarea  Strategiei.

��Conferirea unor puternice dimensi-
uni formative ºi inovaþionale activitãþilor
economice ºi sociale ce se desfãºoarã în
mediul rural.

�� Imprimarea unui puternic caracter

pragmatic ºi eficace deciziilor ºi acþiunilor
strategice.

��Armonizarea elementelor  Strategiei
de Dezvoltare a Economiei Rurale bazate
pe Cunoaºtere a României cu cea similarã
a Uniunii Europene în domeniu ºi cu
evoluþiile internaþionale spre economia
bazatã pe cunoaºtere, în general.

Strategia Lisabona vizeazã urmã-
toarele prioritãþi ºi direcþii de acþiune în
planul economiei bazate pe cunoaºtere,
care trebuie implementate,  fireºte în pro-
porþii adaptate realitãþilor din mediul rural,
ºi anume:

�� învãþãmântul sau sistemul edu-
caþional;

�� învãþarea continuã sau training-ul,
pe parcursul întregii vieþi;

��cercetarea-dezvoltarea (CD);
��informatica;
�� industriile de vârf (ramurile eco-

nomice competitive);
��telecomunicaþiile;
��comerþul ºi bankingul electronic.
În privinþa primei prioritãþi se poate

menþiona cã unul din obiectivele de bazã
al politicii din domeniul educaþiei este
cel al dezvoltãrii învãþãmântului în
mediul rural. Aceasta se va concretiza în
urmãtoarele acþiuni ºi mãsuri de imple-
mentare:

��dezvoltarea capacitãþii instituþionale
ºi a parteneriatului social în comunitãþile
rurale;

�� dezvoltarea raþionalã a reþelei de
învãþãmânt astfel încât sã se asigure acce-
sul echitabil la educaþie  pentru copiii ºi
tinerii din mediul rural ºi din zonele defa-
vorizate;

�� ameliorarea calitativã a serviciilor
educaþionale din învãþãmântul rural (man-
agement, resurse umane, infrastructurã,
mijloace de informare ºi comunicare, bib-
lioteci, materiale didactice de bazã,
mijloace de transport, mijloace de ori-
entare ºi informare profesionalã);

��motivarea resurselor umane din sis-
temul de învãþãmânt pentru participarea
activã la dezvoltarea ruralã.

Lumea satelor, însã, are nevoie de noi
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educatori ºi formatori, care sã facã chiar
muncã de apostolat în transmiterea noii
filozofii a dezvoltãrii economiei ºi soci-
etãþii. Aceºtia trebuie sã dea dovada unor
înalte competenþe profesionale, dar ºi a
unor competenþe largi ºi experienþã în
încurajarea ºi dezvoltarea curiozitãþii int-
electuale, lucrul în echipã, creativitate ºi
capacitatea de a inova. Pentru aceasta este
necesar ca, la scarã naþionalã, o parte din
resursele financiare destinate educaþiei tre-
buie sã fie direcþionate cãtre atragerea, for-
marea, motivarea ºi menþinerea tinerilor
superior calificaþi în zonele rurale.   

Referitor la cea de a doua prioritate
subliniem cã formarea profesionalã con-
tinuã a adulþilor în România este regle-
mentatã prin lege ( OG nr. 129/2000 apro-
batã prin Legea 375/2002). Pentru per-
soanele adulte din mediul rural, aceastã
activitate se realizeazã, în principal, prin
intermediul Mãsurii 11, „ Îmbunãtãþirea
pregãtirii profesionale“, a SAPARD.
Mãsura prevede instruirea producãtorilor
agricoli, piscicoli, silvici ºi a persoanelor
implicate în activitãþi de procesare pentru
a-ºi îmbunãtãþi cunoºtinþele ºi compe-
tenþele profesionale, dar ºi a dobândirii
unor cunoºtinþe conexe din domeniile pro-
tecþiei mediului, tehnologiilor nepoluante,
obþinerii produselor prin practici nepolu-
ante etc.

Este necesarã extinderea pregãtirii cel
puþin în planul practicilor agricole la toate
categoriile de producãtori din mediul
rural. Dat fiind excedentul de forþã de
muncã din mediul rural, pregãtirea trebuie
sã vizeze orientarea unei pãrþi din popu-
laþia aptã de muncã, ocupatã sau neocu-
patã,  cãtre activitãþi neagricole.

Uniunea Europeanã, prin programele
sale, susþine în mod deosebit parteneriatele
dintre instituþiile de învãþãmânt ºi mediile
de afaceri pentru realizarea pregãtirii con-
tinue. Numeroase universitãþi de profil din
þãrile membre ale Uniunii Europene,  în
colaborare cu asociaþiile profesionale din
agriculturã,  ºi-au asumat de mai mult timp
derularea de activitãþi de formare continuã
a fermierilor.

Preocuparea pentru formarea continuã
în þãrile dezvoltate este aºa de serioasã
încât se apeleazã chiar la identificarea de
pârghii fiscale, care sã  incite la formarea
continuã a forþei de muncã.

Cea de-a treia prioritate, cercetarea-
dezvoltarea (CD), se regãseºte în spaþiul
rural în cadrul reþelei de institute ºi staþiu-
ni de cercetare-dezvoltare a Academiei de
ªtiinþe Agricole ºi Silvice, care, cel puþin
în ultimul deceniu, a înregistrat, ca urmare
a reorganizãrii, notabile restrângeri, con-
comitent cu diluarea activitãþilor specifice.
În prezent se fac eforturi substanþiale pen-
tru relansarea activitãþilor de cercetare
agricolã. Reuºita acestora depinde, însã,
de partea din buget alocatã cercetãrii ºti-
inþifice, în general, ºi celei agricole, în spe-
cial. Uniunea Europeanã considerã ca pen-
tru atingerea obiectivelor pe care ºi le-a
propus în acest plan, partea din PIB ce tre-
buie alocatã cercetãrii - dezvoltãrii de
cãtre þãrile membre trebuie sã atingã, pânã
în 2010, cel puþin 3%, prin finanþare buge-
tarã ºi privatã. 

România, prin politica în domeniul
ºtiinþei, tehnologiei ºi inovaþiei, are ca
obiectiv creºterea cheltuielilor cu activi-
tatea CD pânã la nivelul de 3% din PIB
pânã în 2007, prin creºterea participãrii
sectorului privat ºi a celui extern la
finanþare. 

În ceea ce priveºte cea de a patra pri-
oritate, informatica, menþionãm cã în
politica din domeniul educaþiei existã
obiectivul „ Educaþia ºi instruirea pentru
societatea informaþionalã“. Cel puþin patru
dintre acþiunile menite sã ducã la
realizarea acestuia se deruleazã ºi în medi-
ul rural:

��conectarea a 80% din ºcoli la Inter-
net;

�� proiecte pilot pentru „liceu multi-
media“;

�� dotarea a cca. 20% din licee cu
echipamente multimedia conectate la
Internet;

�� crearea de facilitãþi pentru achi-
ziþionarea de tehnicã de calcul pentru in-
telectualii din mediul rural.
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Într-o perspectivã apropiatã, calcula-
torul va deveni condiþia („unealta“) sine
qua-non pentru desfãºurarea oricãrei acti-
vitãþi, indiferent de domeniu. Se impune,
ca atare, cel puþin pentru adulþii cu per-
spectivã neiniþiaþi în folosirea calculatoru-
lui un program de „alfabetizare“ în planul
utilizãrii acestuia, putând fi finanþat din
diferite surse bugetare, europene sau pri-
vate. 

Despre industriile de vârf, cea de a
cincea prioritate, este prea devreme de
vorbit despre acestea în economia ruralã.
Cea mai bunã orientare ar fi cãtre activi-
tãþile ºi produsele agricole ºi neagricole,
pentru care antreprenorii locali au compe-
tenþã productivã ridicatã, care valorificã
într-un plan superior resursele locale, care
prezintã un risc economic redus ºi care au
o perspectivã de piaþã deosebitã, cum ar fi:
produsele agricole ºi alimentele ecologice;
turismul rural ºi agroturismul; culturile
agricole ºi plantaþiile silvice energetice;
meºteºugurile ºi artizanatul; crearea de
resurse alternative de energie (eolianã,
hidroenergie  etc.).

Cât priveºte celelalte prioritãþi: teleco-
municaþiile, comerþul ºi bankingul elec-
tronic, putem aprecia cã îºi fac cu greu
drum în economia ruralã. Politicile eco-
nomice guvernamentale trebuie sã stimuleze
pãtrunderea acestor activitãþi bazate pe
realizãrile de vârf ale ºtiinþei în spaþiul
rural, prin facilitãþi ºi prin implementarea
unor strategii specifice ºi proiecte elabo-
rate pe bazã de parteneriat public-privat. 

3. Dezvoltarea serviciilor
în economia ruralã

Sectorul serviciilor este constituit
dintr-o mare varietate de activitãþi care se
regãsesc în toate sectoarele economice ºi
sociale, purtând amprenta specificitãþii
acestora. Datoritã eterogenitãþii serviciilor,
în general, ºi a celor din mediul rural, în
special, este necesar sã se facã o grupare a
acestora. Clasificarea activitãþilor de
prestãri servicii din mediul rural dupã
scopul ºi destinaþia acestora, ne permite

delimitarea lor ºi formarea unor grupe
omogene cu caracteristici specifice. Din
acest punct de vedere se disting trei grupe
principale: servicii industriale, servicii
pentru agriculturã ºi prestãri servicii pen-
tru populaþia din mediul rural.

Preponderente, în cadrul economiei
rurale, rãmân serviciile pentru agricul-
turã, datoritã faptului cã agricultura
reprezintã sectorul de activitate cel mai
important. În acest sens, ar trebui dez-
voltate ºi modernizate urmãtoarele servicii
în mediul rural:

a) Servicii necesare protecþiei
(menþinerii calitãþii) solului, acestea tre-
buie sã asigure, pe de o parte protecþia
solului, iar pe de altã parte protecþia medi-
ului înconjurãtor. În cadrul acestor servicii
sunt incluse o serie de activitãþi, dintre
care cele mai importante sunt: studii
privind bonitatea solului; studii agrochim-
ice; efectuarea de lucrãri de îmbunãtãþiri
funciare.

b) Servicii destinate protecþiei
plantelor, acestea trebuie sã contribuie la
desfãºurarea de  activitãþi agricole în sec-
torul vegetal, cu respectarea tehnologiilor
moderne de producþie menite sã  asigure
condiþiile fitosanitare propice pentru
creºterea ºi dezvoltarea plantelor. Aceste
servicii cuprind urmãtoarele activitãþi mai
importante: investigarea ºi omologarea
pesticidelor; urmãrirea pe termen lung a
efectelor chimizãrii asupra ecosistemelor
agricole ºi asupra calitãþii alimentelor de
bazã; controlul circulaþiei plantelor ºi a
produselor agricole pe bazã de „paºaport
al plantei“ sau de „paºaport al produsului“,
etc.

c) Servicii sanitar-veterinare ºi pen-
tru siguranþa alimentelor sunt servicii
care se desfãºoarã în strânsã legãturã cu
primele douã ºi au menirea sã asigure
sãnãtatea plantelor ºi animalelor ºi, prin
aceasta, sãnãtatea alimentelor ºi a popu-
laþiei consumatoare de astfel de produse.
Aceastã categorie de servicii se va dezvol-
ta foarte mult în urmãtorii ani, ca urmare a
implementãrii politicii agricole comune,
care situeazã în centrul atenþiei „omul“.
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d) Servicii de reproducþie ºi selecþie
a animalelor, care sunt reprezentate de
urmãtoarele activitãþi: controlul perfor-
manþelor animalelor de reproducþie;
întocmirea ºi conducerea registrelor
genealogice; certificarea valorii biologice
a materialului de reproducþie; bonitarea ºi
autorizarea anualã a reproducãtorilor
folosiþi la însãmânþãri artificiale ºi la
montã naturalã,  efectuarea însãmâþãrilor
artificiale, etc.

e) Servicii de consultanþã pentru
producãtorii agroalimentari din mediul
rural, sunt activitãþi absolut necesare pen-
tru potenþialii investitori din zona ruralã.
În prezent, se constatã o tendinþã de dez-
voltare a  consultanþei private, care începe
sã se manifeste, mai ales în ceea ce
priveºte elaborarea proiectelor pentru
accesarea fondurilor europene. Menirea
serviciilor de consultanþã este de a con-
tribui la creºterea competitivitãþii sectoru-
lui agroalimentar din România pe piaþa
UE.

f) Servicii de mecanizare a agricul-
turii, sunt absolut necesare având în
vedere faptul cã o agriculturã modernã,
aºa cum trebuie sã devinã agricultura
noastrã, nu poate fi creatã fãrã mecanizare.
Schimbãrile profunde care au avut loc în
structura de proprietate din agriculturã în
contextul lipsei acute de mijloace
mecanice pentru executarea lucrãrilor
agricole, impune mãsuri de organizare a
mecanizãrii în special pentru agricultura
privatã. Sistemul de organizare ºi utilizare
a mijloacelor mecanice cel mai des întâlnit
în Europa este cel cooperatist, care a ge-
nerat renumitele cooperative de
mecanizare.

g) Servicii de aprovizionare cu
resurse materiale ºi de desfacere a pro-
duselor agricole reprezintã activitãþi care
pot elimina multiplele probleme pe care
producãtorii agroalimentari din mediul
rural le au în procesul de negociere a
preþurilor de aprovizionare cu resurse

materiale  ºi a celor de vânzare a pro-
duselor agricole, proces în cadrul cãruia
þãranul român a pierdut tot timpul.

h) Servicii de asigurãri contra
riscurilor pe care le ridicã producþia agri-
colã, mai ales, cum ar fi : secetã, inundaþii,
îngheþ etc. Aceste servicii ar trebui sã vinã
în întâmpinarea producãtorilor agricoli cu
scopul de a-i informa asupra avantajelor
pe care le oferã ºi pentru a elimina mental-
itatea conform cãreia agricultura depinde,
în totalitate, de factorii naturali, propunân-
du-le producãtorilor agricoli un manage-
ment performant, care sã diminuezeºi,
chiar, sã elimine riscurile naturale.

i) Servicii de creditare a
potenþialilor beneficiari din mediul
rural, cu ajutorul cãrora aceºtia sã poatã
avea acces la fondurile europene, ºi nu
numai, în vederea creºterii ºi diversificãrii
veniturilor din mediul rural.

Concluzii

Având în vedere aspectele evidenþiate
mai sus, considerãm cã elaborarea unei
strategii coerente de dezvoltare a
economiei rurale bazatã pe cunoaºtere în
România nu poate fi realizatã decât  printr-
o operã colectivã, prin crearea unui grup
multidisciplinar de specialiºti în mediul
rural reprezentativi ºi lideri de opinie autoh-
toni, dispuºi ºi disponibili sã întreprindã o
astfel de activitate, care sã fie agreatã de
factorii de decizie politicã ºi sã atragã ºi
tineri specialiºti dedicaþi domeniului.

În cadrul acestei strategii locul ºi rolul
serviciilor necesare consolidãrii economie
rurale trebuie foarte bine stabilit, deoarece
acestea, în marea lor majoritate, au
menirea de a orienta potenþialii investitorii
din mediul rural cãtre desfãºurarea de
activitãþi eficiente, bazate pe practicarea
tehnologiilor moderne, capabile sã asigure
competitivitatea sectorului agroalimentar,
ºi nu numai, pe piaþa Uniunii Europene.  
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Notã

1. Potrivit unui studiu al MEC realizat în cadrul Programului de Relansare a Învãþãmân-
tului Rural, în anul 2000 numai 1/3 din populaþia ruralã avea absolvitã ºcoala primarã, cca.
1/3 absolvise studiile gimnaziale, iar 3,1% nu absolvise nici o formã de educaþie 
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