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1. FUNDAMENTAREA ACŢIUNII
Recenta criză financiar – economică a ridicat numeroase critici asupra politicii
economice întreprinse de majoritatea Statelor avansate economic, în deosebi după criza
petrolului din 1973, denumită și Prima criză petrolieră. Aceasta a fost declanşată în
octombrie 1973, când OPEC (avându-i ca membri la acea dată inclusiv pe Egipt,
Siria și Tunisia) a proclamat embargo asupra livrărilor de petrol. Criza a fost
stopată în Martie 1974, după ce a provocat pierderi economice importante statelor
dependente de petrolul din zonă.
Nu este o noutate că politica economică a ţărilor avansate economic, - îndeosebi
din UE -, a influenţat în mare măsură politica economică implementată - în ultimii 23
de ani - în Statele ieşite din fostul sistem economic CAER, care au trecut de la
economia de „comanda” la economia libera de piata. Înrolarea în comunitatea UE a
acestor state s-a efectuat treptat – evident la perioade diferite de timp.
Acum la nivelul UE sunt adoptate două documente cadru, care propun
mutaţii de esenţă ale politicii economice practicată până nu demult. Această politică
economică ţintea un trend descrescător al industriei în total PIB al unui stat naţional.
Evident că panta acestui trend a fost diferit de la stat la stat Acum se propune
sistarea acestui trend descrescător al cotei industriei în PIB. Cum se va rezolva acest
trend depinde in mod fundamental de puterea de negociere a fiecărui stat în cadrul
UE.
România este poate cea mai interesată în reindustrializarea economiei sale
naţionale. Cauzele sunt multiple şi justificate economic şi social dacă avem în vedere
ca pe total economie s-a ajuns ca peste 70% din necesarul intern de produse/uneori
chiar servicii, să fie asigurat din importuri. România a devenit astăzi, în cel mai
fericit caz o ţară de service pentru producţia altora.
Documentele UE care fundamentează politica de reindustrializare sunt:
 COM (2012) 582: „O industrie europeană mai puternică pentru
asigurarea creşterii şi redresării economice”. Obiectivul central al acestui document

Pentru textul integral al documentului va rugam sa trimiteti o solicitare la e-mail:
office@uniromsider.ro
cu subiectul: text integral.

