Primarii pentru Creşterea Economică
Concept
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Creştere economică, Dezvoltare şi Ocupare
•
•
•
•
•

Ce este creşterea economică?
De ce este importantă creşterea economică?
Ce înţelegem noi prin dezvoltare?
Cum este generată ocuparea forţei de muncă?
Care sunt rolurile sectoarelor publice şi private?
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Creștere și dezvoltare
Răspunsul cetățenilor
Creștere și dezvoltare
Ține de locuri de muncă
Ține de calitatea vieții
(educație, sănătate,
bunăstare)

Este procesul prin care o
națiune (regiune,
localitate) îmbunătățește
bunăstarea economică,
politică și socială a
cetățenilor săi

Răspuns mai specializat
Creștere
Creșterea valorii comerciale a bunurilor și serviciilor produse de
către o economie într-o perioadă de timp
Se măsoară prin PIB (și indicatorii săi compuși – producția per
unitate de muncă utilizată (productivitatea muncii), timpul lucrat
(intensitatea), procentajul populației de vârstă active care
lucrează de fapt (rata de participare); proporția populației de
vârstă activă în total numărul populației (demografie).
Dezvoltare
Este stimulate în mare parte de creșterea sectorului privat.
Furnizează resurse care pot fi puse la dispoziția publicului și
utilizate pentru consumul privat
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Reprezentare
dinamică
Creşterea impulsionează în egală
măsură dezvoltarea şi ocuparea,
în mod direct. Dezvoltarea, de
asemenea, stimulează ocuparea
şi amplifică perspectivele de
creştere.

Dezvoltare

Creştere

Ocupare
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Sectorul privat

• În toată lumea, trei sferturi din toate locurile de
muncă sunt create de către sectorul privat.
• Creşterea sectorului privat este poarta către
fortificarea dezvoltării economice şi sociale şi a
ocupării forţei de muncă.
• Creşterea în sectoarele de producţie şi a serviciilor de
piaţă crează capacităţi şi condiţii care, la rândul lor,
stimulează creşterea în comerţul cu amănuntul,
consum, construcţii şi alte servicii locale,
impulsionând, astfel, ocuparea forţei de muncă.
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Sectorul public local
• Dezvoltarea economică locală (DEL) este mult mai reuşită
când se bazează pe parteneriatul public-privat.
• Autorităţile locale şi cercurile de afaceri sunt principalii actori
ai dezvoltării economice locale, dar, un cuvânt de spus au şi
organizaţiile neguvernamentale şi comunităţile locale.
• Conform abordării M4EG, perteneriatele între aceşti actori
sunt numite Parteneriate de Dezvoltare Economică Locală.
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Obiectivele M4EG
• Scopul principal al M4EG este de susţine autorităţile
locale din ţările Parteneriatului Estic să devină
facilitatori activi pentru creşterea economică şi
crearea locurilor de muncă în regiune, dar, de
asemenea, şi asigurarea faptului că ei sunt capabili să
acorde/ofere oportunităţi pentru participarea
economică, socială şi culturală, pentru bunăstarea
comunităţii şi pentru calitatea bună a vieţii.
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Obiective
•

•

•

•

•

Să încurajeze și să sprijine autoritățile locale și partenerii lor să elaboreze și să pună în
aplicare planuri de dezvoltare economică locală care identifică factorii economici locali
principali, pe baza celor mai bune practici și abordări europene
Să consolideze competențele tehnice ale autorităților locale, precum și capacitatea acestora
de a implementa planuri de dezvoltare economică locală în conformitate cu principiile bunei
guvernanțe și bunei gestiuni financiare
Să încurajeze crearea de parteneriate și rețele locale bazate pe principiile dialogului publicprivat (PPD) pentru a pune în aplicare acțiuni care promovează creșterea, dezvoltarea și
ocuparea forței de muncă
Să dezvolte şi să disemineze know-how și cele mai bune practici pentru a motiva actorii de
dezvoltare locală, pentru a demonstra noi abordări la locul de muncă și pentru a susține
politicile și acțiunile locale pro-dezvoltare
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Procesul
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Abordarea
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Clubul M4EG (1)
Primăriile vor avea acces la o varietate largă de servicii exclusive de susţinere, expertiză de
înaltă calitate şi alte oportunităţi:
•
•
•
•
•
•
•

Susţinerea experţilor în timpul elaborării şi implementării planurilor de dezvoltare economică locală;
Acces liber la experţii internaţionali şi sfaturile privind dezvoltarea economică locală;
Asistenţă în identificarea şi elaborarea proiectelor concrete, şi susţinere în timpul implementării lor;
Asistenţă în comunicarea progresului pentru a atrage investiţii viitoare;
Asistenţă pentru a căuta oportunităţi de granturi, şi asistenţă în pregătirea propunerilor de proiecte;
Legătura cu instituţiile financiare internaţionale şi investitorii potenţiali;
Mobilizarea şi implicarea partenerilor locali cum ar fi întreprinderile, instituţiile de învăţământ şi
ştiinţifice şi ONGuri;
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Clubul M4EG (2)
Autoritățile locale vor avea acces la o varietate largă de servicii exclusive de susţinere,
expertiză de înaltă calitate şi alte oportunităţi:
•
•
•
•
•
•
•

Acces la experţi şi parteneri internaţionali;
Facilitarea cooperării transfrontaliere între autorităţile locale din regiunea Parteneriatului Estic;
Instrumente de schimb de personal;
Instruiri, vizite de studiu şi seminare tematice pentru personalul primăriilor şi partenerii locali;
Diseminarea şi accesul la informaţii relevante;
Calitatea de membru al clubului ( “M4EG Club”); şi
Un semn special "Primarii pentru creștere economică" pentru a fi utilizat de autoritățile semnatare în
timpul poziționării/promovării lor externe și interne.
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De ce e nevoie de un plan nou?
Tendinţe cheie în ultimul deceniu:

• Planurile şi strategiile de dezvoltare economică sunt
puternic axate pe asistenţa pentru dezvoltarea afacerilor.
• Principala sarcină a autorităţilor locale nu este doar de a
acorda servicii cetăţenilor, dar şi de a crea un mediu
prietenos întreprinderilor.
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PDEL –urile noastre
•
•
•
•
•
•
•

Se pot baza pe planuri existente
Au acoperire limitată – dezvoltarea sectorului privat
Trebuie să fie clare şi concise
Vor fi elaborate în cadrul parteneriatului public-privat
Vor fi operaţionale
Se axează pe rezultate
Progresul este monitorizat (progresul, rezultatele)
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Instrucţiuni
•
•
•
•
•
•
•

Procesul de elaborare a Planului DEL
Analiza economică locală
Analiza SWOT
Viziune & Obiective
Plan de acţiuni
Schema de finanţare
Mecanisme de monitorizare
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Angajamente
Autoritățile locale: să adere la iniţiativa M4EG şi să coopereze
strâns cu mediul de afaceri şi societatea civilă cu scopul de a accelera
dezvoltarea economică locală, dezvoltarea şi crearea locurilor de
muncă.

Secretariatul EU/M4EG: să consolideze capacităţile partenerilor
locali şi să extindă oportunităţile lor de a atinge dezvoltare
economică locală durabilă.
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Rolul administraţiei locale în DEL
• Asigurarea faptului că serviciile de bază sunt furnizate efectiv,
eficient şi echitabil;
• Menţinerea sistemelor de infrastructură şi implementarea unui
plan raţional de îmbunătăţiri capitale în baza necesităţilor
identificate de cetăţeni şi întreprinderi;
• Asigurarea unui management financiar transparent, eficient şi
previzibil;
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Rolul administraţiei locale în DEL
• Asigurarea liderismului în planificarea strategică şi viziunea
dezvoltării comunității;
• Ordonarea proceselor de acordare a permiselor, înregistrare şi
licenţiere, acordare a informaţiei şi încurajare a servicilor
orientate către client în cadrul angajaţilor administraţiei locale;
• Promovarea relațiilor cu liderii locali de afaceri și crearea unor
mecanisme regulate de comunicare;
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Rolul administraţiei locale în DEL
• Colaborarea cu APL-urile învecinate pentru identificarea
intereselor comune și valorificarea oportunităților de colaborare
regională;
• Menținerea unor relații bune cu nivelurile regionale și naționale
de administrare și donatori pentru a mobiliza programele de
asistență financiară și tehnică disponibile;
• Participarea activă la asociațiile guvernamentale locale pentru a
promova o mai mare autonomie a administrației locale și condiții
mai bune pentru dezvoltarea economică locală.
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Mulţumesc!

Întrebări !!!!
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