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Ajunsă la o răscruce de drumuri, Alice se întâlni cu pisica 
Cheshire. „Încotro duce acest drum?” întrebă Alice. „Asta 
depinde, în mare măsură, de unde vrei sa ajungi” răspunse 

pisica. „Nu prea știu unde vreau să ajung…”, spuse fata. „Atunci, 
nu conteaza în ce direcţie o apuci” răspunse pisica. „…Atâta timp 
cât ajung UNDEVA” adăugă Alice, în chip de explicaţie. „Acest 
lucru se va întampla cu siguranţă, dacă mergi suficient de mult”, 
răspunse pisica.

Alice în Ţara Minunilor

Economiștii anticipează un viitor în care ratele de creștere econo-
mică vor fi adesea subunitare, în care banii vor fi puţini și scumpi, 
în care modelele de economie și societate se schimbă. Statele sunt 
în competiţie cu companiile pentru finanţare, iar instituţiile publice 
se reinventează pentru a-și păstra relevanţa. Cât de mult din toate 
aceste fenomene, câteodată extrem de relevante pentru România, 
fac parte dintre temele de agendă publică? Cât de mult este pre-
zentă în mediile politice, de business sau în societate, în general, 
discuţia despre direcţia în care ne îndreptăm nu în următorii 20 de 
ani, ci în următoarele 18 luni? 
Misiunea Fundaţiei Romanian Business Leaders este să facă Ro-
mânia o ţară mai bună de trăit, prin a o face o ţară mai bună pen-

tru afaceri. Acest lucru este posibil doar în măsură în care punem 
întrebările importante pentru economie și societate. Și în măsura 
în care pornim - cu cât mai curând, cu atât mai bine - un proces în 
urma căruia să ajungem la soluţii și proiecte concrete. O ţară mai 
bună de trăit e construită din multe răspunsuri la întrebări relevan-
te și din multe proiecte puse cap la cap. 
Schimbările care se petrec în jurul nostru și preocuparea în legătură 
cu mediul de business din România, ne-au făcut să iniţiem această 
discuţie cu oamenii care știu cel mai bine să citească semnele. Ma-
nageri și antreprenori, consultanţi sau specialiști în diferite dome-
nii, membrii comunităţii RBL care au învăţat, în ultimii trei ani, să 
rezolve probleme și să facă afaceri într-un mediu ostil. Am iniţiat 
cercetarea de faţă pentru a găsi care sunt acele fenomene majore 
care se vor materializa pe termen scurt, astfel încât să ne putem 
așeza la masă – împreună cu societatea civilă, administraţia sau 
lumea academică - pentru o discuţie serioasă despre viitor.     
„Agenda România” este o cercetare care constituie, sperăm, un in-
strument de lucru relevant și o bază pentru ca liderii din business și 
membrii comunităţii RBL să poată genera discuţiile și soluţiile care 
să clarifice temele importante. Vom înţelege, astfel, mai bine pe ce 
drum să apucăm pentru a ajunge acolo unde vrem.   

Consiliul director al Fundaţiei Romanian Business Leaders
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Fără investiţii, 
nu există creștere 

Ar fi momentul ca guvernul să vorbească și să se ocupe mai mult de cum să 
atragă investitori în proiecte creatoare de locuri de muncă, investiţii care 
pot crește productivitatea, mai degrabă decât de cum să angajeze și mai 

mulţi oameni în sectorul public, sau cum se împart banii de la bugetul unei econo-
mii în scădere și tot mai împovărate de un sector public prea mare. Ar fi momentul 
ca guvernul să aibă programe de sprijin pentru antreprenorii locali, să pună ac-
tivele statului cât mai mult la dispoziţia antreprenorilor care au proiecte viabile.   
Sunt foarte importante investiţiile care pot duce la creșterea competitivităţii ex-
porturilor românești. Cel puţin pe termen scurt și mediu, România are un avan-
taj de cost și de forţă de muncă pregătită și o piaţă a muncii relativ flexibilă. 
Contează foarte mult consecvenţa guvernului în a susţine și finaliza proiectele 
de infrastructură, în a simplifica birocraţia și barierele legate 
de investiţii, de înregistrarea firmelor, de implementarea 
tranzacţiilor, de obţinerea autorizaţiilor și permiselor, 
de accesul la informaţii publice care să permită ana-
lize de oportunităţi și riscuri. 
În plus, există oportunităţi mari de a atrage în 
România investitori în parteneriate public-privat 
în energie, infrastructură, resurse minerale, dacă 
guvernul este consecvent și credibil în a menţine 
un cadru legislativ corect și eficient. Câteva noi 
proiecte de succes, inteligent comunicate în mediul 
investitorilor externi, pot fi declanșatorul unui noi 
ciclu virtuos de investiţii. 
La fel de importante sunt investiţiile destinate de-
servirii pieţei interne. Fără o creștere a cererii interne 
dată de creșterea puterii de cumpărare și de accesul la 
credite al populaţiei, firmele și finanţatorii nu au 
pentru ce să investească în capacităţi noi 
de producţie. Problema de finanţare 
actuală e dublată de o problemă de 
încredere, atât a consumatorului, 
cât și a investirorului. 

Cornel Marian, Oresa Ventures

Atât companiile românești, cât și cele stră-
ine din piaţa locală, au ca principală pro-
vocare mediul volatil „impus” de criza 

economică, ceea ce înseamnă că agilitatea este și 
va rămâne cuvântul de ordine 

pentru ele. Când ra-
tele de schimb va-

lutar fluctuează 
și creșterea 
e c o n o m i c ă 
s t a g n e a z ă 
timp de două 
t r i m e s t r e , 
perspectivele 
profitabilită-
ţii devin tot 

mai modeste. 
Puterea de cum-

părare, aflată deja 
de câţiva ani pe un 

trend descrescător și 
redimensionarea tot 

mai abruptă a ce-
rerii din Uni-

unea Eu-
ropeană 
- prin-
c ipala 

piaţă de export pentru producătorii care dezvoltă 
produse în România - determină în mod direct 
reducerea veniturilor. Mai mult, peste tot în lume, 
instabilitatea economică s-a rostogolit într-un ca-
rusel al taxelor și al cursurilor de schimb care a 
provocat creșteri în lanţ ale preţurilor cu materiile 
prime, utilităţile, iar în ultimă instanţă, ale pre-
ţurilor bunurilor de larg consum. Toate acestea 
au un impact direct asupra cheltuielilor, care, co-
roborate cu costul forţei de muncă în România, 
limitează profitabilitatea și performanţele jucăto-
rilor din piaţă. 
Și, totuși, cum pot companiile crește în pofida pie-
ţei? Nu au la îndemână alte instrumente mai pu-
ternice decât inovaţia, investiţia în idei noi, în so-
luţii tehnologice și o abordare proactivă permite 
companiilor adaptarea în timp real la volatilitatea 
pieţei și a consumatorilor. Ne așteptăm să vedem 
în continuare dezvoltarea unor soluţii avansate și 
a unor produse care aduc o valoare adaugată mai 
mare clienţilor. Însă, această recalibrare necesită 
mult mai mult timp decât o simpla măsură reac-
tivă, precum tăierea costurilor – soluţia adoptată 
până acum. Companiile au, în general, nevoie de 
cel puţin 6-8 luni pentru a-și redefini și repoziţio-
na modelul de business și, implicit, portofoliul de 
produse și servicii.

Bogdan Ion, Ernst&Young

Noi modele de creștere 
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EDUCAŢIE
•  Violeta Ciurel, preşedinte & CEO, Axa Life Insurance
•  Bogdan Georgescu, fondator, Novel Ventures - lider 

proiect “Teach for Romania”
•  Ștefan Liuţe, CEO, Grapefruit
•  Severina Pascu, director general, UPC
•  Bogdan Pleșuvescu, vice-preşedinte adjunct,  Credit 

Europe Bank
•  Loredana Serfezi, partener Quest Advisors - lider proiect 

“Future Steps / JOBS”
•  Felix Tătaru, director general, GMP Advertising - lider 

proiect “Future Steps / JOBS”

BUNĂ GUVERNANŢĂ ŞI STAT MODERN
•  Cosmin Alexandru, managing partner, B&P Brandivia - 

lider proiect “Ministerul Pilot”
•  Sorana Baciu, director corporate development, Petrom
•  Cristian Ghinea, director, Centrul Român de Politici Euro-

pene - lider proiect “Romanian Clean Business Coalition”
•  Angela Roșca, managing partner, Taxhouse
•  Dragoș Roșca, CEO, Gemisa Investments - lider proiect 

“Watchdog”
•  Costin Tărăcilă, managing partner, RTPR - Allen & 

Overy

CULTURĂ ANTREPRENORIALĂ
•  Marius Raul Bostan, Managing partner, VMB Partners
•  Felix-Silviu Daniliuc, Director general, Raiffeisen Leasing
•  Florin Furdui, country manager, Portland Trust - lider 

proiect “Ateliere de Antreprenoriat”
•  Rucsandra Hurezeanu, director general şi fondator, 

Ivatherm - lider proiect “Ghid Practic pentru Antreprenori”
•  Magdalena Manea, Vicepreședinte, RBS Bank Romania
•  Roxana Vitan, președinte, Fundaţia Româno-Americană

COMUNITATE
•  Ana Glavce, director HR, TNT România
•  Mădălina Marcu, director dezvoltare resurse – lider 

proiect “Coagularea comunităţii RBL”
•  Daniel Timofei, director general, Rosegur
•  Sorin Trâncă, managing partner, Friends Advertising

STRATEGIE DE ŢARĂ
•  Nadia Badea, managing partner, Badea Clifford Chance

CAPITAL AUTOHTON
•  Bogdan Ion, general manager, Ernst & Young
•  Cornel Marian, managing director, Oresa Ventures 

România
•  Oana Petrescu, ex-vicepreședinte executiv(retail&private 

banking), BCR
•  Robert Maxim, managing partner, Ensight Management
•  Radu Crăciun, director general adjunct, Eureko SAFPP 

România
•  Dragoş Neacşu, CEO şi preşedinte, Erste Asset Manage-

ment

Lideri şi ambasadori Romanian Business Leaders






