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2.4. Vectorii dezvoltării 

 

Dezvoltarea economică a judeţului Brăilă este 

condiţionată de mai mulţi vectori ai dezvoltării care se 

intercondiţionează și care au un efect sinergic asupra 

nivelului de trai al populaţiei: 

- Capitalul uman  

- Capital natural  

- Capitalul inovativ  

- Agricultura 

- Industria  

- Poziționarea geografică  

Capital natural 
Capitalul natural – stocul de capital derivat din 

resursele naturale - reprezintă unul dintre cei mai 

importanţi vectori ai dezvoltării economice din judeţul 

Brăila, terenurile agricole, apele, nămolurile cu 

proprietăţi curative, ariile naturale protejate putând fi  

 

valorificate durabil pentru dezvoltarea economică a 

judeţului.  

La nivel naţional, Brăila se remarcă ca fiind unul dintre 

judeţele cu cele mai mari suprafeţe de teren agricol și 

judeţul cu cea mai mare pondere a terenurilor ocupate 

cu ape și bălţi din totalul fondului funciar (6,4%). 

Preocuparea de a valorifica resursele naturale la nivel 

judeţean rezidă și din faptul că în ultimul deceniu 

suprafaţa de terenuri degradate și neproductive din 

Brăila a înregistrat un trend descendent, în timp ce 

suprafaţa terenurilor agricole (în special a celor arabile) 

sau a terenurilor ocupate de păduri și vegetaţie 

forestieră a fost în creștere. 

În condiţiile respectării reglementărilor în domeniul 

protecţiei mediului, o altă componentă a capitalului 

natural – cea referitoare la biodiversitate, arii 
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protejate, ecosisteme – poate deveni un vector 

economic. Dezvoltarea activităţilor turistice în aceste 

arii este soluţia punerii în valoare a acestui capital 

împreună, desigur, cu activităţi știinţifice și de 

protecţia a mediului.  

Valorificarea capitalului natural trebuie să se facă în 

mod sustenabil, dezvoltarea raţională și durabilă 

trebuind să fie o regulă de bază pentru stakeholderii de 

la nivel judeţean. Principiul dezvoltării durabile se 

bazează în primul rând pe menţinerea și reabilitarea 

capitalului natural. Ca resursele naturale să reprezinte 

un vector al dezvoltării în adevăratul sens al 

cuvântului, utilizarea capitalului natural trebuie să se 

facă în așa manieră încât șansele de dezvoltare ale 

generaţiilor viitoare să nu fie periclitate.  

Capitalul uman 

Capitalul uman reprezintă un alt vector al dezvoltării 

economice, și trebuie să devină pilonul central al 

viitoarei dezvoltări socio-economice, culturale și de 

mediu a judeţului Brăila. Conceptul de capital uman 

desemnează abilităţile indivizilor, care sunt 

caracteristice acestora şi rămân aceleaşi în orice mediu 

social, putând fi valorificate pe piaţa muncii în 

schimbul unor resurse economice de orice tip. Practic, 

capitalul uman este format din capital educaţional 

(abilităţi dobândite de indivizi în general, în procesul 

de instruire şcolară, dar şi în afara acestuia) şi capital 

biologic (abilităţi fizice ale indivizilor, sintetizate cel 

mai adesea prin starea de sănătate.).  

Indicatorii care prezintă interes atunci când vorbim de 

capital uman ca vector al dezvoltării judeţului Brăila 

sunt: numărul populaţiei stabile, vârsta medie a 

locuitorilor, nivelul educaţional, starea de sănătate, 

distribuţia teritorială, etc. Planificarea strategică și 

dezvoltarea judeţului trebuie să se realizeze ţinând 

cont de toate aceste variabile, care trebuie să 

reprezinte o preocupare permanentă a factorilor de 

decizie.  

În prezent, din punct de vedere al capitalului uman, 

judeţul Brăila se confruntă cu o serie de 

disfuncţionalităţi care necesită susţinere, astfel încât 

aceste fenomene să nu se acutizeze în timp. Populaţia 

îmbătrânită, plecările masive ale forţei de muncă 

(specializată sau mai puţin specializată) în străinătate, 

creșterea ușoară a ratei abandonului școlar – 

reprezintă probleme ce trebuie puse pe agenda 

administraţiei publice locale și centrale. Altfel, din 

vector al dezvoltării economice, resursele umane se 

pot transforma mai mult în consumator de resurse 

materiale și financiare ale sectorului public.  

Capitalul inovativ 

Inovaţia, fie că este economică, tehnologică sau chiar 

socială, reprezintă un alt motor al dezvoltării la nivel 

judeţean. Creșterea capacităţii de inovare, dezvoltare 

tehnologică și asimilare în producţie a rezultatelor 

cercetării, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii 

economiei judeţene și a creșterii calităţii vieţii 

reprezintă un obiectiv important în perioada 

următoare pentru judeţul Brăila. Prin introducerea în 

practică a inovaţiilor se pot obţine produse cu 

caracteristici de calitate îmbunătăţite, servicii de 

calitate superioară, procese de producţie noi, mai 

eficiente și mai curate (ecologice), modele 

îmbunătăţite ale sistemului de management al 
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afacerilor, metode moderne de management al forţei 

de muncă etc. 

În prezent, în judeţul Brăila funcţionează Staţiunea de 

Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila și o filială locală a 

Institutului de Cercetări pentru Echipamente și 

Tehnologii in Construcţii - ICECON S.A. Conform INS, 

cheltuielile efectuate în unităţile cu activitate de 

cercetare-dezvoltare (cheltuielile curente și de capital 

din sfera de activitate a unităţilor respective) au scăzut 

în perioada 2010-2011 (cel mai probabil ca urmare a 

crizei economice mondiale), începând să crească ușor 

în anul 2012. Același curs l-a urmat și numărul 

salariaţilor din cercetare-dezvoltare, în anul 2012 

înregistrându-se 195 salariaţi în acest sector. 

Agricultura 

În rândul sectoarelor economice cu cel mai mare 

potenţial de dezvoltare, agricultura ocupă poziţia 

centrală în judeţul Brăila. Acesta dispune de toate 

condiţiile pentru a dezvolta la cote maxime activitatea 

agricolă și, odată cu ea, sectoarele economice din 

amonte (transporturi și depozitare, industria 

prelucrătoare, tranzacţii imobiliare) și aval (industria 

prelucrătoare, transporturi și depozitare, comerţ, 

servicii, etc.).  

Judeţul Brăila este unul dintre judeţele cu cea mai 

dezvoltată reţea de irigaţie, cu o puternică tradiţie 

agricolă, cu forţă de muncă specializată și terenuri cu  

note de bonitare ridicate. Pentru a deveni un adevărat 

vector de dezvoltare economică, rezolvarea 

problemelor din acest sector trebuie să devină, însă, o 

prioritate. Partea de est a judeţului este afectată de 

exces de apă și prezintă risc de inundaţii, terenurile din 

partea central-vestică au un grad de salinizare ridicat, 

câteva localităţi din zona sudică sunt afectate de 

procese de eroziune hidrica, parcul de utilaje agricol 

este învechit – acestea sunt doar o parte din aspectele 

ce trebuie avute în vedere de factorii interesaţi din 

judeţ.  

Industria  

Un alt sector economic de o importanţă strategică 

deosebită și cu un potenţial ridicat de dezvoltare este 

industria, în special prin prisma faptului că este un 

sector de activitate generator de forţă de muncă și 

datorită valorii adăugate mari pe care o poate aduce 

produselor locale. Principala conexiune vizată la nivelul 

judeţului Brăila este cea dintre industrie și agricultură, 

tocmai în scopul rentabilizării agriculturii din judeţ, la 

toate nivelurile practicării acesteia, în scopul creșterii 

nivelului de trai al populaţiei.   

Puternic generator de locuri de muncă, industria, 

asemenea agriculturii, stimulează și alte sectoare 

economice: comerţ, transport și depozitare, servicii, 

etc. Acesta este și principalul motiv pentru care se 

impune susţinerea lui, prin crearea de facilităţi și 

promovarea potenţialului în domeniu. Revitalizarea 

sectorului industrial trebuie să pornească de la sporirea 

eficienţei activităţilor rentabile, generatoare de 

valoare adăugată mare. O atenţie sporită trebuie 

acordată dezvoltării durabile, utilizării eficiente a 

resurselor și modernizării tehnologice în scopul 

reducerii impactului industriei asupra mediului 

înconjurător. 
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