2.1. Viziunea de dezvoltare
Județul Brăila va deveni un pilon economic important la nivel regional și național
prin valorificarea superioară a resurselor existente: poziționarea geo-strategică,
terenurile agricole, patrimoniul natural și antropic și resursa umană. Locuitorii
județului Brăila vor dispune de locuri de muncă variate și bine remunerate, acces
la infrastructură și servicii publice de calitate și un cadru natural lipsit de poluare.
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Analizat sub aspect demografic, economic, social, al
caracteristicilor locuirii sau al patrimoniului antropic,
judeţul Brăila prezintă o serie de dezechilibre ce nu pot
fi neglijate. În prezent, Municipiul Brăila concentrează
excesiv populaţia, economia, cultura, premisele
dezvoltării viitoare ale judeţului. Cu toate acestea, nici
situaţia reședinţei de judeţ nu este îmbucurătoare,
nivelul său actual de dezvoltare fiind departe de
statutul la care se face în general referire pe plan local.
Dezvoltarea judeţului Brăila nu va putea fi disociată de
resursele sale. Tocmai aceste resurse trebuie să fie
motorul dezvoltării, variantă pe cât de firească pe atât
de capabilă de a genera bunăstare la o scară cât mai
largă și într-un orizont temporal cât mai îndelungat. Pe
termen mediu și lung, judeţul Brăila va trebui să își
canalizeze resursele de dezvoltare spre anumite
direcţii economice și culturale pentru care există
resurse și premise la nivel local. Această abordare va
avea la bază principiile eficientizării utilizării resurselor
și al specializării și va trebui să aibă capacitatea de a
conduce la dezvoltare dar și la reducerea problemelor
cu care se confruntă judeţul.
Cea mai importantă resursă naturală de care dispune
judeţul este terenul agricol. În susţinerea acestei
afirmaţii vin suprafeţele importante de teren agricol de
care dispune judeţul, calităţile pedologice deosebite
ale solului, caracterul tradiţional al agriculturii ca
ocupaţie de bază în comunităţile rurale ale judeţului,
ponderea importantă a populaţiei ocupate în
agricultură. Dezvoltarea viitoare a agriculturii va ţine
cont de toate aceste caracteristici, dar va urmări o
abordare integrată atât în plan orizontal cât și vertical.
Eforturile de dezvoltare care vor fi susţinute atât de
mediul public dar și de mediul privat al judeţului vor
trebui să aibă în vedere importanţa agriculturii ca
activitate economică, ca statut și ca trăsătură
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identitară. Agricultura va trebui să devină o
îndeletnicire profitabilă, iar produsele locale vor trebui
să aducă o valoare adăugată semnificativă
comunităţilor. Soluţia este conectarea agriculturii la
ramurile industriale și la servicii specializate, astfel
încât să se construiască reţele de producători –
procesatori – comercianţi care să urmărească un scop
comun: dezvoltare locală. Punerea în practică a acestui
deziderat înseamnă locuri de muncă numeroase și bine
plătite, scoaterea din riscul sărăciei a agricultorilor de
subzistenţă, reducerea problemelor sociale cu care se
confruntă judeţul, sporirea bugetelor locale pentru
dezvoltare. Nu în ultimul rând, se va putea construi o
identitate culturală solidă a unei comunităţi cu o istorie
demnă de amintit și de avut drept reper.
Vor trebui susţinute afacerile locale existente și va
trebui încurajată apariţia altelor noi, pentru a alimenta
funcţionarea viitoare a economiei judeţene. Vor trebui
asigurate premisele necesare dezvoltării economice,
mai precis cele care depind de nivelul local:
infrastructura locală de transport, infrastructura de
sprijin ala facerilor, dinamizarea asocierilor și
colaborării în domeniul economic, cu accent deosebit
asupra agriculturii. Structurile asociative din
agricultură care s-au dovedit a fi soluţia de succes în
foarte multe economii dezvoltate, trebuie susţinute
mai presus de prejudecăţile și de mentalitatea
existente la nivelul producătorilor agricoli. Va fi
sprijinită și colaborarea aval-amonte, în jurul unei
activităţi economice cu potenţial dinamizator.
Concret, va fi sprijinită dezvoltarea clusterelor și/sau a
asocierilor economice în domenii precum agricultura,
construcţii navale, industria ușoară, turismul etc.
Deși este temă de discuţie de decenii, constituirea
sistemului urban Brăila-Galaţi va trebui să fie
înfăptuită în această perioadă. Este un moment
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deosebit de important pentru acest lucru datorită
oportunităţilor existente vis-a-vis de susţinerea
investiţiilor locale, a transformărilor inevitabile prin
care va trece ţara din punct de vedere administrativ
dar și datorită stării de fapt a întregului areal vizat:
dezvoltarea individualistă a două comunităţi care
aproape se confundă teritorial, care au probleme
comune și chiar aspiraţii asemănătoare este mult mai
anevoioasă faţă de situaţia în care ar aborda împreună
problematica
dezvoltării
socio-economice,
a
infrastructurii etc. Efectele benefice sunt ușor de
identificat, având în vedere că această structură ar crea
cel mai important pol naţional de dezvoltare, după
municipiul București, având în vedere situarea pe
graniţa de est a Uniunii Europene și mai ales, situarea
pe cursul Dunării.
Avantajul și atributul de a fi un judeţ dunărean nu a
fost suficient valorificat în ultimele decenii, nici sub
aspect economic, nici urbanistic și nici cultural. În
perioada următoare, dezvoltarea infrastructurii
portuare va trebui să devină o prioritate pentru
dezvoltarea judeţului. Portul va trebui să devină unul
dintre centrele de greutate ale judeţului, integrând
activităţile de transport cu cele turistice și de
agrement.
Dezvoltarea pescuitului ca activitate comercială va
trebui să ţină cont de resursele piscicole de care
dispune fluviul, și va trebui să abordeze activităţi
conexe precum turismul și agrementul. Tradiţiile
pescărești, atât cât mai există și mai pot fi salvate, vor
trebui integrate în activităţile pescărești, inclusiv cu
scopul de a crea valoare adăugată produselor locale.
Pescuitul va trebui promovat ca o îndeletnicire
tradiţională a comunităţilor locale de pe malul Dunării
și va trebui valorificat din punct de vedere turistic și
cultural.
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Resursa umană va reprezenta centrul dezvoltării
viitoare a judeţului Brăila. Populaţia reprezintă însăși
raţiunea dezvoltării dar și primul element din
angrenajul care trebuie pus în mișcare pentru a genera
dezvoltare. Resursa umană va fi, așadar, tratată ca o
prioritate deosebită a judeţului dar și ca un vector
esenţial al dezvoltării. Judeţul va trebui să ofere servicii
de educaţie de înaltă calitate și care să se adreseze
atât formării profesionale a indivizilor dar și a integrării
lor într-o societate bazată pe elemente socio-culturale
solide și durabile. Sănătatea populaţiei va trebui să
reprezinte, de asemenea, o prioritate, urmând a fi
susţinută dezvoltarea calitativă și în profil teritorial a
sistemului de furnizare a serviciilor medicale. Sfera
socială este, de asemenea, un aspect prioritar atunci
când discutăm de asigurarea unui cadru propice
dezvoltării judeţului. Instituţiile și organizaţiile care
activează în domeniul social vor fi sprijinite în
dezvoltarea serviciilor specializate, avându-se în
vedere, în același timp, reducerea riscului de apariţie a
problemelor sociale. Intersectarea dintre serviciile
sanitare și cele sociale trebuie privită atât sub aspectul
prevenţiei dar și al intervenţiei comune cât mai
aproape de persoanele în necesitate. O problemă pe
care cele două sectoare vor trebui să o gestioneze în
comun este cea a îmbătrânirii demografice, fenomen
care nu poate fi stopat pentru o perioadă considerabilă
de timp și faţă de care trebuie acordată o atenţie
deosebită.
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