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Vosganian: Administratia noastra este NEPREGÄTITÄ‚ pentru preluarea
presedintiei UE, in 2019
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"Cind am intrat in 2007 in Uniunea Europeana, ni se parea ca 2019, anul in care
Rominia va avea presedintia UE, este foarte departe. Suntem la jumatatea
acestei perioade. Administratia noastra este in acest moment nepregatita pentru
preluarea presedintiei UE, in 2019. (...) Asta inseamna ca ministrii nostri vor
conduce consiliile, vor conduce ECOFIN, consiliile pe competitivitate, pe
transporturi, pe industrii. Rominia nu va fi reactiva, va trebui sa-si asume prioritati
ale UE, iar ministerele vor trebui sa aiba departamente care sa pregateasca, sa
evalueze si sa justifice pozitiile Romaniei. Asta nu se face peste noapte. Noi am
inceput cu administratia in a doua jumatate a secolului nostru ca fiind un stat
excesiv birocratic si corupt, pentru ca el a aparut prin decizie si nu prin evolutie
organica asupra unei societati fara societate civila, cu peste 90% populatie rurala
si el, in fond, nu s-a restructurat pina acum. Trebuie sa facem un efort colosal in
acesti sase ani pentru a pregati administratia romineasca pentru examenul de
maturitate pe care il dam dupa un secol si jumatate de istorie moderna", a spus
Vosganian.In opinia acestuia, imbunatatirea absorbtiei fondurilor europene
trebuie sa aiba loc in paralel cu pregatirea administratiei pentru 2019, acest
proces fiind singura sansa a Rominiei de a reduce decalajele de nivel de trai, de
convergenta reala cu primele 15 state intrate in UE. Insa fara o crestere a PIB-
ului de cel putin 4 - 5 procente, aceste decalaje nu pot fi reduse."Insa nu putem
creste cu 4-5 procente PIB-ul, fara sa absorbim banii europeni, cresterea PIB-
ului potential cu efecte imediate pe deficitul structural si pe sustenabilitate
economica fiind din aceste fonduri. Fondurile europene au un dublu rol: in primul
rind sa ne ajute sa crestem, iar in al doilea rind sa ne ajute sa devenim maturi, iar
examenul de maturitate va fi 2019", a subliniat ministrul Economiei.In acest
context, el a atras atentia asupra faptului ca este nevoie de un proiect national
care sa se cheme ''Rominia 2019", in care sa fie angrenata administratia
centrala, mediul universitar, precum si toate structurile de consultanta."Am crezut
ca, daca intram in Uniunea Europeana, lucrurile se rezolva. Ne-am dat seama ca
noi suntem complementari, nu competitivi.
Este o diferenta fundamentala intre cei doi termeni. A fi complementar, inseamna
drumuri cu un singur sens: forta de munca pleaca de la noi la ei si banii speram
sa vina de la ei la noi.
Competitivitate inseamna drum cu dublu sens, inseamna a participa la un proces
de integrare europeana", a adaugat Varujan Vosganian.


