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Varujan Vosganian: IniŃiativele legislative SĂ AIBĂ STUDIU DE IMPACT pe
competitivitate. Lipsa de absorbŃie a fondurilor europene are şi cauze de
natură culturală

Ministerul Economiei va depune în Guvern, săptămâna viitoare, o notă care va
institui obligativitatea ca toate proiectele de legi şi iniŃiativele legislative să aibă
studiu de impact pe competitivitate, un studiu de impact pe mediul de afaceri şi,
implicit, pe industrie, a declarat, joi, ministrul de resort, Varujan Vosganian, într-o
conferinŃă destinată fondurilor europene.
"Cuvântul - cheie este competitivitatea. Am prezentat ieri în Guvern un punct de
vedere în care am spus că avem nevoie să discutăm în termeni de
competitivitate, un cuvânt necunoscut nouă. Noi nu ştim ce înseamnă o Românie
competitivă. Noi credem că o Românie competitivă este o Românie cu mulŃi bani.
Asta este o viziune complet eronată, care ne-a dus la eşecul din primii ani ai
absorbŃiei fondurilor europene. (...) Am spus primului ministru şi săptămâna
viitoare voi depune o notă care s-ar putea să dea bătăi de cap multora, în care
obligăm ca toate proiectele de legi şi iniŃiativele legislative să aibă studiu de
impact pe competitivitate, studiu de impact pe mediu de afaceri şi implicit pe
industrie, ca să nu ne mai trezim că după cinci ani nu avem de unde plăti
certificatele verzi, să nu ne mai trezim că dăm impozite forfetare care trimit la
insolvenŃă mii şi mii de companii şi să obligăm pe toŃi să discute în termeni de
competitivitate. Şi, mai ales, să ştim încotro dorim să ducem Ńara asta. Să
stabilim dacă facem trenuri de mare viteză, să stabilim câte autostrăzi vrem să
facem, să stabilim ce industrii vrem să stimulăm, să stabilim care sunt proporŃiile
mare între sectoarele pe care vrem să le facem în economie, fără a forŃa prea
mult cu sprijinul statului", a explicat ministrul Economiei.
De asemenea, până în luna noiembrie, va fi prezentată şi strategia de
competitivitate a României 2014 - 2020, care va avea cel puŃin patru domenii:
strategia de reindustrializare, strategia de inovare - dezvoltare, strategia de
export şi strategia de dezvoltare regională, pornindu-se de la ideea că o Ńară cu
mari disparităŃi nu poate fi competitivă.
"Noi avem încă un mandat 2014 - 2020. Am avut 2007 - 2013, dar nu am avut un
proiect naŃional. Noi nu am ştiut ce dorim să facem după ce se încheie acel
mandat. Încercăm să reparăm greşeala asta. Până în noiembrie, va fi prezentată
şi strategia de competitivitate a României 2014 - 2020", a spus el.
În opinia acestuia, Lipsa de absorbŃie a fondurilor europene are şi cauze de
natură culturală.
"Noi ne-am obişnuit în zeci şi zeci de ani să rezistăm în faŃa statului. Statul a fost
agresor. A păcăli statul era un gest de virtute. Pe vremuri, patrioŃii din munŃi
luptau împotriva comuniştilor. După aceea, au început să lupte împotriva fiscului.
Mentalitatea aceasta trebuie schimbată. Dar, pentru asta, trebuie să înŃelegi că
prima resursă nu este banul, ci informaŃia. A doua resursă este comunicarea,
apoi managementul, cu anexa sa auditul, a patra este timpul, ca resursă, apoi vin
şi altele. Deci, avem nevoie de o viziune calitativă", a menŃionat Vosganian.
Acesta a atras atenŃia că dacă exista o forŃă de audit, o forŃă de evaluare mai
mare, multe dintre proiectele pe fonduri europene "nu aşteptau la coadă".
"Dacă aveam mai mult curaj să asumăm mari proiecte naŃionale, ar fi ajutat mai
mult. Aşadar, trebuie un efort uriaş să schimbăm mentalitatea, să facem reforma



administraŃie, care este principala responsabilă pentru eşecul primilor ani - acum
cifrele arată că practic am dublat absorbŃia în ultimul an. De când guvernăm noi,
absorbŃia a crescut cu 40% şi, dacă se deblochează transporturile şi
competitivitatea, putem ajunge la un scor care, fără să fie deosebit de
satisfăcător, ne duce, totuşi, spre o satisfacŃie moderată şi pune sub bune
auspicii 2014 - 2020", a conchis şeful de la Economie.
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