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guvern competent. În cazul României suntem
la stadiul la care echilibrele macroeconomice
au fost restabilite, ceea ce ne-ar trebui ar fi un
guvern competent care să genereze creştere
economică durabilă şi locuri de muncă. Banii
europeni ne stau la dispoziţie. Ne trebuie doar
competenţă şi corectitudine ca să-i utilizăm.

ale Uniunii, cum ar fi Consiliul European,
Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul
European.

bănci sunt acoperite cu banii populației.

- Ce avantaje şi ce dezavantaje ne-a
adus aderarea, domnule Președinte?
- Aș spune că am avut și avem avantaje foarte
mari, pe care, din păcate, nu le-am valorificat
întotdeauna la cel mai înalt nivel. Și vă dau
câteva exemple: libera circulație a persoanelor,
libera circulație a mărfurilor şi serviciilor, libera
circulaţie a capitalurilor, investiţii străine directe
care au creat locuri de muncă şi au generat

- Totuși, se înregistrează o scăderea a
încrederii în Uniunea Europeană atât la
nivel naţional, în România, cât şi la nivel
european. Cum explicați acest lucru
și care credeți că sunt cauzele acestui
fenomen?
- În mod categoric scăderea încrederii
cetățenilor europeni în Uniune este un lucru
îngrijorător. În opinia mea, acest lucru este
cauzat, în primul rând, de faptul că, într-o
perioadă de criză, Uniunea nu a livrat ceea ce
a promis, și anume: s-a promis creare de locuri
de muncă, iar, în realitate, șomajul a crescut

- Domnule Președinte, s-au spus
multe în ultimul timp despre adoptarea
monedei euro în România, mai ales după
ce s-a înțeles că termenul stabilit, anul
2015, nu mai este unul viabil. Care este,
în prezent, stadiul adoptării monedei
euro? Cât de departe se află România, în
acest moment, de accesul în Zona Euro?
- Adoptarea monedei euro este un moment
esențial al integrării în Uniunea Europeană.
Trebuie spus că România s-a obligat, prin
Tratatul de Aderare, să adopte moneda euro.
Din acest punct de vedere, cred că trebuie
acționat pe două paliere. Primul este obligatoriu
și ține de îndeplinirea celor cinci criterii ale

transfer de tehnologii, dreptul de a munci în
alte țări ale Uniunii, și aici trebuie spus că, de
la 1 ianuarie 2014, nu vor mai exista restricții
pentru cetățenii români în niciuna din țările
membre UE, banii europeni nerambursabili
alocați pentru agricultură și dezvoltare, pe care,
din păcate, nu i-am folosit eficient – cel puțin
nu până acum -, apartenența la o structură
economică și politică ce reprezintă unul din
marii actori în plan global. Tot la avantaje aș
mai include un lucru: ca urmare a deciziei
noastre de a fi membri ai Uniunii Europene, am
fost obligați ca, în multe domenii, să aplicăm
standardele acceptate de toate statele membre,
ceea ce a generat procese de modernizare a
instituțiilor statului, inclusiv a justiției. Dacă,
în mod obligatoriu, trebuie să căutăm și un
dezavantaj, aici aș menționa cedarea parţială
de suveranitate în unele domenii, care este
transferată în mod deliberat unor structuri

consistent, pe de altă parte s-a promis reluarea
creșterii economice și, în fapt, încă suntem în
plină recesiune, cel puțin în Zona Euro. În aceste
condiții credibilitatea, încrederea cetățenilor în
Uniunea Europeană a scăzut inevitabil. Ce-i
de făcut? Un lucru simplu, și anume totală
sinceritate în comunicarea publică. Cetățenii
europeni trebuie să știe că o bună parte a
prosperității lor a fost asigurată cu bani pe
care nu i-au produs, au fost bani împrumutați,
iar acum, banii împrumutați trebuie plătiți
înapoi, de multe ori cu dobânzi foarte mari și,
de asemenea, cu costuri consistente pentru
populație. Și mai este un lucru care ar trebui să
facă parte din discursul public al politicienilor,
și anume adevărul despre bănci și bancheri.
Desigur, nu toți pot fi băgați în aceeași oală,
dar guvernele unor țări au plătit sume enorme
pentru incompetența, imoralitatea în afaceri
și lăcomia unor bancheri, iar acum găurile din

Tratatului de la Maastricht. Din acest punct
de vedere, nu suntem prea departe. În prezent
îndeplinim trei din cele cinci criterii, fiind
restanți doar în ceea ce privește nivelul inflației
și cel al dobânzilor cu care ne împrumutăm de
pe piețele internaționale. Trebuie ca românii
să știe că nici în ceea ce privește aceste două
criterii nu suntem departe de atingerea țintelor.
Marea noastră problemă este legată de un al
doilea palier pe care, de acestă dată, nu ni-l
mai impun tratatele Uniunii, ci este rezultatul
propriei noastre analize, iar acesta se numește
competitivitatea economiei românești. Am
văzut țări care au trecut la moneda unică, iar
după câțiva ani au intrat în criză pentru simplul
motiv că economiile lor nu erau suficient de
competitive. În ceea ce ne privește, avem un
sector privat al economiei care este competitiv,
ca dovadă exporturile cresc continuu și,
în aceeași economie, avem un sector de
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