
Croatia amana pentru 2009 "valul doi" al extinderii UE
Croatia va adera la Uniunea Europeana in 2009, alaturi de Bulgaria si Romania, desi Sofiei si
Bucurestiului li s-a promis ca largirea UE va avea loc in 2007, sustine Doris Pak, presedinte pentru
regiunea de sud-est in Parlamentul Europei (PE), citata de ziarul bulgar Vecerni List. Doris Pak
subliniaza insa ca, desi aceasta nu este o pozitie oficiala a PE, are foarte multi adepti. Dubii cu privire la
aderarea Bulgariei la UE in 2007 au, in egala masura, si strainii, dar si oficialii bulgari. Ministrul pentru
integrare de la Sofia, Meglena Kuneva, a spus de curind ca finalizarea negocierilor de aderare anul viitor
este totusi un scenariu foarte optimist. Exista chiar dubii cu privire la exinderea din 2007 a UE. The
Economist scrie ca este posibil ca UE sa mai astepte doi sau trei ani pentru a da Romaniei ceva timp, iar
Croatiei sansa de a o prinde din urma. Opinii care considera ca Romania nu va putea adera la UE in 2007
au fost formulate si acum citeva saptamini, dupa publicarea raportului de tara intocmit de oficialii de la
Bruxelles. Directorul prestigiosului Institut Regal de Afaceri Internationale din Londra, Victor
Bulmer-Thomas, spunea ca Romania nu are sanse sa intre in UE inainte de 2010, iar Croatia nu are sanse
sa-si indeplineasca visul aderarii in 2007. Cred ca Croatia va fi invitata la negocieri, dar nu va intra in UE
inaintea Romaniei, ceea ce inseamna, probabil, nu inainte de 2012. Analistii economici atrag atentia
asupra faptului ca tarile candidate nu trebuie sa creada ca statutul de membru UE atrage instantaneu si
bogatia. Avind in vedere actuala medie de crestere economica a tarilor din UE - 2-4a, noii membri au
nevoie de cel putin 50 de ani pentru a ajunge din urma tarile din Uniune. In timp ce multi specialisti
afirma ca Romania ar fi pe ultimul loc in acest top, cu 80 de ani, in cazul Bulgariei perioada este estimata
la doar 60 de ani. Daca Bulgaria va reusi sa mentina rata curenta a cresterii economice, va ajunge la
standardul de viata din Uniunea Europeana in aproximativ 60 de ani, scrie profesorul Richard Crampton,
de la Universitatea Oxford, intr-o lucrare care analizeaza situatia politica si economica a Bulgariei si
Romaniei. Conform analizei, Bulgaria este o tara mai stabila din punct de vedere politic decit Romania,
care ar putea atinge nivelul de trai din UE in circa 80 de ani. 
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