
<b>Romanii, cei mai saraci europeni</b>
Europa continua sa prezinte puternice disparitati in ceea ce priveste puterea de cumparare, domeniu in
care Elvetia se plaseaza pe primul loc, iar Romania pe ultimul, precizeaza SwissInfo, citat de Rompres.
Elvetia are o putere de cumparare de 12 ori mai mare decit cea a Romaniei, potrivit unui studiu comun
realizat de institutul german Consdata Marketing si cel austriac RegioData in 29 de tari si 279 de regiuni
din Europa. La un indice mediu european stabilit la 100, Elvetia afiseaza o valoare de 196, in timp ce
Romania prezinta un modest indice 16. Clasamentul pe regiuni plaseaza Elvetia tot pe primul loc, cu zona
Zurich (indice 213), urmatoarele pozitii fiind ocupate de Londra, Luxemburg si Oslo. La coada
clasamentului figureaza regiuni din Romania si Bulgaria, ultimul loc, cu un indice de 13,4, fiind atribuit
zonei de nord-est a Romaniei. Dincolo de importantele diferente, studiul semnaleaza si o semnificativa
revenire in ce priveste puterea de cumparare din partea tarilor din Europa centrala si de est care vor adera
in 2004 la Uniunea Europeana (Malta, Slovenia, Ungaria, Lituania, Letonia, Estonia, Slovacia, Polonia,
Republica Ceha si Cipru). Potrivit sursei citate, unele regiuni din aceste tari se situeaza pe o pozitie chiar
mai buna decit zone din Spania, Grecia sau Portugalia. Praga afiseaza un indice de 56, lasind in urma nu
mai putin de 29 de regiuni din Europa de vest. Pe tari, Slovenia prezinta indicele cel mai mare (74) dintre
viitoarele tari membre ale UE, devansind Cehia (56), Ungaria (36), Polonia si Estonia (fiecare cu indicele
34). Pe de alta parte, Bulgaria a urcat cu cinci pozitii in clasamentul anual Human Development Index,
realizat de Programul de Dezvoltare al ONU. In raport figureaza 175 de tari, clasate in functie de
longevitatea medie a populatiei, educatia si venitul pe cap de locuitor. Bulgaria s-a situat pe locul 62 in
anul 2002, iar anul acesta a urcat pe locul 57, situindu-se la o distanta destul de mare de Romania, clasata
pe locul 72. Clasamentul situeaza Bulgaria in categoria tarilor cu dezvoltare umana medie, pe primele
locuri aflindu-se Norvegia, Islanda si Suedia. Raportul Human Development 2003 a introdus pentru
prima oara un criteriu privind prezenta femeilor in viata politica si economica. Potrivit acestui criteriu,
Bulgaria se situeaza pe locul 51, dat fiind faptul ca 26,3 la suta din mandatele parlamentare sint detinute
de femei.
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