
<b> Romanii vor avea salarii ca-n Occident abia peste 80 de ani</b>
80 de ani ne trebuie pentru a ajunge din urma tarile Uniunii Europene. Asta numai in cazul in care
Produsul Intern Brut al Romaniei va creste in acesti ani de doua ori mai mult decat al lor. Romania va
ajunge din urma tarile membre ale Uniunii Europene peste 80 de ani, din punct de vedere economic, dupa
cum se arata in cel mai recent raport al Economist Intelligence Unit (EIU), divizie a grupului de presa
britanic  "The Economist" . Potrivit studiului, nici o alta tara nu are de recuperat un decalaj atat de mare.
Bulgaria, tara cu care ne place sa ne comparam intotdeauna cand vine vorba de aderare, va ajunge la
nivelul tarilor din UE in doar 63 de ani. Cel mai bine stau estonienii si slovenii, care in 31 de ani vor trai
la fel ca cetatenii din UE. Ungaria are de recuperat 34 de ani, Slovacia 38, Cehia 39, iar Polonia 59 de
ani. Calculul este oricum unul optimist. In cazul Romaniei, cei de la EIU au prognozat o crestere
economica de 3,8% pe an pe perioada celor 80 de ani. Nici tarile UE nu vor sta insa pe loc si, pentru a le
ajunge noi in 80 de ani, ele trebuie sa inregistreze o crestere anuala de 2%, potrivit estimarilor EIU. Cu
alte cuvinte, doar daca PIB-ul nostru va creste in fiecare dintre urmatorii 80 de ani de doua ori mai mult
decat cel al tarilor din UE, le vom putea ajunge pe acestea din urma. Analiza a fost facuta pe baza
produsului intern brut (PIB) pe cap de locuitor. In 2002, acest indicator a atins, in cazul Romaniei, 2.120
de euro. Cifra este insa cu 75,6% mai mica decat nivelul mediu al tarilor din UE. Din acest punct de
vedere, doar eternul candidat la aderare, Turcia, sta mai prost decat noi, cu un nivel al PIB pe cap de
locuitor mai mic cu 77,5% fata de media UE. Ministerul Integrarii Europene nu vrea sa comenteze aceste
cifre.  "Stim despre acest raport, dar nu este de competenta noastra sa-l comentam. Sunt alte prioritati" ,
ne-a declarat ieri Cristina Mac, purtator de cuvant in cadrul ministerului. Din punctul de vedere al
ministerului, probabil ca prioritatea este chiar aderarea. Insa lucrurile stau din nou prost pentru noi.
Romania a inchis, provizoriu, doar 19 dintre cele 31 de capitole de aderare. Bulgaria a inchis 24. Nici una
dintre celelalte tari candidate nu-si mai bate capul cu astfel de probleme din moment ce au inchis toate
cele 31 de capitole.
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