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Sinteză
Institutul European din România a organizat în data de 17 mai a.c., la Centrul
Infoeuropa din Bucureşti, masa rotundă cu tema „Strategii şi politici în perioada postaderare”. Obiectivul reuniunii a fost de a aduce în jurul mesei factori de decizie, înalţi
funcţionari, cercetători şi specialişti, reprezentanţi ai societăţii civile şi jurnalişti, pentru a
discuta pe marginea unor opţiuni de strategie şi politică ale României în perioada postaderare. Institutul European din România a folosit acest prilej pentru a lansa versiunea tipărită
a celei de-a patra sa serii de studii, realizată în cursul anului 2006 sub denumirea Strategy and
Policy Studies – SPOS. Această serie este destinată sprijinirii eforturilor naţionale de progres
economic şi social, pe calea afirmării şi consolidării poziţiei României de stat membru cu
drepturi depline al Uniunii Europene.
Evenimentul a adus faţă în faţă autori ai studiilor şi reprezentanţi ai administraţiei
centrale, beneficiari direcţi ai studiilor, precum şi alţi cercetători şi specialişti, membri ai
societăţii civile şi jurnalişti. De asemenea, la reuniune au participat, ca invitaţi speciali, dl.
Adrian Ciocănea, Secretar de Stat, şeful Departamentului pentru Afaceri Europene în cadrul
Guvernului României şi dl. Onno Simons, Prim Consilier în cadrul Reprezentanţei Comisiei
Europene în România. Dl. Nicolae Idu, Director general al Institutului European din România
a fost moderatorul reuniunii.
Dezbaterile au vizat principalele orientări ale unei viitoare strategii post-aderare,
folosind ca bază studiile Institutului European din România şi opiniile specialiştilor.
Agenda Lisabona este tema centrală a cadrului financiar european în perioada 20072013. Domnul Secretar de Stat Adrian Ciocănea a arătat că priorităţile strategice ale
României în perioada post aderare ar trebui să reflecte obiectivele Agendei Lisabona,
îndeosebi piaţa internă. Avansul competitivităţii spre creştere economică şi ocupare şi
progresul coeziunii devin coordonate esenţiale ale politicii româneşti. Un accent deosebit se
va pune pe politica naţională, care nu se poate limita numai la preluarea şi aplicarea unor
standarde. În acest sens, din 2009 politica de coeziune va avea o componentă naţională
accentuată.
Creşterea competitivităţii economiei este vizată, mai mult sau mai puţin explicit, de
ansamblul fondurilor structurale alocate României. Sumele destinate infrastructurii contribuie
şi ele la acest lucru, fiecare kilometru de autostradă aducând un plus de competitivitate.
Infrastructura rurală, rămasă în urmă, ar trebui să beneficieze de mai multă atenţie.
Competitivitatea în sfera serviciilor necesită dezvoltarea unor politici specifice plecând de la
o analiză a actualului cadru juridic.
Studiile realizate de IER în 2006 au răspuns nevoilor specifice ale României,
reflectând tendinţele europene. Lucrările tratează domenii de mare actualitate, precum
competitivitatea, modelul social şi dezvoltarea durabilă, la cererea expresă a d-lui Ciocănea,

după cum a mărturisit domnia sa. Acestora li s-au adăugat două teme din domeniul
agriculturii şi dezvoltării rurale, solicitate ca atare de ministerul de resort.
Potrivit domnului Onno Simons, Prim Consilier în cadrul Reprezentanţei Comisiei
Europene în România, studiile trebuie să servească la mai buna coordonare a politicilor.
Aceeaşi idee au evidenţiat-o şi cercetătorii. Ei au subliniat nevoia de a se promova strategii şi
politici bine direcţionate, care să servească unor cerinţe specifice.
Studiile s-au bucurat de atenţia administraţiei centrale, iar aprecierile, ca şi bunele
intenţii privind recomandările făcute, au fost explicite, dar materializarea celor din urmă
rămâne o chestiune deschisă. Cercetarea, în general, rămâne o provocare la adresa României,
având obiective şi nevoi semnificative. Acestei idei i s-a raliat şi dl. Ciocănea, cercetător de
profesie, care a reiterat insuficienţa resurselor alocate. Corespunzător acestora, posibilitatea
cercetătorilor români de a răspunde provocărilor europene şi de a se afirma într-un cadru
instituţional mai larg sunt limitate. Participarea lor la realizarea studiilor IER constituie un
prilej de a se alătura unei instituţii cu o bună mediatizare externă şi de a-şi pune mai bine în
valoare experienţa.
Valorificarea fondurilor europene se bucură de atenţia executivului, a explicat dl.
Adrian Ciocănea. Pe ansamblu, România este un beneficiar net de fonduri europene. Este
prematur să se lanseze comentarii negative vizavi de capacitatea de absorbţie a fondurilor
structurale. Îngrijorarea că pentru anul 2007 fondurile comunitare intrate vor fi mai mici
decât contribuţia României la bugetul comunitar nu este fundamentată, cu atât mai mult cu
cât banii care nu sunt cheltuiţi într-un an pot fi reportaţi pentru a fi cheltuiţi în anul următor.
Trebuie să se ţină seama de regulile UE, adică proiectele trebuie finalizate în următorii 2,
respectiv 3 ani de la atribuire (regula n+2, n+3). România nu a primit deocamdată bani
europeni pentru că procedurile administrative ale Comisiei durează şi fac posibilă primirea
banilor mai probabil spre sfârşitul anului curent.
Absorbţia fondurilor comunitare este doar o condiţie necesară, nu şi suficientă, a
completat dl. Niculae Idu. Există tendinţa de a se acorda prea multă atenţie unui aspect de
formă, precum cheltuirea fondurilor comunitare, în vreme ce aspectele de fond, legate de
modul de utilizare a banilor, de oportunitatea, eficacitatea şi eficienţa acestora, sunt mai puţin
discutate sau chiar parţial ignorate.
În cursul dezbaterilor au fost prefigurate câteva dintre nevoile procesului de
coordonare a ansamblului operaţiunilor vizând asumarea de către România a responsabilităţii
de stat membru. Între acestea, domnul Ciocănea a identificat două mecanisme. Primul are în
vedere furnizarea unor elemente de fundamentare a poziţiei României faţă de principalele
chestiuni aflate pe Agenda europeană. Al doilea, are menirea de a facilita poziţionarea în plan
european a autorităţilor, persoanelor juridice şi fizice, în baza cercetării jurisprudenţei Curţii
Europene de Justiţie.
Dezbaterile au reliefat o notă de încredere în perspectiva studiilor realizate de IER, ca
şi în contribuţia crescândă a cercetării la soluţionarea unor aspecte concrete ale problemelor
guvernării.
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