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Wolf Theiss: Cum se vede procesul de absorbtie a fondurilor europene din mediul
privat
Ligia Popescu, Partener Wolf Theiss a sustinut o prezentare în cadrul evenimentului “Stadiul Absorbtiei
Fondurilor Europene si al Procesului de Regionalizare”, organizat recent de europarlamentarul Ramona
Manescu. Tema principala a evenimentului a fost necesitatea implementarii unor strategii guvernamentale
viabile de stimulare a cresterii economice în România.
"Analizele prezentate de mediul de afaceri din România indica în mod constant ineficienta administrativa ca unul
dintre principalii factori cu impact negativ major asupra procesului de absorbtie a fondurilor europene. Într-o
perspectiva macroeconomica generala, slaba capacitate administrativa are potentialul de a afecta si dezvoltarea
de ansamblu, pe termen lung, a României. De aceea, implementarea cu perseverenta a unei strategii coerente
vizând îmbunatatirea capacitatii administrative ar trebui sa reprezinte o prioritate absoluta a programului de
guvernare", a declarat Ligia Popescu, Partener Wolf Theiss.
Conform studiillor de specialitate România se mentine pe ultimul loc din Europa Centrala si de Est în ceea ce
priveste atragerea de fonduri europene. Aceasta situatie, de fapt, nu poate decât sa influenteze negativ atractivitatea
mediului de afaceri.
„Spre deosebire de ceilalti factori care influenteza absorbtia fondurilor europene si nu pot fi modificati, precum
situatia macroeconomica si cofinantarea, capacitatea administrativa poate fi îmbunatatita. Sunt de parere ca pe
lânga propunerea facuta de guvernul României de a crea o noua institutie cu responsabilitati în coordonarea
autoritatilor de management, care sa regândeasca mecanismul de absorbtie este importanta si îmbunatatirea
interconectivitatii IT între diferitele autoritati cu atributii în materia gestionarii fondurilor si cointeresarea
materiala reala a functionarilor cu atributii în gestionarea procesului de absorbtie a fondurilor europene“, a
precizat Ligia Popescu.
Înfiintata în 1957, Wolf Theiss este una dintre principalele firme de avocatura din Europa Centrala, de Est si de
Sud-Est, specializata în acordarea de asistenta în domeniul afacerilor internationale. În cele 14 birouri din Albania,
Austria, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia,
Slovenia si Ucraina, îsi desfasoara activitatea 340 de avocati care acorda consultanta pentru societati comerciale
locale si internationale, cu operatiuni în domeniul industrial, comert si servicii, precum si pentru banci si societati
de asigurare. Îmbinând practica juridica si cea comerciala, WOLF THEISS dezvolta solutii complete si inovatoare,
bazate pe experienta si cunostintele acumulate în domeniul juridic, fiscal si comercial.
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