www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2018-01-30 13:26:40

Andreea Paul:Portugalia are acelasi PIB ca România si jumatate din populatie;asta
înseamna lipsa de competitivitate
România are un PIB de 200 de miliarde de euro, cu 20 de milioane de locuitori, iar Portugalia are acelasi
PIB, cu jumatate din locuitori, a declarat marti, presedintele Initiativei pentru Competivitate (INACO),
Andreea Paul, într-o conferinta organizata de Patronatul Investitorilor Autohtoni.
"Internationalizarea companiilor românesti este obligatorie si programele publice suport sunt foarte slab eficiente.
Se risipesc multi bani si nu se calculeaza utilitatea leului alocat acestui obiectiv, iar economia româneasca este una
dintre cele mai mici, cele mai putin internationalizate economii din Europa. Va dau un exemplu concret: România,
cu cei 20 de milioane de locuitori, produce un PIB de 200 de miliarde de euro. Portugalia, cu 10 milioane de
locuitori, produce acelasi PIB, de 200 de miliarde de euro. Cu jumatate de populatie produc portughezii acelasi
PIB, iar asta înseamna lipsa de productivitate, asta înseamna lipsa de competivitate. Nu m-am dus sa ma compar
nici cu Germania, nici cu Franta, nici cu Marea Britanie, nici cu tarile nordice, ci cu extrema cealalta europeana,
Portugalia", a spus Andreea Paul.
De asemenea, aceasta a mai spus ca România a pierdut un sfert din numarul de cercetatori, precum si infrastructura
de cercetare, iar brevetele românesti se premiaza la saloanele internationale.
"Abordarea protectionista, centrata exclusiv pe capital românesc, este pur si simplu troglodita economic. Nu ai
cum sa fii competitiv într-o economie europeana fara sa ai o economie foarte puternic internationalizata, cu
companiile tale proprii, românesti, asezate inteligent pe lantul de valoare adaugata. Nu doar în baza de jos, pe forta
de munca ieftina, ci si acolo unde inovatia, capacitatea de dezvoltare prin cercetare, creativitatea, adauga foarte
multa valoare, iar noi pierdem din acest punct de vedere pe linie. Am pierdut un sfert din numarul de cercetatori
români, pierdem infrastructura de cercetare, dezvoltare, inovare româneasca, iar atunci când brevetele românesti se
materializeaza, sunt medaliate la saloanele internationale de inventica, nu reusim sa le transformam în economia
reala", a mai spus presedintele INACO.
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