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Previzibilitatea și regulile clare în companiile de stat și în investiţii sunt printre cerinţele obligatorii pentru a avea rezultate pozitive, este concluzia raportului anual
al Expert Forum (EFOR) "Guvernarea de tip bazar", făcut public luni.
"Concluziile din acest raport sunt că, atâta timp cât nu există previzibilitate și reguli clare, nici în companiile de stat, nici în investiţii nu vom vedea rezultate
complete, ci vom vedea cum partidele sau oamenii din jurul lor vor prospera", a declarat, luni, Septimius Pârvu, coordonator proiecte EFOR.
El a explicat că în întocmirea raportului s-au avut în vedere două chestiuni foarte importante și anume "cum arată banii de investiţii" și cum sunt guvernate
companiile de stat, "pentru că acestea sunt două dintre principalele surse prin care partidele politice își pot atrage resurse pentru ﬁnanţare".
"Dacă ar ﬁ să tragem niște concluzii comune din ambele zone, este că în primul rând avem o lipsă de viziune, o lipsă de planiﬁcare, cel puţin în cazul investiţiilor nu
vedem cum investiţiile locale sunt planiﬁcate pe termen lung astfel încât să avem banii necesari, astfel încât să vedem că lucrurile sunt gândite pentru un viitor, ci
sunt mai degrabă cârpeli, mai degrabă alocări sau plăţi care ţin de puterea politică de moment și asta se aplică tuturor partidelor", a spus Septimius Pârvu.
El a arătat că se poate observa o lipsă de transparenţă - care poate veni din mai multe surse - ﬁe că statul, guvernul nu vrea să publice aceste lucruri pentru că ar
evidenţia de fapt unde sunt problemele sau poate ﬁ pur și simplu din incompetenţă.
"Dacă ne uităm pe investiţii locale, ﬁe fondul de rezervă, fondul de intervenţie, vedem că nu știm ce s-a întâmplat cu acești bani, nu vedem câţi kilometri s-au
construit, nu vedem cât a costat kilometrul, nu știm dacă poate nu a surpat apa podul la prima ploaie. De asemenea, ne mai uităm pe achiziţii, cine a câștigat
acești bani, nu e o chestie pe care s-o scăpăm din vedere, dacă ne uităm, există oarecare monopoluri și în ﬁecare judeţ 4-5 ﬁrme câștigă în jur de 60-70% din bani,
ﬁrme care sunt conectate politic, au o oarecare intrare la aceste achiziţii și asta duce la mai multe lucruri: pe de o parte sunt proiecte care nu se mai termină
niciodată, sunt proiecte făcute prost, nu există competiţie și atunci, dacă mai suprapunem și peste alocările care sunt legate de partid și nu știi dacă mai vin sau nu
(...), avem practic o stare de instabilitate", a mai spus Pârvu.
La rândul său, președintele EFOR, Sorin Ioniţă, a aﬁrmat că "incertitudinea costă bani", iar bunurile și serviciile achiziţionate de administraţia românească sunt mai
scumpe.
"Incertitudinea costă bani, ﬂuiditatea costă bani, lobby-ul pe sub masă costă bani la nivelul ﬁrmelor. Ca atare, bunurile și serviciile achiziţionate de administraţia
românească sunt mai scumpe, obiectiv vorbind, și mai există un fenomen pe care îl vedem accentuat în ultimii doi-trei ani, ultimul care l-a spus în public este
ministrul Fondurilor Europene, care a părăsit postul acum câteva săptămâni, domnul Nica, care (...) a observat că primarii și Consiliile Judeţene românești nu mai
sunt interesate de fonduri europene. Este o realitate (...) o fugă de fonduri europene pe plan local, ca dovadă că acum, în anul patru al ciclului doi de ﬁnanţare,
stăm mai prost cu absorbţia decât în anul patru din ciclul unu", a declarat Sorin Ioniţă.



Potrivit raportului, guvernarea și bugetele de tip "bazar" scumpesc bunurile și serviciile publice, banii cu orizont de timp scurt sunt folosiţi prost, cu eﬁcienţă
scăzută sau pe priorităţi ad-hoc, iar acest tip de guvernare descurajează inovaţia și investiţia în expertiză reală, pe termen lung. AGERPRES/(A - autor: Daniel
Alexandru Florea, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vîlceanu)
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ULTIMELE STIRI
acum 6 minute
Kovesi: Ministrul Justiţiei preia anumite aspecte pe care probabil le cunoaște din spaţiul public
acum 10 minute
Kovesi: Ministrul Justiţiei invocă un raport al Inspecţiei Judiciare care nu a fost aprobat de CSM în acea formă
acum 12 minute
Dieta vegetariană și dieta mediteraneană, la fel de eﬁciente în prevenirea afecţiunilor cardiace (studiu)
acum 17 minute
Fotbal: Iorgulescu (LPF) - Două cluburi pot cere arbitri străini, dar decizia ﬁnală aparţine FRF
acum 24 de minute
JO 2018: Delegaţia Germaniei care a participat la PyeongChang, primită cu ovaţii pe aeroportul din Frankfurt
acum 28 de minute
Kovesi, despre propunerea de revocare: Motivele invocate sunt nereale, nedovedite în niciun fel, netemeinice
acum 30 de minute
Eliberarea unui lider al kurzilor sirieni la Praga: "Susţinere foarte clară a terorismului", acuză Ankara
acum 30 de minute
Augustin Lazăr: Poate ministrul Justiţiei să formuleze o cerere de revocare ignorând procedurile prevăzute în regulamentul CSM?
acum 33 de minute
Hunedoara: Un poliţist aﬂat în timpul liber a scos doi minori dintr-o casă în ﬂăcări, salvându-le viaţa
acum 41 de minute
Toader, în ședinţa CSM în care se discută cererea de revocare a lui Kovesi: Pentru mine, decizia e previzibilă
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CELE MAI COMENTATE DIN SOCIAL
acum 2 luni

9 comentarii
Jurnalistul Mălin Bot, care protesta în faţa sediului PSD, a fost ridicat de jandarmi
acum o lună

9 comentarii
Președintele CNASR: Efortul depus de asistentele sociale nu se regăsește în valoarea monetară actuală
acum 2 luni

5 comentarii
Mesaj al Custodelui Coroanei: Este primul nostru Crăciun fără Regele Mihai
acum 2 luni

4 comentarii
Timiș: Tânăr mort după ce elicea parapantei l-a lovit în cap
acum 20 de zile

4 comentarii
Vainer - cetăţean de onoare al Bucureștiului: Sunt un om ca toţi oamenii; am îmbrăţișat tot ceea ce e bine pentru România
acum 2 luni

3 comentarii
Buzău: Colinde anti-fonice și dansurile grupului "Baba și Moșul", în faţa sediului Consiliului Judeţean
acum 10 zile

3 comentarii
UPDATE Protestul de la Cotroceni s-a încheiat (GALERIE FOTO)
acum 2 luni

3 comentarii
Peste 200 de oameni au protestat în Piaţa Victoriei
acum 20 de zile

2 comentarii
Hunedoara: Bibliotecarul Avram Iancu s-a înscris la ultramaratonul de la Polul Nord
acum 2 luni

2 comentarii
Dâmboviţa: Bărbat împușcat accidental în piept, la o partidă de vânătoare
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FLUXUL AGERPRES
15:55 Șeful Poliţiei Române s-a întâlnit cu o delegaţie a DEA
15:52 Somogyi Attila: A máramarosszigeti idősotthonban embertelen körülmények uralkodnak, a személyzet nélkülöz minden empátiát
15:52 Kovesi: Ministrul Justiţiei preia anumite aspecte pe care probabil le cunoaște din spaţiul public
15:51 Comunicat de presă - Instituţia Prefectului - Judeţul Vâlcea
15:51 Comunicat de presă - IPJ Alba
15:50 Comunicat de presă - PNL Iași
15:50 Comunicat de presă - Casa de Cultură "Ion Luca Caragiale" Ploiești
15:49 Comunicat de presă - Inspectoratul Școlar Judeţean Maramureș
15:49 Patriarhul Daniel a primit vizita de prezentare a noului ambasador al Republicii Armenia
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