
Comunicat de presă

(29 iulie 2015)Ref.: Mesajul Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, cu ocazia
Conferin�ei �tiintifice Anuale a Economi�tilor Români din Mediul Academic din

Străinătate

        Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis miercuri, 29 iulie a.c., un

mesaj cu ocazia Conferin�ei �tiintifice Anuale a Economi�tilor Români din Mediul

Academic din Străinătate - ERMAS 2015, mesaj adresat de către domnul consilier

preziden�ial Cosmin Marinescu.

Vă prezentăm textul mesajului:

"Domnule Rector al Universită�ii Babe�-Bolyai,

Stima�i profesori, Stima�i economi�ti,

Doamnelor �i domnilor,

Sunt încântat să vă transmit felicitări în contextul acestui eveniment care prilejuie�te

reuniunea economi�tilor români din străinătate. Este nu doar un motiv de comuniune �i

regăsire a colegilor de profesie, ci �i o ocazie specială de dezbatere a ideilor economice.

Ideile sunt cele care pot înăl�a sau, dimpotrivă, pot coborî lumea în care trăim, din punct de

vedere social, politic �i economic, cu precădere. Tocmai de aceea, mai ales în economia

contemporană, supusă atâtor contradic�ii �i erori, datoria de con�tiin�ă a economistului este

de a privi lucrurile în profunzime �i perspectivă, de a apăra ideile bune �i de a lupta

împotriva celor incorecte, care pot fi seducătoare pe termen scurt, în special ca emana�ie a

dezideratelor politice, dar care pe termen lung generează nemul�umire, sărăcie �i conflict.

Cred cu tărie că schimbarea profundă înseamnă educa�ie, în mod necesar �i prioritar, căci

educa�ia este ingredientul cu adevărat indispensabil pentru dezvoltarea oricărei societă�i.

A�a cum am spus �i în alte rânduri, o societate nu poate fi, pe termen mediu sau lung, mai

bună decât sistemul său de educaţie. 

Prosperitatea, performan�a economică, buna guvernare, democra�ia însă�i, se bazează pe

calitatea capitalului uman. România va deveni competitivă �i prosperă pe măsură ce educa�ia

va evolua �i ea în această direc�ie. Cu to�ii ne dorim ca noile genera�ii să poată performa

cât mai bine, iar eficien�a să devină criteriu determinant, indiferent de domeniul de activitate,

concuren�ial, privat sau public. În acest sens, apreciez că rolul universită�ii este decisiv,

esen�ial, nu doar în calitate de actor special, furnizor concuren�ial pe o pia�ă a serviciilor

educa�ionale, ci în calitate de adevărat model de etică, de responsabilitate, pentru promovarea

ideilor sănătoase, indispensabile prosperită�ii economice.

Doamnelor �i domnilor,



În urmă cu un sfert de veac puneam punct unei istorii nefaste pentru economia, cultura �i

societatea noastră. Socialismul ne-a demonstrat, din păcate, cât de dramatic putem rămâne în

urmă atunci când ne conducem după idei eronate, după idei economice �i sociale aflate în

contradic�ie cu însă�i natura umană. În prezent, după 25 de ani de reforme, am putea spune

că tranzi�ia economică a fost, în cele din urmă, încheiată. Am lăsat în urmă un sistem plin de

defecte, care ne-a oferit însă o lec�ie esen�ială: viziunea economică este decisivă pentru

bunul mers al societă�ii. 

De aici înainte, România trebuie să-�i consolideze, în mod hotărât, institu�iile economiei de

pia�ă. În actuala etapă, circumscrisă trinomului post-tranzi�ie, post-aderare, post-criză, avem

nevoie de un nou model de dezvoltare, axat pe competitivitate �i responsabilitate. România

are nevoie de o abordare echilibrată �i responsabilă, una care să corecteze erorile trecutului, în

favoarea unor beneficii sustenabile. Nu ne mai putem permite politici care să genereze

prosperitate doar pe termen scurt, fără să consolidăm bazele reale ale progresului economic:

proprietatea privată �i pia�a concuren�ială, acumularea de capital �i stimularea

investi�iilor, inovarea �i antreprenoriatul, libertatea economică �i competitivitatea. Acestea

sunt sursele prosperită�ii generale, a creării de locuri de muncă productive �i bine plătite.

Recent, am solicitat Parlamentului reexaminarea Codului fiscal. Am făcut acest lucru cu

motiva�ia pruden�ei �i responsabilită�ii în plan fiscal-bugetar. România are nevoie de

relaxare fiscală, însă contează foarte mult maniera în care se realizează aceasta. Pentru

consolidarea performan�elor recente, politicile fiscal-bugetare trebuie să fie sustenabile.

Dezvoltarea reală, calitativă, se ob�ine prin politici economice bine gândite, care depă�esc

interesele politice �i rezolvă problemele profunde ale economiei noastre.

Stima�i economi�ti români,

Mă bucură să �tiu că sunt mul�i ca dumneavoastră, care excelează prin profesionalism �i

dedica�ie, care ne reprezintă �ara, prin performan�e deosebite, peste tot în lume. Îi felicit pe

to�i economi�tii români, din străinătate �i din �ară, cu speran�a participării tuturor, prin

studiile �i cercetările dumneavoastră, la îmbunătă�irea politicilor �i deciziilor economice ale

României. Este important ca viziunea �i experien�a dvs. să nu rămână neîmpărtă�ite, pentru

a fi convin�i că vom adăuga valoare către România �i pentru România. 

Vă mul�umesc!".
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