Interviul acordat de premierul României, Mihai Răzvan Ungureanu, jurnalistului David Frost de la
Televiziunea AL JAZEERA
M ihai Răzvan Ungureanu: ...dar consider că "medicamentul" este chiar dialogul în sine, dialogul cu
diferitele părţi ale societăţii române care au fost profund afectate de măsurile luate de guvernul
anterior. ealizator: Aceste proteste... adică salariile bugetare au fost reduse cu 25%.
David Frost : Din acest punct de vedere, consideraţi că protestele au fost justificate? Chiar dacă este
evident că nu doriţi ca protestele să continue, ci doriţi să mergeţi mai departe, oare au fost justificate
toate acele proteste ale angajaţilor din sectorul public?
Mihai Răzvan Ungureanu: Ei bine, consider că protestele au fost justificate şi s-au desfăşurat în
limitele legilor democratice. Şi, de asemenea, aşa cum am mai spus, erau de aşteptat aceste proteste
faţă de reducerile anunţate. Pe de altă parte, acum avem o situaţie mult mai bună în termeni
macroeconomici şi sperăm să reuşim să aducem salariile bugetarilor la nivelul la care erau cu
aproximativ doi ani în urmă. Acesta este unul din obiectivele pe care şi le-a propus guvernul pe care
îl conduc şi vom încerca să îl îndeplinim. Este, de asemenea, şi o problemă de prioritate - iar una
din priorităţile guvernului meu este aceea de a aduce, în ghilimele, un zâmbet pe faţa cetăţenilor mei
români. Şi acesta nu este doar semnul că este normal să fii empatic atunci când vorbeşti de măsuri
de austeritate şi consecinţele acestora în termeni sociali; este, de asemenea, un semn foarte bun al
unor politici economice pe care să le aplicăm de acum încolo. Astfel, într-un cuvânt, încerc - şi vom
vedea acest lucru, sper, întâmplându-se undeva, în vară - încerc să avem în vedere creşterea
economică astfel încât să vedem salariile bugetare revenite la nivelul anterior.
David Frost: Grecia, domnule prim ministru, Grecia este un vecin apropiat care are o grămadă de
bani investiţi în România. Vă îngrijorează acest lucru, în contextul fragilităţii guvernului elen?
M ihai Răzvan Ungureanu: Nu aş spune că mă aflu în poziţia de a fi îngrijorat cu privire la ceea ce
se întâmplă cu Grecia. Cu toate acestea, sunt extrem de vigilent în ce priveşte investiţiile elene în
sectorul bancar din România, de exemplu, care se ridică la aproximativ 30% din investiţiile bancare
străine. Pe de altă parte, consider că Grecia a pornit acum pe calea refacerii economice, sunt semne
bune în ce priveşte reforma în Grecia şi cred că Uniunea Europeană, în întregul său, nu va ezita
niciodată în a acorda ajutor prietenilor noştri greci pentru a trece momentele dificile cu care se
confruntă astăzi.
David Frost: Este, într-adevăr, extrem de interesant. Dar ce părere aveţi despre Germania? Simţiţi
uneori că Germania are cam prea multă putere în Europa, sau chiar aşa şi este?
Mihai Răzvan Ungureanu: Germania este unul dintre cei mai importanţi parteneri ai României în
cadrul Uniunii Europene, este una dintre principalele destinaţii ale experţilor români. Eu, însumi,
am crescut într-o cultură germană şi mă mândresc cu acest lucru, deci sunt foarte fericit să văd că
Europa se sprijină pe umerii Germaniei, pe umerii Franţei, sau ai Marii Britanii, de asemenea - şi aş
putea acum cita aşa toţi cei 27 de membri ai Uniunii Europene. Deci nu pot să fac în nici un caz
vreun comentariu sau să trag vreo concluzie. ealizator: Vă mulţumesc că mi-aţi dat ocazia să
vorbim şi sper să reluăm dialogul în curând. Sperăm să vă vedem curând la Londra, unde sunteţi
binevenit în studioul nostru. ihai Răzvan Ungureanu: Vă mulţumesc mult, mi-a făcut deosebită
plăcere să discut cu dumneavoastră şi abia aştept să vă întâlnesc personal.
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