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Dup? un an de plan anticriz? ?i trei ani de programe de austeritate, 2013 va fi anul de co?mar
al economiei române?ti, consider? Ionel Bl?nculescu, secretarul executiv al Consiliului
Consultativ pentru Mediul de Afaceri. Potrivit domniei sale, cei patru ani au produs
dezechilibre pe toate planurile, care au ajuns, acum, la mas? critic?. În 2013, primul domeniu
care va avea de suferit va fi produc?ia industrial?, ne-a mai spus domnul Bl?nculescu, în
cadrul unui interviu, opinând c? o problem? major? va fi ?i restric?ionarea bugetului, care va
conduce la stagnarea investi?iilor publice.
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care va avea de suferit va fi produc?ia industrial?, ne-a mai spus domnul Bl?nculescu, în
cadrul unui interviu, opinând c? o problem? major? va fi ?i restric?ionarea bugetului, care va
conduce la stagnarea investi?iilor publice.
* Interviu cu secretarul executiv al Consiliului Consultativ pentru Mediul de Afaceri
Reporter: Cum estima?i c? va evolua economia noastr? în acest an?
Ionel Bl?nculescu: 2013 va fi anul de co?mar al economiei româ-ne?ti. Va fi ceva ce mul?i
nici m?car nu gândesc la aceast? or?. Perioada 2009-2012 a însemnat patru ani str?b?tu?i de
plan anticriz? ?i programe de austeritate. Ace?ti ani au produs dezechilibre pe toate planurile,
care au ajuns, acum, la mas? critic?, atât în UE, cât ?i la noi, ?i care creeaz? o alt? fa?? a
crizei. Chiar Olivier Blanchard, economistul ?ef al Fondului Monetar Interna?ional, a
recunoscut, recent, falimentul concep?iei FMI de obligare la austeritate (n.r. un raport întocmit
de economi?tii Olivier Blanchard ?i Daniel Leigh arat? c? au avut loc "erori" în cadrul
previziunilor privind impactul m?surilor de austeritate asupra economiilor europene,
precizând: "Anali?tii au subestimat semnificativ cre?terea ?omajului ?i declinul cererii interne
asociate cu consolidarea fiscal?"). În perioada 2012-2015 criza se va metamorfoza în alte
st?ri, una dintre acestea fiind generat? de plata serviciului datoriei în 2013-2014.
Reporter: Ce domeniu al economiei va avea cel mai mult de suferit?
Ionel Bl?nculescu: Elementul fundamental va fi produc?ia indus-trial?. Aceasta va suferi
foarte mult în Româ-nia, deja avem semnalele care ne arat? acest fapt, dar noi nu ?inem cont
de ele. Unul dintre cele mai puternice semnale este cel care prive?te cre?terea economic? din
trimestrul al treilea al lui 2012. Este primul trimestru în care industria a avut aport negativ la
PIB, dup? un ?ir de trimestre în care produc?ia industrial? a dus la cre?tere. Acest fapt se
datoreaz? cre?terilor de costuri. Acum, asupra industriei s-a ab?tut o avalan?? de cre?teri de

costuri, care conduc la necompetitivitate, iar necompetitivitatea înseamn? incapacitatea de a
vinde.
Un alt semnal este faptul c?, pentru prima dat? dup? aproape 20 de ani, statisticile au fost
în?elate de comportamentul companiilor din pia?? ?i nu au reu?it s? m?soare parametrii
economici. Acest fapt reprezint? preambulul unui an de co?mar în economie.
Reporter: Care este ris-cul major al produc?iei industriale?
Ionel Bl?nculescu: Se apreciaz? c?, în perioada 2013-2014, costurile de produc?ie vor
cre?te cu 40%, iar acest lucru, care este de neconceput, va conduce la relocarea multor
activit??i. Relocarea este riscul major al produc?iei indus-triale în 2013. Se vor reloca
activit??ile de produc?ie din România, fie c? au capital str?in sau autohton, în ??ri ca Ucraina
sau Turcia, mai precis în zone din afara UE unde nu se reg?sesc obliga?ii de genul celor care
sunt la noi. Companiile care consum? multe gaze naturale se mai duc ?i prin America.
Datorit? exploat?rii gazelor de ?ist, în SUA pre?ul gazelor reprezint? 25% din cât cost? gazele
la noi.
O alt? mare problem? a lui 2013 este restric?ionarea bugetului, atât prin rambursarea
datoriei, în acest an fiind obliga?i s? restituim o parte din banii împrumuta?i, cât ?i prin
reducerea bugetului, care va conduce la stagnarea investi?iilor publice, adic? la prociclicitate,
ceea ce a caracterizat România în ultimii ani ?i care înseamn? dezastru fiscal.
Reporter: De ce am ajuns în acest punct critic?
Ionel Bl?nculescu: România ?i chiar ?i UE au ac?ionat în mod gre?it în toat? aceast?
perioad? (2009-2012), iar America a ajuns pe marginea pr?pastiei fiscale. La finalul anului
trecut, FED a aprobat tip?rirea de bani (80-90 miliarde dolari pe lun?). În acest fel, infla?ia va
fi împins? pe toat? planeta. La americani, având în vedere c? dolarul este moneda mondial?
în care se fac tranzac?iile cu petrol, cu gaze, cu materii prime ?i c? rezervele valutare sunt tot
în dolari, este clar c? nu are ce s? se întâmple, dar la noi, care suntem mai slabi, se resimt
valurile de infla?ie. Aruncând bani foarte mul?i pe pia??, începe s? creasc? artificial cererea
?i vom pl?ti mai mult pentru produsele achizi?ionate.
Reporter: Ce ar trebui s? facem noi, ca ?ar?, în aceste condi?ii?
Ionel Bl?nculescu: În astfel de perioade de criz? trebuie ac?ionat anticiclic, adic? trebuie
m?rit deficitul, nu mic?orat. Noi diminu?m acum deficitul bugetar foarte mult ?i oprim toate
investi?iile publice, în contextul în care este un an foarte greu, de plat? a datoriei publice.
Ac?ion?m invers fa?? de cum ar trebui. ?i în 2008 am procedat gre?it, când aveam cre?tere
economic? ?i ar fi trebuit s? reducem puternic deficitele, iar noi le-am m?rit. În perioada 20092012, în loc s? major?m deficitele, le-am sc?zut, iar acum la fel, le mic?or?m ?i mai mult, în
loc s? le m?rim.
Reporter: Este singura solu?ie care ar putea fi luat??
Ionel Bl?nculescu: O solu?ie este s? consideri România o corpora?ie, a?a cum se
consider? celelalte state. A?a cum fostul pre?edinte francez Nicolas Sarkozy alerga pes-te tot
prin lume s? încheie contracte pentru Fran?a, de zeci de miliarde de euro, a?a ar trebui s?
facem ?i noi - s? consider?m România o corpora?ie care se alimenteaz? din taxe ?i impozite
?i care trebuie s? ?i produc?. Noi, acum, nu producem, avem un centru de profit
neopera?ional. Companiile de stat nu au niciun aport la buget, dimpotriv?, atrag fonduri de la
bugetul de stat.
Reporter: Cum ar putea produce aceast? "corpora?ie"?
Ionel Bl?nculescu: Ar trebui creat Fondul Suveran de Investi?ii al României. Ar fi ramura
de afaceri prin care statul ar putea s? ac?ioneze în întreaga lume. Avem cea mai puternic?
re?ea comercial? pe care o poate avea o corpora?ie, pentru c? avem ambasade în toat?
lumea, cu sectoare comerciale. A?adar, avem o distribu?ie fantastic? de marketing la nivelul
întregii lumi, avem ?i componenta de cercetare de pia??, care este reprezentat? de serviciile

de informa?ii externe ?i care pot indica toate oportunit??ile unde ne-am putea implica, îns? ne
trebuie ?i voin?? politic? pentru a crea aceast? ramur? de afaceri. Ea poate fi o institu?ie
format? din 30-50 de super-speciali?ti în domeniul business-ului, care exist? în România în
acest moment, care s? fie ?i bine pl?ti?i, bineîn?eles din banii produ?i din activitatea prestat?,
?i care s? fructifice oportunit??ile din întreaga lume.
Fondul Suveran de Investi?ii poate merge în zona Golfului Persic, unde s? sprijine
realizarea unei emisiuni de bonduri speciale, care s? atrag? 5-10 miliarde dolari pe care s?-i
aduc? în România ?i s?-i investeasc? în 3-4 investi?ii mari, cum ar fi Centrala Tarni?aL?pu?te?ti sau Grupurile 3 ?i 4 de la Centrala de la Cernavod?. La rambursare, acel stat
devine ac?ionar, prin conversia bondurilor în ac?iuni.
Executivul trebuie s? aib? o celul? care s? creeze aceast? structur? de afaceri. To?i au
fond suveran de investi?ii, toat? lumea. Trebuie s? cre?m ?i noi o astfel de structur? care s?
produc? bani, ne trebuie o celul? a statului care s? negocieze, s? discute...La noi totul este
înghe?at ?i în fiecare zi pierdem bani.
Reporter: Ce alte domenii ale economiei vor c?dea prad? crizei?
Ionel Bl?nculescu: Având în vedere c? vor avea loc reloc?ri, c? vor cre?te pre?urile etc.,
energia s-ar putea s? fie urm?toarea victim?, la nivel de ani de zile, în România, cu toat?
dezvoltarea ei, existând posibilitatea ca, pe viitor, s? nu mai aib? cump?r?tori. Acela?i lucru
se întâmpl? acum în Spania, pe partea de autostr?zi. Acolo s-a dezvoltat o re?ea de
autostr?zi pe care nu mai circul? ast?zi nimeni. La noi, acum, toa-t? lumea transform?
terenurile agricole în parcuri de eoliene, fotovoltaice..., dar, pentru a putea transporta atâta
energie, România are nevoie de moderniz?ri de minim 500 de milioane de euro.
Reporter: Ce se va întâmpla dac? nu vor fi luate astfel de m?suri pentru a trece mai u?or
prin criz??
Ionel Bl?nculescu: Dac? nu facem ceea ce am spus, ne vom duce tot mai mult în jos,
adic? va sc?dea nivelul de trai, se va pauperiza societatea ?i popula?ia...
Reporter: Mul?umesc!
EMILIA OLESCU
Ionel Bl?nculescu: "Insolven?a, prin administrarea judiciar?, ar ajuta < Oltchim > s? scape
de datorii. Noi avem produc?tor de sod? caustic? - < Chimcomplex > Borze?ti -, care este o
bijuterie. La < Oltchim >, unul din centrii de profil este soda caustic?. Mai sunt poliolii ?i mai
este PVC-ul, care poate fi creat cu materie prim? din România. Dar trebuie pu?i acolo ni?te
oameni care s? se ocupe de afacere ?i s? porneasc? lucrul. Numai c? nu se va putea lucra cu
3000 de oameni, ci doar cu aproximativ 1000. În urma insolven?ei, activitatea < Oltchim > ar
putea începe gradual, f?r? datorii în spate, fapt care nu se poate întâmpla decât dup? un
astfel de proces".
*
Christine Lagarde, directorul general al FMI, a avertizat, la începutul acestui an, asupra
posibilit??ii declan??rii unei noi crize la nivel mondial. Incapacitatea de a încheia un acord
privind plafonul datoriilor în Statele Unite ale Americii ?i problemele din Europa vor provoca "o
criz? economic? mondial? major?" dac? nu vor fi g?site solu?ii, a apreciat Lagarde, precizând:
"În lipsa unei solu?ii va fi o criz?, din cauza dimensiunii economiilor celor dou? p?r?i ?i a
rela?iilor comerciale ?i de investi?ii cu alte state". În opinia oficialului FMI, problemele din SUA
?i Europa vor afecta ??rile în curs de dezvoltare, inclusiv na?iunile africane, care sunt
amenin?ate de cre?terea pre?urilor alimentelor.
*
Ionel Bl?nculescu: "Evaziunea fis-cal? este generalizat?. Portul Constan?a r?mâne în
continuare o citadel? neatins?. Deoarece acesta reprezint? un punct de gâtuire, strategic, pe
unde sunt obligate s? treac? produsele nefiscalizate ?i de unde se disperseaz? în zeci de mii

de direc?ii, miza este foarte mare, iar controalele ?i aten?ia autorit??ilor sunt foarte reduse.
Exist? o leg?tur? de invers-propor?ionalitate între miz? ?i controale.
Gre?eala fundamental? a statului o reprezint? ac?iunile de efect ?i nu de cauz?, adic?
controlul pe cele zeci de mii de direc?ii, nu pe singurul punct important, ?i anume Portul
Constan?a. Evaziunea fiscal? nu se combate pe efect, ci pe cauz?, trebuie ac?ionat la centrul
de comand?, în Portul Constan?a, iar acesta este de neatins. Odat? ie?it din port, totul
înseamn? figura?ie, din cauza incapacit??ii de a se putea ac?iona pe zeci de mii de direc?ii.
Potrivit calculelor sindicatului de acolo, evaziunea produs? prin port este de 3-4 miliarde
euro, anual, din 10-12 miliarde cât avem evaziune pe an, oficial, pentru c? eu consider c?
valoarea total? a evaziunii fiscale ajunge la 18 miliarde euro. M?car jum?tate ar trebui
estompat?, adic? circa 9 miliarde euro ar trebui s? intre în buzunarul statului.
Una din formele pure, rasate, de evaziune fiscal?, la nivel înalt, o reprezint? evaziunea
prin procedura pre?urilor de transfer.
V? dau un exemplu pentru a vedea cât de slab este statul român. Recent, directorul
direc?iei de Pre?uri de Transfer din Ministerul Finan?elor a plecat exact la o companie care
utilizeaz? aceast? procedur?, a de pre?urilor de transfer. Acest lucru arat? putreziciunea
sistemului de stat. În nicio ?ar? civilizat? o astfel de persoan? nu avea voie cel pu?in cinci ani
s? mearg? în zona respectiv?".
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