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Analistul economic Ionel Bl?nculescu a explicat pentru DeCe News ce înseamn? Pactul
pentru Energie, lansat joi în Aula Academiei Române.
Analistul economic Ionel Bl?nculescu a explicat pentru DeCe News ce înseamn? Pactul
pentru Energie, lansat joi în Aula Academiei Române.
”Trebuie spus c? energia a devenit una din marile oportunit??i ale României, ne-a declarat
Bl?nculescu. Guvernul a rezonat cu principiile enun?ate în acest pact, iar mesajul care se
lanseaz?, astfel, pe pie?ele interna?ionale, este mai important decât î?i poate da seama
marele public, în prezent. Se va vedea foarte curând o reac?ie a investitorilor, se va sim?i la
burs?, în locurile de munc? din industrie, în PIB”.
Pilonul principal, OMV-Petrom
Cum se va sim?i, direct, de c?tre cet??eni, efectul relans?rii sectorului energetic? Bl?nculescu
spune c? vor fi create locuri de munc?, va cre?te PIB, ?i se va asigura securitatea energetic?
a ??rii.
”Se vor consolida locurile de munc? în domeniu ?i vor ap?rea noi locuri de munc?, atât în
industria extractiv?, cât ?i pe orizontal?, unde efectul de multiplicare este în jur de trei: la un
loc de munc? în foraje, de pild?, se genereaz? trei job-uri în industrii conexe. România se
prezint?, ast?zi, ca un actor regional major pe pia?a energetic?, având capacit??i de
produc?ie în toate sectoarele, dar ?i capacit??i de transport. Ca s? nu mai vorbim de pozi?ia
strategic?, între furnizorii din Est ?i consumatorii din vestul Europei. Pactul pentru Energie
face posibile investi?ii de zeci de miliarde de euro, în urm?torii ani. În primul rând, pentru a ne
asigura securitatea energetic?, adic? pentru a descoperi noi resurse ?i a le face accesibile
prin aducerea de tehnologie de vârf. Pilonul principal al acestui proces este OMV-Petrom,
care a investit deja 8 miliarde de euro”, a spus Bl?nculescu.
Investi?iile în energie pot salva CFR Marf?
Mariana Gheorghe, CEO Petrom, anun?a ast?zi, în Aula Academiei, c? sunt necesare
investi?ii de 3-4 miliarde de euro, pe an, pentru a men?ine nivelul actual de produc?ie. În lipsa
acestor investi?ii, România va depinde total de importuri. În plin? criz?, se vor g?si fonduri
pentru investi?ii?

”Da, dac? România este v?zut? ca o ?ar? unde afacerile se dezvolt? Noi nu ne d?m seama
ce important? e asocierea Petrom cu num?rul 1 mondial, pentru investi?ia gigant, de peste 10
miliarde de euro, pe platforma româneasc? a M?rii Negre, a r?spuns dl. Bl?nculescu.
Resursele generate prin cercetare ?i noi tehnologii de c?tre Petrom au creat zeci de mii de
locuri de munc?. Dac? petrolul respectiv era importat, se generau doar 20-30 de joburi, de
laptopi?ti-traderi. Ce ar fi s? avem înc? doi-trei mari investitori, ca OMV-Petrom. Cine s?
realizeze proiecte gigant, cum ar fi hidrocentrala de la Tarni?a, f?r? 1 miliard de euro, capital
de investit? Sunt sigur c? vor veni mari juc?tori, în toate sectoarele din energie. În acest sens,
chiar recomand s? nu se privatizeze CFR Marf?, fiindc? în scurt timp vom genera ?i tranzita
resurse, între Est ?i Vest, care s? fac? din nou profitabil? compania”.
Semnal important pe pie?ele interna?ionale
Totu?i, cum poate un acord de principii s? genereze investi?ii str?ine de zeci de miliarde de
euro în urm?torii ani? ”Faptul c? guvernul sus?ine aceste principii este un semnal extrem de
pozitiv pe pia?a global? a energiei. România a trecut de la dezbaterea emo?ional? la o
abordare ra?ional?, a ar?tat c? este un stat orientat spre dezvoltare, are mintea deschis? cum
se spune, spre noi tehnologii ?i spre pia??. Dac?, din motive politicianiste, guvernan?ii ar fi
respins abord?rile ra?ionale, ca s? câ?tige voturi de la opozan?ii moderniz?rii, se pierdea o
?ans? de dezvoltare. Semnalul dat ast?zi pe pie?ele interna?ionale este deosebit de
important, se va vedea cât de curând, la Forumul Crans Montana, din iunie. Acesta va fi pe
tema energiei, într-o zon? de mare poten?ial energetic, la Baku, în Azerbaijan”.
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