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Victoria manifestan?ilor din Pia?a Universit??ii poate l?sa România înc? un deceniu
f?r? industrie, iar o criz? sever? va izbucni în circa 6-8 luni, din cauza bloc?rii
investi?iilor str?ine. Cedarea în fa?a ”terorismului eco” a dat un semnal negativ pe
toate pie?ele de capital ?i a sc?zut credibilitatea ??rii, într-un moment în care prindea
contur un proiect de tranzit prin Kazahstan ?i România a 5% din exporturile Chinei.
Planul de a avea în ?ar? un hub energetic regional a c?zut, de asemenea, sus?ine
analistul economic Ionel Bl?nculescu.
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-Nici când sunt cu pistolul la tâmpl?, americanii nu negociaz? cu terori?tii, pentru a nu crea un
precedent, care ar escalada cererile acestora, a declarat Bl?nculescu. Din p?cate, la noi s-a
cedat la presiunea str?zii, la emo?ie, într-un domeniu unde era necesar? ra?iune. De acum,
vor lua la rând toate marile proiecte: au început s? se mobilizeze împotriva Cernavoda,
reactoarele trei ?i patru, vor pune în discu?ie barajul Tarni?a, proiectul Chervron, exploat?rile
Exxon-OMV, din Marea Neagr?. De ieri, nu mai avem pe ce ne baza dezvoltarea. Uita?i de
locuri de munc? în orice domeniu, uita?i de cre?terea PIB, de protec?ie social?! La momentul
actual, România este lovit? mai r?u decât dac? ar fi pierdut un r?zboi.
-Totu?i, pierderile pentru Ro?ia Montan? nu pot avea un impact mai mare decât
valoarea redeven?elor pierdute ?i a desp?gubirilor, dac? se vor pl?ti!
-Ba da. Mediul investi?ional a primit un semnal extrem de puternic: este o ?ar? instabil?, care
nu î?i respect? angajamentele, unde contractele nu conteaz?, fiindc? apar noi legi sub
presiunea str?zii. La nivel global, aceast? imprevizibilitate te scoate din orice plan de
investi?ii. Turcia a p??it ceva similar, a dat cu piciorul la peste 30 de miliarde de euro, dup?
ce a pierdut organizarea Olimpiadei, din cauza Pia?ei Taksim. Competitorii profit? de

turbulen?ele interne, ca s? nu spun spun c? le ?i genereaz?, în unele cazuri.
-Concret, ce proiecte de investi?ii sunt aruncate în aer de c?tre cei din Pia???
-Toate. Am pus cruce energiei nucleare, explor?rilor pentru petrol, planului de a avea un hub
energetic zonal, în România. S?pt?mâna trecut?, China a semnat cu Kazahstanul 29 de
contracte, în valoare de 30 de miliarde de dolari. Este parte din planul strategic de a trimite
5% din exporturile chineze, prin Kazahstan în Portul Constan?a, apoi pe calea ferat? ?i pe
Dun?re, în Europa. Într-un astfel de climat investi?ional, nu v?d realizat proiectul. Lucram ?i la
interconect?ri, pentru exportul de energie, dar este evident c? nu vom mai avea produc?ie nici
pentru intern, fiindc? ecologi?tii vor începe s? atace celelalte proiecte. Oricum, investitorii
priva?i nu mai risc?, în România.
-Nu pot avea sprijin public protestele eco pentru blocarea proiectelor de infrastructur?.
-Poate, dar nu exist? bani pentru autostr?zi sau canale, speram s?-i atragem, în parteneriat
cu priva?ii. Dac? se renun?? la proiectele energetice, deci la dezvoltarea industrial?, de ce sar mai b?ga cineva s? finan?eze autostr?zi? Putem s? le punem cruce ?i acestor proiecte de
infrastructur?. Nimeni din Pia?? nu s-a gândit la consecin?e: ce vom face mâine, cum
asigur?m dezvoltarea ??rii, unde vom lucra, de unde cre?tere economic?? Din mu?e?el ?i
plimbat cu bicicleta, nu prea cred c? vor tr?i 20 de milioane de oameni.
-Protestatarii par a fi din clasa de mijloc. De ce nu în?eleg c? vor fi afecta?i, dac?
economia stagneaz??
-Nu cred c? se gândesc, iar cei care îi manipuleaz?, exact asta vor. De fapt, nu e doar în
România aceast? problem?. Europa se dezindustrializeaz?, la presiunea ecologi?tilor, care
prefer? s? moar? oameni de foame, ca s? salveze mediul. Este un curent care vine din
comunism, când URSS bloca dezvoltarea Europei agitând tematica ecologist?. Exist?, îns?, o
ironie a sor?ii: în România, clasa mijlocie nu este la fel de bine protejat? ca în occident. În 6-8
luni, ne vom confrunta cu o criz? f?r? precedent, cu probleme în asigurarea finan??rii, de la
proiectele europene pân? la între?inerea drumurilor sau plata pensiilor, pentru c? nu au de
unde veni banii c?tre stat, dac? nu merge economia. Înainte de mijlocul anului viitor, va fi
vizibil dezastrul ?i nicio categorie social? nu va sc?pa de criz?.
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