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”Dac? în 2017-2019 am intra în zona euro, ar fi echivalent cu a te ciocni cu o ma?in? de
un zid de beton, la 60 de km/h”
Analistul economic Ionel Bl?nculescu a subliniat: ”Cred c? am fost singurul din România care,
în urm? cu mai mul?i ani, prin 2009-2010, am spus c? în anul 2024 România va intra în zona
euro. Probabil c? pronosticul pe care l-am v?zut devine real, dup? ce a c?zut ?i varianta cu
2019.” Ionel Bl?nculescu subliniaz? c? nu este întâmpl?toare previziunea sa cu privire la
trecerea la euro în 2024: ”Pentru a accede la aceast? moned?, pe lâng? elementele formale,
precum convergen?? nominal? sau antecamera de doi ani, mai exist? un element pe care
foarte pu?ini l-au analizat, convergen?a real?, care ne-a ar?tat, cum ne arat? ?i ast?zi, c?
suntem foarte departe. Elementul principal, din punctul meu de vedere, care face imposibil?
adoptarea monedei euro îl reprezint? convergen?a real?, adic? o compatibilitate calitativ?, nu
cantitativ? la ce înseamn? media UE. Aici suntem în urm?. Dac? în 2017-2019 am intra în
zona euro, ar fi echivalent cu a te ciocni cu o ma?in? de un zid de beton, la 60 de km/h. Cam
acesta ar fi impactul dac? România ar adera la moneda euro, nepreg?tit? fiind din punct de
vedere calitativ”.
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trecerea la euro în 2024: ”Pentru a accede la aceast? moned?, pe lâng? elementele formale,
precum convergen?? nominal? sau antecamera de doi ani, mai exist? un element pe care
foarte pu?ini l-au analizat, convergen?a real?, care ne-a ar?tat, cum ne arat? ?i ast?zi, c?
suntem foarte departe. Elementul principal, din punctul meu de vedere, care face imposibil?
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zona euro, ar fi echivalent cu a te ciocni cu o ma?in? de un zid de beton, la 60 de km/h. Cam
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Trecerea la zona euro a devenit un subiect fierbinte. Amânat? de mai multe ori, în
spa?iul public se vorbe?te fie de o trecere rapid? la moneda euro, fie despre
renun?area la acest pas. Impactul asupra economiei române?ti ar fi unul major, dac?
aceast? trecere nu ar fi bine calculat?. Economi?ti celebri din România au vorbit
despre acest subiect pentru DCNews.
Adrian Mitroi, profesor la Academia de Studii Economice (ASE), sus?ine, într-un interviu
pentru Agerpres, c? ”adoptarea este cel mai bun proiect de ?ar? pe care îl putem avea, din
urm?torul motiv: inabilitatea politicienilor, oricât de mult ?i-ar dori ei de a mai face pace
suficient? pentru un ciclu politic. Ei nu pot sta în echilibru. Tangajul politic se va schimba în
mod constant ?i noi nu o s? avem giroscopul acesta. Giroscopul investi?ional va fi ?i el
afectat. Atunci, singurul proiect în?elept, în?elegând constanta volatilit??ii politice, este
proiectul acesta independent de avatarurile politice. Toate argumentele pe care le ?tiu foarte
bine ?i toate contraargumentele, nu mai sunt valabile în realitatea de ast?zi”.
Trecem la euro, cresc pre?urile de consum
”Este imposibil s? renun??m la trecerea la euro. Problema este când ?i în ce condi?ii. Trebuie
s? avem în vedere c? suntem pe un loc relativ mic în compara?ie cu alte ??ri din zona euro în
ceea ce prive?te rela?iile comerciale interna?ionale. Suntem pe locul 14-15. Deci ponderea
mic? pe care o avem ne-ar crea anumite probleme de trecere la euro, pentru c? noi mai avem
un handicap. Productivitatea este foarte mic? în România, iar cre?terea economic? este
compensat? de o stagnare sau chiar de o descre?tere a productivit??ii utiliz?rii resurselor. Nu
avem înc? toate condi?iile pentru trecerea la euro f?r? ni?te implica?ii negative care ar fi
reprezentate, în primul rând, de o cre?tere imediat? a pre?urilor de consum. Pe pia??
pre?urile ar cre?te, este un fenomen care s-a remarcat în toate ??rile care au trecut la euro,
într-o prim? etap?. Diminuarea acestui fenomen într-o economie consolidat? cu rela?ii externe
echilibrate cu UE va fi mai greu de trecut în România ?i va cere mai mult timp”, a opinat
profesorul Mircea Co?ea de la ASE.
Probleme economice pe agenda României
Profesorul în economie a mai afirmat: ”Mai trebuie s? rezolv?m anumite probleme. În primul
rând o încercare de a echilibra dezvoltarea economic? din teritoriu. Exist? mari decalaje de
dezvoltare în teritoriu, raporturile dintre zone s-ar amplifica ?i mai mult în sens negativ, deja
noi avem ni?te probleme cu decalajele între zone. Cred c? ar exista ?i o anumit? distorsionare
pe pia?a bancar?, pân? când s-ar echilibra. Toate acestea într-o perioad? în care deja
raporturile dintre leu ?i euro sunt destul de sensibil negative, în ceea ce prive?te creditele”.
2017, an crucial în economia româneasc?
”Cred c? mai trebuie lucrat pentru a trece la euro. Asta nu înseamn? c? nu trebuie s? ne
preg?tim. Preg?tirea la noi este foarte timid?”, a mai spus profesorul Mircea Co?ea. El a dat
exemplul Ungariei, care de 15 ani are un comitet special care analizeaz? periodic ?i d?
raportul cu privire la posibilitatea trecerii la euro. Mircea Co?ea a subliniat c? ”afirma?iile cu
privire la trecerea la euro sunt abrupte ?i riscante”: ”Trebuie s? mai a?tept?m s? vedem cum

se a?eaz? economia dup? aceste alegeri, s? vedem 2017 ce fel de an este, pentru c?
alegerile ?i toate cadourile electorale ne cam dezechilibreaz?, s? vedem în ce m?sur?
suport?m obligativitatea de a aloca 2% din PIB pentru Armat?, s? vedem în ce condi?ii putem
s? ne reorient?m în UE în condi?iile în care însu?i UE este într-o anumit? criz? dup? Brexit. E
o situa?ie tulbure care ne oblig? la o analiz? foarte atent? ?i la r?bdare, nu cred c? trebuie s?
ne gr?bim nici în direc?ia trecerii la euro, nici în direc?ia renun??rii la euro. Vom trece la euro,
dar când ?i-n ce condi?ii vom vedea dup? jum?tatea anului 2017, pe care eu îl consider un an
crucial, în care vom vedea exact în ce m?sur? macrostabilizarea româneasc? mai rezist? ?i-n
ce m?sur? cre?terea economic? pe care o avem este eficient?, plecând de la ideea c? ea se
bazeaz? pe un factor nes?n?tos, care este consumul.”
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DCNews v? invit? s? r?spunde?i în sondajul de la începutul articolului care este opinia
dumneavoastr?. Dac? sunte?i pe mobil, alege?i din stânga sus, unde sunt cele trei linii s?
utiliza?i versiunea desktop a site-ului, reveni?i în ?tire ?i vota?i.
http://www.dcnews.ro/sondaj-despre-trecerea-la-euro-ce-spun-marii-economi-ti-airomaniei_524311.html
Aderarea la euro, cateva dintre pozitiile mele de-a lungul timpului:
http://blanculescu.ro/romania-posibil-carne-de-tun-spatiul-euro-al-uniunii-europene

http://m.business24.ro/macroeconomie/aderarea-romaniei-la-zona-euro-2024-o-tinta-mairealista-1518094

http://www.banknews.ro/stire/66548_romania_are_nevoie_de_inca_zece_ani_pentru_a_trece_la_euro.h

http://www.rfi.ro/economie-79555-ionel-blanculescu-romania-nu-va-putea-intra-zona-euroinainte-de-2024
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