Published on Blanculescu (http://blanculescu.ro)
Home > Actualitati Economice > "CRESTEREA ECONOMICA SI MAJORITATEA PARLAMENTARA AR TREBUI SA
ATRAGA INVESTITII STRAINE SI SA LE EXTINDA PE CELE ROMANESTI IN AFARA TARII"-ZIARUL FINANCIAR > Printerfriendly PDF

"CRESTEREA ECONOMICA SI
MAJORITATEA PARLAMENTARA AR
TREBUI SA ATRAGA INVESTITII STRAINE
SI SA LE EXTINDA PE CELE ROMANESTI
IN AFARA TARII"-ZIARUL FINANCIAR
Tweet
Marti, 13/12/2016
Perioada de cre?tere economic? în care se afl? România ?i stabilitatea pe plan politic,
deter-minat? de faptul c? Parlamentul va fi format dintr-o majoritate absolut? creeaz?
premisele pentru ca România s? atrag? investi?ii str?ine pe plan local ?i s? le extind? pe cele
române?ti în str?in?tate, a spus Ionel Bl?nculescu, analist economic, invitat la ZF Live.
Perioada de cre?tere economic? în care se afl? România ?i stabilitatea pe plan politic,
deter-minat? de faptul c? Parlamentul va fi format dintr-o majoritate absolut? creeaz?
premisele pentru ca România s? atrag? investi?ii str?ine pe plan local ?i s? le extind? pe cele
române?ti în str?in?tate, a spus Ionel Bl?nculescu, analist economic, invitat la ZF Live.
„Atât faza ciclicit??ii economice foarte bun?, care se afl? spre zona de cre?tere ?i de boom
economic, cât ?i faptul c? exist? o majoritate absolut? în Parlamentul României ar trebui s?
atrag? investi?ii str?ne, ?i mai mult, a? vrea s? nu mai folosim decât acest termen de atragere
de investi?ii str?ine, ci ?i de extindere de investitii române?ti în str?in?tate.“
Stabilitatea ?i predictibilitatea sunt cele dou? „ingrediente“ de care va avea nevoie România în
urm?toarea perioad? pentru a atrage investi?ii str?ine, mai adaug? el.
În opinia sa, programul economic prezentat de PSD, partidul care a câ?tigat alegerile
le-gislative de anul acesta, a fost apreciat de mediul de afaceri din cadrul Coali?iei pentru
Dez-voltarea României (CDR), înfiin?at? cu sco-pul de a crea un dialog între guvern ?i mediul
de afaceri, reunind asocia?ii de afaceri, patronate, Asocia?ia Oamenilor de Afaceri din
România (AOAR) sau Camera de Comer? a SUA etc. Odat? cu preluarea pre?edin?iei
Coali?iei, de la 1 ianuarie 2017, de c?tre Florin Pogonaru, pre?edintele Asocia?iei Oamenilor
de Afaceri din România, se va discuta despre intensificarea m?surilor de sprijin al capitalului
autohton, mai spune Bl?nculescu.
„Tr?im ast?zi într-un ecosistem în care cele dou? formule de capital, capitalul autohton ?i cel
corporativ, transna?ional au ajuns într-un dezechilibru. Se impune realizarea unui echilibru
optim (…). În condi?ile în care 99% dintre firmele din România sunt IMM-uri, care produc

peste 60% din PIB ?i peste 60% din for?a de munc?, capitalul autohton este cumva într-un
total dezechilibru cu capitalul corporatist transna-?ional. (…)Trebuie s? dezvolt?m ?i capitalul
autohton, în condi?iile de criz? primul care migreaz? este capitalul transna?ional, iar cel
autohton r?mâne s? duc? greul.“
De asemenea, faptul c? programul economic a fost apreciat la nivelul mediului de afaceri, dar
?i faptul c? mentalitatea corporati?tilor, care votau partide de dreapta, s-a schimbat, au
determinat ca o parte din electoratul antre-pre-norilor s? voteze PSD, sus?ine Ionel
Bl?nculescu.
„Sper?m c? patru ani de zile Coali?ia pentru Dezvoltarea României va fi prezent? lâng? primministru, vom încerca s? preg?tim România pentru dou? evenimente importante: pentru 2018
– anul Marii Uniri ?i pentru preluarea pre?edin?iei Consiliului European în primul semestru din
2019. România trebuie s? fie preg?tit? s? ajung? la media Uniunii Europene sau sub medie,
dac? nu, nu poate avea nicio preten?ie de a conduce Consiliul European ?ase luni de zile“.
Bl?nculescu mai spune faptul c? programul de guvernare al PSD garanteaz? faptul c?
România va reintra pe o pant? de dezvoltare.
„Suma total? pe care am reg?sit-o în programul economic de guvernare de peste 87 mld.
euro investibili d? garan?ia c? România va reintra pe un drum normal de dezvoltare, care s?
atrag? ?i for?a de munc? plecat? în afar?, s? fac? în a?a fel încât procesul de migra?ie s?
devin? mai controlat, «digerabil» pentru ce înseamn? economia României.“

Ce a mai spus Ionel Bl?nculescu la ZF Live:
? În primele ?ase luni când AOAR va conduce Coali?ia vom propune, pe modelul Cehiei,
Poloniei, ca unele companii puternice din Romania s? devin? ?i mai puternice, s? aib? loc
alian?e de capital, astfel încât s? avem companii în energie foarte puternice. De exemplu,
Romgaz, Transgaz sunt respectate pe plan international. Partidul de guvern?mânt va încerca
s? dezvolte companiile na?ionale astfel încât s? devin? competitive pe plan na?ional.
? Sunt companii române?ti private care se extind în exterior, Romelectro, Energobit, lideri în
domeniul energetic.
? Pentru mediul de afaceri nu exist? stânga sau dreapta, programul economic al PSD este un
program economic modern de guvernare, a fost apreciat de întreg mediul de afaceri, care
este cea mai bun? garan?ie c? programul este compatibil cu momentul în care se afl?
România acum.
? Este cea mai fast? perioad? a României din ultmii 10 ani. Ne afl?m în ciclicitate economic?,
suntem în cei patru ani de cre?tere puternic? economic?, 2017-2018 vor fi ani de cre?tere.
? În 2018-2019 va fi un boom economic, apogeu, din 2020 vom vedea. Conform ciclicit??ii
economice respectat? ad literam în România, ne vom mai confrunta, nu cu o criz? de genul
celei care a fost, dar cam la 10 ani ?i România este afectata de o faz? normal? a ciclicit??ii
economice.
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