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Instabilitatea politic? este o stare incompatibil? cu "bancabilitatea", consider? Ionel
Bl?nculescu, Senior Advisor la Global Resources Partnership pentru România, Turcia ?i ??rile
din Centrul ?i Sud-Estul Europei.
Domnia sa ne-a vorbit, într-un scurt interviu, despre efectele pe care ar urma s? le aib?
evenimentele din ultima perioad? asupra investitorilor ?i a economiei noastre.
Domnul Bl?nculescu ne-a explicat: "Majoritatea proiectelor care intr? într-o ?ar?, sub
forma afacerilor investitorilor str?ini, sunt de regul? finan?ate de c?tre b?nci, deci trebuie s?
fie «bancabile», iar instabilitatea politic? dintr-un stat este o stare incompatibil? cu
«bancabilitatea»".
Reporter: Cum vor fi influen?a?i investitorii de evenimentele care au loc de câteva zile în
?ara noastr??
Ionel Bl?nculescu: Influen?a situa?iei politice interne degradate asupra investitorilor dintro ?ar?, în special asupra celor str?ini, care genereaz? lipsa celor dou? componente
fundamentale - stabilitate ?i predictibilitate -, se manifest? pe mai multe faze sau praguri:
a) faza de constatare ?i observa?ie, ce dureaz?, în principiu, dou? s?pt?mâni de la
evenimentul declan?ator, înl?untrul acesteia transmi?ându-se mesaje de îngrijorare fa?? de
deteriorarea climatului de afaceri, inclusiv la firmele mam? sau la ambasade;
b) faza de evaluare a poten?ialelor efecte negative asupra afacerilor investitorilor în
analiz?, care se întinde, în principiu, pe alte dou? s?pt?mâni ?i care se realizeaz? la nivel
intern;
c) faza de avertizare, mai dur? sau mai pu?in dur?, în func?ie de rezultatele evalu?rii
interne efectuate. Dureaz? în principiu o lun?, în care investitorii, individual ?i prin asocia?iile
profesionale din care fac parte, lanseaz? avertismente clare cu ce s-ar putea întâmpla dac?
situa?ia persist? ?i nu se iau m?suri în consecin?? de remediere, dublate de acela?i tip de
mesaje de la ambasadele ?i alte reprezentan?e ale statelor de unde sunt companiile în cauz?;
d) faza m?surilor de retorsiune, întins? pe 3-6 luni, cu dou? subfaze - una de m?suri

par?iale, cum ar fi închiderea unei p?r?i a afacerii în ?ara respectiv?, ?i alta de m?suri finale,
cum ar fi relocarea în alte ??ri (vezi exemplul Brexit, unde se va intra în scurt timp în aceast?
a treia faz?).
Altfel spus, orice stat, pentru derapaje politice altele decât r?zboiul sau evenimente
extreme, are la dispozi?ie maximum dou? luni de la momentul T0 ca s? corecteze situa?ia
f?r? s? suporte pierderi interne importante. Dup? aceast? perioad?, dac? situa?ia persist?,
deja statul se va confrunta cu pierderi efective.
Nu acela?i lucru se poate spune despre efectul extern, care se manifest? imediat ce
mediul social ?i media global? ajung la masa critic? în ceea ce prive?te prezentarea
evenimentelor din acea ?ar?, noua situa?ie ajungând s? fie cunoscut? destul de bine la nivel
mondial, s? creeze convingeri începând cu a treia s?pt?mân? de la ini?ierea situa?iei ce a
generat noua atitudine. Statul începe s? înregistreze pierderi - nu efective, ci poten?iale, adic?
afaceri care ar fi putut veni în ?ara respectiv?, ar fi putut produce valoare ad?ugat? pentru
stat, îns? ele nu mai vin, îndreptându-se spre alte direc?ii care întrunesc toate condi?iile
solicitate ca s? fie ob?inut respectivul tip de pierdere poten?ial?.
Chiar dac? în literatura de specialitate se vorbe?te despre tr?s?tura capitalului de "a fi
fricos" ?i a migra spre zone mai sigure, adev?rul este c? acest capital este "inteligent", î?i
realizeaz? evalu?rile proprii, legat de zone în care dore?te s? ajung? ?i s? produc? în condi?ii
de profitabilitate, în condi?ii de siguran?? ra?ional? ?i ac?ioneaz? în consecin??. S? nu uit?m
c? majoritatea proiectelor care intr? într-o ?ar?, sub forma afacerilor investitorilor str?ini, sunt
de regul? finan?ate de c?tre b?nci, deci trebuie s? fie "bancabile", iar instabilitatea politic?
dintr-un stat este o stare incompatibil? cu "bancabilitatea".
Reporter: Care este, acum, opinia investitorilor fa?? de situa?ia creat? de adoptarea de
c?tre guvern a ordonan?elor privind gra?ierea ?i amnistia?
Ionel Bl?nculescu: Opinia lor este cert negativ?, plin? de revolt?, deoarece se întâmpl?
totul la început de an, când eforturile companiilor sunt îndreptate înspre cu totul alte
obiective - de produc?ie, comerciale, de import-export - ?i nu spre aloc?ri de timp pre?ios în
vederea constat?rilor, observa?iilor, evalu?rilor ?i lu?rii de m?suri în consecin??, a noii situa?ii
intervenite, ceea ce înseamn? pierderi de timp ?i bani, pentru respectivii investitori.
Reporter: Considera?i c? aceast? criz? îi va determina pe oamenii de afaceri s?-?i retrag?
investi?iile de la noi sau s? nu mai investeasc? în ?ara noastr??
Ionel Bl?nculescu: Pentru o parte din investitorii prezen?i în România, deoarece
întotdeauna exist? o parte care nu reac?ioneaz? în niciun fel - este vorba despre companii
foarte puternice, nu neap?rat din top 3 -, singurul obiectiv este ob?inerea de profit global.
Deci, pentru cei c?rora le pas?, exist? gradualitatea de la primul r?spuns, ace?tia putând
reac?iona în cursul anului 2017 chiar prin relocare din România, dac? situa?ia va persista. M?
îndoiesc, îns?, c? acest lucru se va întâmpla, având în vedere c?, la momentul acesta, mai
mul?i arbitri, cum ar fi Curtea Constitu?ional? sau Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, verific?
legalitatea ?i constitu?ionalitatea ordonan?elor care vizeaz? gra?ierea ?i amnistia. În situa?ia
în care ace?tia vor considera c? actele normative sunt legale ?i constitu?ional, atunci
conflictul de la nivelul societ??ii probabil c? se va diminua, iar investitorii nu vor mai
reac?iona. În caz contrar, desigur, vor respecta pozi?ia deja exprimat? mai sus.
Efecte negative pot fi ?i în ceea ce prive?te posibilele investi?ii noi în România, caz în care
probabil c? deja sunt înregistrate pierderi, acele pierderi poten?iale despre care am vorbit.
Acestea sunt mai greu de comensurat, deoarece, dac? inten?iile de investi?ii str?ine ?i chiar
autohtone sunt stopate, atunci aceste ac?iuni nu devin publice, astfel încât s? fie cunoscute ?i
s? se realizeze o statistic?.
În orice caz, implica?iile economice pe care le vor avea evenimentele din ultima perioad?

depind foarte mult de deciziile Cur?ii Constitu?ionale ?i Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie.
Aceste efecte nu vor fi semnificative dac? hot?rârile celor dou? instan?e vor fi favorabile celor
dou? acte normative sau vor fi extrem de negative, în caz contrar. Acestea se vor vedea în
deficitul bugetar ?i în nivelul datoriei publice, la finalul anului 2017 - cu cât deficitul va dep??i
mai mult pragul de 3% din PIB, cu atât pierderea va fi mai mare, concomitent cu cre?terea
datoriei publice, cu aceea?i valoare.
Reporter: În ce mod vor fi afectate exporturile?
Ionel Bl?nculescu: Exporturile vor sc?dea sau vor cre?te, în func?ie de modul în care
respectivele acte normative vor fi declarate. Abia în acel moment polemica de la nivelul
societ??ii române?ti se va stinge - nu în totalitate, îns? - urmând s? ne mai confrunt?m cu
situa?ii metamorfozate. ?ocul a fost extrem de dur, neputându-se stinge de la sine.
Reporter: Cât de mult este afectat? imaginea ??rii de evenimentele care au izbucnit
s?pt?mâna trecut??
Ionel Bl?nculescu: Imaginea României sufer? cel mai mult în acest moment, fiind
puternic afectat? pe toate coordonatele planetei. Desigur, acest aspect se transfer? ?i în
activitatea economic?, prin pierderi efective ?i poten?iale. Esen?ial este c? aceast? situa?ie
s? înceteze cât mai repede, pentru a evita formarea de convingeri ?i atitudini bazate pe
acestea, la nivelul deciden?ilor globali, fie c? sunt din politic?, fie din afaceri, fiecare zi
cânt?rind enorm în balan?a credibilit??ii ?i respectabilit??ii în lume a ??rii noastre.
Reporter: Mul?umesc!
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