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Ionel Bl?nculescu: "Ast?zi, este contraproductiv s? mai vorbim de capital autohton"
Ultimii zece ani au marcat destul de puternic economia ??rii noastre ?i mersul acesteia, nea declarat, ieri, Ionel Bl?nculescu, analist economic.
Domnia sa a opinat c? de când a devenit un stat membru al Uniunii Europene, România a
înv??at din gre?eli, iar an de an are loc un proces de rafinare a practicilor, în care economia
noastr? devine tot mai adaptat? la economia UE.
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* Ionel Bl?nculescu, analist economic: "?ara noastr? putea fi mult mai departe acum,
dac? se preg?tea mult mai temeinic înainte de anul 2007"

* Cristian Pârvan, PIAROM: "Economia ??rii noastre - dominat? de investi?iile
speculative din imobiliare ?i comer?"
Aderarea ??rii noastre la Uniunea European?, în anul 2007, ?i statutul de membru al UE
au influen?at în bine contextul nostru economic, facilitând accesul investitorilor str?ini ?i
generând procese de rafinare a practicilor economice de la noi, astfel încât acestea s? se
apropie cât mai mult de cele europene, sunt de p?rere analistul economic Ionel Bl?nculescu
?i Cristian Pârvan, pre?edintele Patronatului Investitorilor Autohtoni din România (PIAROM).
Cu toate acestea, economia ??rii noastre are nevoie de investi?ii ?i de o cre?tere
economic? care s? nu se mai bazeze atât de mult pe consum, ne-au mai declarat sursele
citate.
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Analistul economic a precizat: "Din punctul meu de vedere, probabil c? dac? s-ar merge cu un
accent mai puternic pe cele dou? planuri de convergen?? necesare pentru adoptarea
monedei euro, cu siguran?? ne-ar merge mai bine, întrucât am avea ni?te ?inte mult mai
fezabile pentru economia noastr?. Vorbesc de planul de convergen?? nominal, pe care s?
spunem c? îl îndeplinim, a?adar aici nu avem ce s? mai discut?m, dar planul de convergen??
real este cel mai important, adic? compatibilizarea României în mod real cu tot ceea ce exist?
ca economie ?i reguli în Uniune, în fibr?, în structur?. Nominalul ne intereseaz? mai pu?in,
deoarece ne spune, de exemplu, c? avem o cre?tere de 8-9%, dar dac? ne uit?m la planul
real, o s? observ?m c? cre?terea n-are baze foarte solide, pe consum. Dac? aceasta ar fi fost
bazat? pe un nivel ridicat al investi?iilor, atunci ar fi fost, poate mai s?n?toas?. În acest
moment, nu v?d s? îndeplinim planul real de convergen??, dar dac? statul ?i mediul de
afaceri s-ar îndrepta mai mult spre acesta, lucrurile ar sta mai bine".
Perioada 2007-2017 reprezint?, poate, cea mai însemnat? etap? a ??rii noastre, baza
economiei noastre, faza ei de copil?rie ?i, probabil, pes¬te zece ani vom asista la faza de
maturitate a acesteia, a mai opinat sursa citat?.
De asemenea, ?ara noastr? nu trebuie s? piard? din vedere faptul c?, având statutul de
membr? a Uniunii, toate stâng?ciile îi sunt penalizate de c?tre organiza?iile asociative ?i de
c?tre Bruxelles, care reac?ioneaz? dur atunci când apar devia?ii, a mai afirmat analistul

economic.
* Cristian Pârvan: "Aderarea la UE - o decizie extrem de favorabil? economiei
autohtone"
Aderarea la Uniunea European? a reprezentat, în mod cert, o decizie extrem de
important? ?i de favorabil? dezvolt?rii economice a ??rii noas¬tre, în ace?ti zece ani, iar
cifrele sus¬?in acest fapt, ne-a spus Cristian Pârvan, pre?edintele PIAROM.
Domnia sa ne-a declarat: "Economia ??rii noastre s-a dezvoltat, contribuind în primul rând
multina?ionalele, care au deschis afaceri aici ?i care au antrenat foarte multe firme române?ti.
Noi ne dorim s? fie antrenate ?i mai multe companii autohtone, iar acesta este ?i mesajul pe
care dorim s? îl transmitem în societate: «Politicile economice trebuie s? fie gândite, în
continuare, pentru ca tot mai multe firme române?ti s? participe al?turi de alte companii
multina?ionale pentru a concepe produse care s? fie distribuite peste tot în lume»".
* Cristian Pârvan: "Exporturile noastre s-au ridicat la 60 de miliarde de euro anul
acesta, dar balan?a comercial? este negativ?"
Din p?cate, noi avem un minus al investi?iilor în sectorul produc?iei, fa?? de ??rile de la
Vi?egrad, spre exemplu, unde investi?iile str?ine s-au concentrat mult mai mult pe acest
sector ?i au oferit o baz? de produc?ie ?i de produse vandabile, mai mare decât este cea
oferit? de inves¬ti?iile de la noi, consider? pre?e¬dintele PIAROM.
Sursa citat? mai subliniaz? c?, din p?cate, la noi în ?ar?, investi?iile speculative, în
speciale cele din domeniul imobiliar ?i din cel comercial, au fost predominante celor din
produc?ie, mai ales a celor din sfera produc?iei de calitate superioar?, iar acest aspect se
observ? ?i în exporturi, ad?ugând: "S? lu?m spre compara?ie un stat ca Ungaria care, cu
jum?tate din popula?ia României, export? de 100 de miliarde de euro pe an ?i are un plus de
balan?? comercial? de un miliard de euro, în timp ce noi am exportat de 60 de miliarde de
euro anul acesta, dar din p?cate, balan?a noastr? comercial? este negativ?".
În ceea ce prive?te avantajele ?i dezavantajele ??rii noastre, comparativ cu alte state
membre ale Uniunii, domnia sa a opinat c? avantajele nu pot fi privite drept certitudini,
explicând: "Ai avantaj dac? ?tii s?-?i valorifici ce ai în ?ar?, iar dac? nu, nu poate fi nimeni
vinovat c? nu ai f?cut acest lucru. Am putea spune c? România are un avantaj, clar, din
creativitate, dar cât am valorificat noi din creativitate ?i din inovare la noi în ?ar?? Mai nimic.
Pentru asta, nimeni altcineva nu poart? vina, în afar? de noi".
Economia viitorului va fi condus? de creativitate ?i inovare, ?i nu neap?rat de industriile
tradi?ionale, care vor avea, în continuare locul lor, dar este evident c? accentul se va pune pe
noile activit??i generate de inovarea european? ?i mondial?, a conchis domnul Pârvan.
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