1. Inca mai palpaie un brand din industria romaneasca cu o istorie de peste 50 de ani. Este vorba
de Oltchim.
Azi trece prin momente dificile si este aproape de un sfarsit fara cale de intoarcere. Atat pentru
industria romaneasca, pentru brandul romanesc, cat si pentru miile de angajati directi ai Oltchim
si alte mii de angajati indirecti pe orizontala. Este important sa faceti ceva acum.
Acum doi ani o stire a zguduit lumea economica mondiala: DieselGate Volkswagen.
Asemanarile sunt urmatoarele: statul roman actionar majoritar la Oltchim, statul german actionar
la Volkswagen. Statul roman nu face nimic pentru a salva Oltchim aflat in dificultate. Statul
german nici nu si-a pus problema sa ezite sa ajute sau sa il lase in dificultate. La noi, sursa
datoriilor Oltchim este legiuitorul, cu inconsistentele si modificarile sale, si ANAF-ul, cu
penalizarile sale dezastruoase, iar glontul fatal a fost dat prin inchiderea Arpechim, fara ca statul
roman sa ridice un deget.
Azi se pregateste vanzarea lui pe noua bucati. Gasiti toate detaliile in planul de reorganizare
facut public de BVB in data de 9 martie 2017.
2. Cele mai liberale economii din Europa, precum Irlanda sau Marea Britanie sau Olanda, isi
sprijina producatorii proprii sa exporte. Îsi sprijina capitalul autohton sa se internationalizeze. Se
asaza spate in spate cu investitorii straini cand simt ca acuzatiile CE de alocari abuzive de
ajutoare de stat sunt nedrepte.
Adevarul este ca statul sustine companiile private globale. Sunt reprezentantii Farmec aici si ne
vor spune experienta lor. Sau primul brand romanesc omologat in UE: magiunul de Topoloveni.
Alte povesti cu episoade grele, cu batalii dure cu institutiile statului roman. AdePlast este aici cu
inca un episod complicat anul acesta. De ce nu le sustine statul roman sa exporte, alaturi de
celalte branduri romanesti?
3. Competitia pe piata comunitara este acerba, iar jucatorii economici joaca dur. Produsele
romanesti de consum in masa pot sa se dezvolte ca volum in pietele orientului mijlociu, africane,
ale estului etc. Pentru asta ar fi bine sa ne vindecam de fobiile noastre fata de anumite piete si hai
sa dam o sansa Romaniei productive. Avem o economie mai dezvoltata tehnologic decat
Ucraina, de pilda, dar nu exportam pe aceasta piata.
Vina este exclusiv politica.
Pe de o parte, lipsa coerentei, stabilitatii legislative si a facilitatilor pragmatice. Pe de alta parte,
infrastructura. Nu exista comert performant in lumea asta fara infrastructura. De pilda, o
garnitura de marfa plecata din Rotterdam pana la Constanta si face 48 de ore pana la Curtici, iar
dupa alte sase zile inca nu a ajuns la Constanta. Sa ma intorc la Ucraina care are facilitati de
transport, de depozitare si de manipulare de marfa net superioare Romaniei. La noi, dupa zece
ani de la aderare, capitala Romaniei nu are o centura ocolitoare si nicio alta autostrada care sa
strabata Carpatii.
Va mai dau un exemplu despre care am mai vorbit: acordurile de comert liber semnate de UE nu
sunt valorificate de industria producatoare din Romania. De ex, recentul acord semnat cu
Vietnam, o piata de trei ori mai mare decat a Romaniei, complet neglijata in comertul exterior
din Romania.

4. Din pricina lipsei de inteligenta decizionala industria producatoare romaneasca a fost maturata
si ne-am transformat in cosul de gunoi al Europei.
Nici macar deseurile nu am reusit sa le transformam in resurse pentru a dezvolta masiv
sectoarele economiei circulare, ori asta tine si de educatia reciclarii, nu sa te duci la groapa de
gunoi ca sa-ti selectezi resursele.
De ce nu avem o echipa care lucreaza pentru un proiect de microstatii de epurare inteligente sau
de tratare inteligenta a deseurilor solide? Standardele europene sunt ridicate acum in domeniu si
e spatiu de business berechet.
5. Romania nu poate fi economic puternica daca nu are un stat inteligent puternic. Nu un stat
care isi omoara Electroputere Craiova si acum vor sa puna cruce si Oltchim-ului. In razboiul
economic modern hibrid, de generatia a patra a revolutiilor industriale, noi luptam cu arme vechi
si in transeele trecutului. Ba chiar propunem, zilele acestea, scoli profesionale pentru meserii
care vor disparea in anii ce vin. Dl Daraban vorbea despre accesul la licitatii. Corect!
Inca o chestiune-cheie la acest probleme ridicata de catre dl Iuga: rata rentabilitatii capitalului
strain investit in romania este de 2-3 ori mai mare decat in tara de origine, uneori chiar mai mult.
Unde e grupul de experti din Ministerul economiei si din Ministerul finantelor care face aceste
analize? Care trage concluzii si propune solutii? Or, noi, romanii parca nu vrem sa dezvoltam
Romania productiva, ci sa consumam pe datorie.
6. Inchid cu cinci exemple de avantaje competitive potentiale unde trebuie sa vina Romania cu
proiecte clare pentru tara si sa angajeze cei mai buni zece experti din lume care sa faca aceste
proiecte:
- Medicamente si biotehnologie.
- Romania creativa si traditionala prin agricultura bio si turism eco.
- Combustibilii alternativi (inclusiv din microbi si alge asa cum face deja Exxon) si
inmagazinarea energiei electrice
- Industria aeronautica si feroviara. Ungaria sau Bulgaria nu pot face elicoptere. Noi am putea.
Turcia, insa, face F16. Cum sa aduci, insa, autotrenuri in Romania din alte tari, majoritatea din
anii 60-70, interzise in Europa occidentala? In loc sa sustinem Astra Vagoane pentru marfa si
pentru calatori, productie romaneasca aradeanca, noi importam calitate de mana a 13-a. Foarte
putine tari europene produc locomotive.
- Nu as ezita nici sa identificam metalele rare pe care le are Romania pentru economia si
afacerile viitorului axate pe robotica, inteligenta artificiala si fabricatie aditiva.
Pe scurt, care sunt temele de cercetare pentru dezvoltare finantate de Romania? Care sunt
proiectele efective de dezvoltare economica asumate politic? Care sunt polii de excelenta
economica sustinuti de stat? Care sunt companiile romanesti fanion sustinute de stat?
Raspunsul il stiti la fel de bine ca si mine.
Concret, in Universitatea Politehnica Bucuresti, robotica se face din mila unor donatori. Nimeni
nu doreste să bage bani, ci doar sa vanda. Guvernul Romaniei nu are un program pentru robotica,
nici pentru sprijinul real al antreprenorilor - doar obiective generale. Pentru prototiparea 3D
problema principala sunt materialele, iar în Romania doar Institutul “Petru Poni” din Iasi are
cateva realizări in domeniu, insa fara a exista un program de finantare a cercetarii dedicat.

Acest raspuns trebuie inlocuit cu un nou drum spre competitivitate, nu doar chemarea ei in forme
optimiste. Ce e de facut? Educatie-cercetare si infrastructura. Doar atat!
Din capitolul eterna si fascinanta Romanie, va citesc ultima stire care ne creste optimismul ca
suntem pe maini bune: In Bucuresti se aloca 55 milioane de lei pentru biserici si Catedrala
Mantuirii Neamului, plus 30 milioane lei pentru statui, printre care: statuia unui dac, a Hortensiei
Papadat Bengescu si a Printului Rainier de Monaco. Ce te faci daca in vizita lui spre statuie intra
cu masina intr-o gura de canal cu capacul subred sau da in vreo groapa?

