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Fondul Suveran de Dezvoltare ?i Investi?ii, prin intermediul c?ruia alian?a PSD-ALDE promite
c? va reindustrializa România, a fost lansat, la nivel de concept, în urm? cu aproape zece ani,
de Ionel Bl?nculescu, fost ministru al institu?iilor de control în Guvernul N?stase ?i fost pre?edinte al Autorit??ii pentru Valorificarea Activelor Bancare. Bl?nculescu, care a p?r?sit politica
?i a fondat de mai mul?i ani o companie de consultan?? ?i investiga?ii financiare, a explicat,
pentru „România liber?“, viziunea sa despre modul în care ar trebui s? se constui-tuie ?i s?
func?ioneze Fondul Suveran de Investi?ii.

Na?terea Fondului Suveran de Investi?ii a stârnit discu?ii foarte aprinse în ultimele zile,
atât în mediul economic, cât ?i în cel politic.
Opozi?ia acuz? Guvernul c? preg?te?te cel mai mare „tun“ din perioada post-decembrist?
pentru economie, în timp ce ?eful PSD, Liviu Dragnea, afirm? c? Fondul va genera multe
locuri de munc? ?i va contribui la dezvoltarea economic? a ??rii.
Fondul Suveran de Dezvoltare ?i Investi?ii, prin intermediul c?ruia alian?a PSD-ALDE promite
c? va reindustrializa România, a fost lansat, la nivel de concept, în urm? cu aproape zece ani,
de Ionel Bl?nculescu, fost ministru al institu?iilor de control în Guvernul N?stase ?i fost pre?edinte al Autorit??ii pentru Valorificarea Activelor Bancare. Bl?nculescu, care a p?r?sit politica
?i a fondat de mai mul?i ani o companie de consultan?? ?i investiga?ii financiare, a explicat,
pentru „România liber?“, viziunea sa despre modul în care ar trebui s? se constui-tuie ?i s?
func?ioneze Fondul Suveran de Investi?ii.

Proiectul, propus de Bl?nculescu în 2009
“În 2009, când criza economic? a lovit România, am propus guvernului dou? proiecte:
înfiin?area Consiliului Economic Consultativ, la nivelul Coali?iei pentru Dezvoltarea României
(organism care s? lege guvernul de business) ?i crearea unui Fond de Interven?ie ?i
Relansare Economic? – actualul Fond -Suveran de Investi?ii –, pe care l-am gândit ca fiind
ramura de afaceri a statului, cu care s? se ac?ioneze pe întreg mapamondul. Iat? c? ambele
proiecte gândite ?i propuse de mine s-au realizat, primul în 2013, iar cel de-al doilea, în

aceste zile”, ne-a declarat Ionel Bl?nculescu.
În opinia sa, Fondul Suveran de Investi?ii trebuie s? fie componenta de finan?are alternativ?
pentru stat, pe lâng? cea clasic?, reprezentat? de taxe ?i impozite. “La acel moment, am
gândit proiectul pe fondul crizei economice care lovise întreaga lume. ?i asta pentru c? o criz?
de acest gen nu aduce numai pierderi, ci ?i incredibile oportunit??i de afaceri. Am studiat mult
modul în care func?ioneaz? fondurile de acest tip în ??ri din Occident sau din ??rile arabe
(întrucât conceptul nu este nou, ci este utilizat de foarte mul?i ani în statele dezvoltate). Astfel
de fonduri de investi?ii ale sta-tului func?ioneaz? în vreo 45 de ??ri, cele mai cunoscute fiind
cele din Norvegia, Emiratele Arabe Unite sau Qatar. Toate aceste fonduri gestioneaz?
resurse importante ale statelor respective, în special petrol. În ceea ce prive?te România, am
gândit proiectul, la data respectiv?, ca pe o structur? de afaceri a sta-tului, care s? ac?ioneze
prin intermediul celor peste 200 de ambasade ale României din întreaga lume. Fiecare
ambasad? are o sec?ie comercial?, aproape total neutilizat?, care poate lucra în fiecare ?ar?
ca o pu-ternic? re?ea de distribu?ie comercial? ?i totodat? ca o mare corpora?ie care s?
exploateze oportunit??ile de afaceri”, spune analistul economic. El a ad?ugat c? pe lâng?
aceast? “re?ea de distribu?ie”la nivel mondial, România dispune ?i de componenta de
cercetare de pia??, prin serviciile de informa?ii externe, care pot indica, la rândul lor,
oportunit??ile de afaceri.
Bl?nculescu atrage aten?ia c? istoria se repet?, chiar în aceste zile fiind în derulare un
adev?rat r?zboi comercial declan?at de SUA prin introducerea taxelor vamale la importurile
de o?el ?i aluminiu: “Vor urma alte replici ale acestui r?zboi ?i de aici se vor crea alte
oportunit??i de afaceri”.
Prin proiectul propus de Bl?nculescu în 2009, statul urma s? înfiin?eze un Fond de
Interven?ie ?i Relansare Economic?, cu personali-tate juridic?, ordonator principal de credite,
în care s? transfere pân? la 1 miliard de euro din bugetul public.
Analistul economic afirm? c? modalitatea pentru care a optat Executivul în a aduce aport de
capital la Fondul Suveran de Investi?ii, respectiv ac?iunile a 33 de companii de stat în prim?
instan??, nu ar fi fost ?i alegerea sa: “Nu a? fi mers pe aceast? idee, pentru c? aceste
companii trebuie s? performeze separat. A? fi ales o emisiune interna?ional? de bonduri”.

Managementul profesionist, singura cale
Analistul economic subliniaz? c? doar prin asigurarea unui management apolitic ?i foarte
profesionist se va putea ajunge la performan?? cu Fondul Suveran. “La orice fond de
investi?ii din lume lucreaz? cei mai buni profesioni?ti din zona privat?, respectiv bancheri de
investi?ii cu experien?? interna?ional?. Vorbim de «crème de la crème», acei oameni din prima
linie de business care propun solu?ii ?i investesc banii în a?a fel încât s? ob?in? profit ?i
avantaj maxim. F?r? un astfel de management, nu exist? nici o ?ans? pentru Fondul Suveran
de Investi?ii”. Bl?nculescu consider? c? din managementul fondului ar trebui s? fac? parte
pân? la 50 de super-speciali?ti în domeniul business-ului, care s? fie foarte bine pl?ti?i (de la
20.000 euro în sus, în func?ie de performan?e).
Analistul consider? c? forma de proiect votat? de Parlament este una brut?, care va suporta
multe modi-fic?ri atunci când va fi instalat managementul. În opinia sa, va fi nevoie de o

perioad? de 2-3 ani “de stabilizare” pân? când Fondul Suveran de Investi?ii va începe s?
performeze. Întrebat dac? o listare la burs? ar fi oportun? (de?i proiectul votat în Parlament nu
prevede a?a ceva, n.r.), fostul ministru afirm? c? o astfel de variant? nu poate fi luat? în calcul
pân? când Fondul nu va ajunge la o anumit? profitabilitate.

O ?ans? pentru capitalul autohton
Fondul Suveran de Investi?ii va înt?ri considerabil capitalul autohton în urm?torii zece ani,
dac? va fi l?sat s? func?ioneze în mod independent, f?r? inge-rin?e politice. Performan?a
depinde, îns?, de cât de puternice vor fi companiile de stat din portofoliu. În prezent, acestea
au un aport foarte mic la buget. Multe dintre ele au pierderi mari ?i necesit? permanent sprijin
de la stat, inclusiv prin finan??ri directe.
Potrivit analistului, Fondul Suveran de Investi?ii ar putea lansa o emisiune de obliga?iuni în
zona Golfului Persic, din care ar putea atrage între 5 ?i 10 miliarde de dolari pe care s?-i
aduc? în ?ar? ?i s?-i investeasc? în 3-4 proiecte de anvergur? na?ional?, precum Grupurile 3
?i 4 de la Centrala Cernavod?.”Toate statele au o astfel de structur? de afaceri, un fond
suveran de investi?ii. Trebuie s? cre?m ?i noi o astfel de entitate a statului care s? discute, s?
negocieze, s? produc? bani”, spune fostul ministru.

Opozi?ia acuz?: Fondul, o petard?
„PSD continu? scenariul jefuirii banului public la nivel de companii. În programul de guvernare
al PSD, Fondul Suveran de Dezvoltare ?i Investi?ii este descris ca adev?ratul minister al
Economiei, dar nu este altceva decât o petard?. PSD strânge toate societ??ile ?i companiile
na?ionale într-o mare societate na?ional?, scopul fiind acela ca decizia s? apar?in? unui
singur om, numit politic“, a declarat Florin Cî?u, senator al PNL.
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