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FOCUS
putea sã îl subvenþioneze, Occidentul a
fost de acord sã îl ajute în realizarea
acestei opere, mai exact sã nu interfereze. Avantajele economice ale
României au fost spulberate de conducerea de dupã revoluþie. Lumea era dornicã sã vadã magazinele pline. Când
m-am dus în România în mai 1990,
cunoºtinþele mele de acolo erau foarte
încântate cã în magazine se gãsesc zeci
de feluri de brânzã strãine etc. Iliescu a
ºtiut sã speculeze asta ºi a folosit
devizele existente în acest scop.

când vaãd situaþia actualã din
România) ºi a desenat un program de
austeritate pentru România care a fost
atât de dur, încât guvernul de atunci l-a
refuzat ºi ºi-a fãcut propriul program.
Dacã s-ar fi aplicat acel program fãcut
de FMI pentru România în 1981, populaþia ar fi fost în stradã a doua zi.
Europa Liberã: Revenind, de ce a intrat
România în UE abia în 2007?
Anneli Ute Gabanyi: Dacã m-ar fi întrebat cineva, înaintea cãderii zidului
Berlinului, ce þarã ar intra prima în UE,
în cazul în care sistemul imperial sovietic s-ar prãbuºi, aº fi spus România,
dupã Iugoslavia.
Europa Liberã: Luând în consideraþie
indicatorii economici?
Anneli Ute Gabanyi: Da, indicatorii
economici; avea relaþii comerciale, a
obþinut prima ºi cu uºurinþã credite din
Occident. Apoi, România avea o strategie interesantã refuzând sã facã mai
mult decât trebuia comerþ cu petrol ºi
gaze cu Uniunea Sovieticã. România a
fãcut urmãtorul lucru: având experienþã
în forajul þiþeiului, având o industrie
foarte puternicã în acest domeniu, a
colaborat cu þãrile în curs de dezvoltare
care au petrol (Iran, Irak, Libia, Algeria)
le-a instruit specialiºtii - de aceea
România primea la studii anual în jur
de 20.000 de studenþi din aceste þãri -,
le-a livrat echipamentul, iar în schimb
ele furnizau României petrol. Cu aceºti

bani, România a cumpãrat din
Occident utilaje performante pentru
rafinarea petrolului, din vânzarea produselor obþinute fãcând un câºtig foarte
mare. Toate au mers bine pânã când, în
anii ’70, au avut loc cele douã crize
petroliere ºi rãzboiul dintre Iran ºi Irak.
Dintr-o datã, România nu mai avea
petrol pentru rafinãriile sale, aºa încât
nu au mai putut sã îºi plãteascã, în
Occident, datoriile la bãnci. Între timp,
în momentul în care Gorbaciov s-a
hotãrât sã demonteze imperiul COMECON pentru cã nu mai voia ºi nu mai

Europa Liberã: Cel mai important obiec tiv de moment al României este intrarea
în Schengen. Franþa ºi Germania au
spus cã doresc amânarea acestui
moment, spre indignarea autoritãþilor
române, care susþin cã, din punct de
vedere tehnic, România este pregãtitã.
Existã motive care nu s-aau spus?
Anneli Ute Gabanyi: Dupã pãrerea
mea, ºi un oficial european a spus asta,
Bulgaria nu este pregãtitã. Este cert cã
nu se poate accepta România fãrã
Bulgaria, pentru cã atunci ar trebui
securizatã Dunãrea. Graniþa pe Dunãre
între România ºi Bulgaria ar deveni
graniþã Schengen, ceea ce ar fi absurd.
Ceea ce nu înþeleg însã este de ce UE
nu spune:„Bulgaria nu este pregãtitã“- ºi
nu este! Graniþa dintre Bulgaria ºi Turcia
nu este securizatã, acesta este adevãrul.
Nu are niciun rost sã vã primim separat.
Dragi români, sunteþi OK, aþi fãcut treabã bunã, dar trebuie sã îi aºteptaþi pe
bulgari. Punct. Nu înþeleg de ce li se
spun românilor poveºti ca aceea cã un
vameº în România câºtigã 400 de euro,
cã sunt probleme cu romii...
Europa Liberã: Lucruri mãrunte ºi fãrã
relevanþã...
Anneli Ute Gabanyi: Fãrã relevanþã ºi,
în general, Mecanismul de Verificare ºi
Control nu are nici în clin, nici în
mânecã cu Schengen.

11

