Finanțatoarea căii ferate Constanța – Gdansk,
banca autostrăzii Bechtel
21 noiembrie 2020
Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, și Kimberly A. Reed,
președintele Băncii de Import-Export a Statelor Unite (EXIM SUA), au
avut vineri o discuție telefonică pe tema implicării americane în
proiecte economice strategice de interes major pentru România.

Aurescu și-a exprimat dorința ca EXIM SUA
să susțină financiar proiectul căii ferate
Constanța – Gdansk, potrivit unui comunicat
de presă al Ministerului de Externe de vineri.
EXIM SUA este aceeași bancă care în anii
2000 urma să asigure finanțarea autostrăzii
Bechtel contra dobânzilor plătite de
România. Guvernul Năstase la acel moment
a renunțat la finanțarea autostrăzii de către americani și a trecut autostrada la bugetul de
stat. Contractul de „finanțare și construire„ a devenit peste noapte unul de „construire”.
Lipsa banilor la bugetul de stat a dus la plăți făcute cu întârziere către americani cu
consecința achitării de penalități importante.
Potrivit comunicatului de vineri, „ministrul Bogdan Aurescu a evidențiat, în cadrul
convorbirii telefonice, eforturile României privind întărirea conectivității dintre nordul și
sudul Europei Centrale, inclusiv prin intermediul Inițiativei celor Trei Mări. A arătat că
România susține cu prioritate realizarea proiectelor căii ferate Constanța – Gdansk
(Rail2Sea) și a conexiunii rutiere Via Carpathia, cu impact strategic asupra dezvoltării
economice a regiunii, dar și având relevanță din perspectiva asigurării mobilității militare,
între Nordul și Sudul Flancului Estic al NATO.
Șeful diplomației române a pledat pentru implicarea concretă a EXIM SUA în susținerea
financiară a acestor proiecte, cu obiectivul consolidării prezenței economice a SUA în țara
noastră și în regiune.

De altfel, cu prilejul vizitei sale recente din luna octombrie de la Washington, ministrul de
externe Bogdan Aurescu a argumentat, în cadrul consultărilor sale politice cu secretarul
de stat al SUA Michael R. Pompeo, pentru realizarea acestor proiecte prioritare, cu
implicare și sprijin consistent american, inclusiv financiar.
În acest context, ministrul Bogdan Aurescu și președintele EXIM SUA au discutat despre
prioritățile și pașii concreți ca urmare a semnării, în luna octombrie 2020, la Washington,
a unui Memorandum de Înțelegere între Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri și EXIM SUA pentru identificarea de posibilități de finanțare pentru proiecte în
domeniul energiei și al infrastructurii în România.
Ministrul Bogdan Aurescu a adresat președintelui EXIM SUA invitația pentru o vizită în
România pentru a discuta cu instituțiile de resort modalități concrete de punere în aplicare
a Memorandumului amintit și a obiectivului întăririi prezenței economice americane în
România, invitație acceptată de acesta”.
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