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Disciplina de plat? în sectorul privat ar putea fi înt?rit? prin crearea unui cazier na?ional cu r?u
platnicii sau fraudatorii ?i astfel ace?tia ar putea fi elimina?i din activitatea economic?. De
asemenea, implementarea managementului profesionist ar putea fi o solu?ie numai dac? ar
cuprinde cel pu?in trei sfere de aplicabilitate: executivul, consiliul de administra?ie ?i AGA.
Disciplina de plat? în sectorul privat ar putea fi înt?rit? prin crearea unui cazier na?ional cu r?u
platnicii sau fraudatorii ?i astfel ace?tia ar putea fi elimina?i din activitatea economic?. De
asemenea, implementarea managementului profesionist ar putea fi o solu?ie numai dac? ar
cuprinde cel pu?in trei sfere de aplicabilitate: executivul, consiliul de administra?ie ?i AGA.
Reducerea TVA la pâine la 9% va putea crea perspectivele, începând cu anul 2014, de
reducere cu curaj a cotei generale de TVA, de la 24% la 19%, iar privatizarea CFR Marfa se
îndreapt? spre un succes, nu spre un e?ec. Acestea sunt doar câteva dintre temele pe care
consilierul onorific al premierului Victor Ponta, Ionel Bl?nculescu, le-a abordat într-un interviu
acordat Agen?iei Na?ionale de Pres? - AGERPRES.
AGERPRES: Considera?i c? România va încheia un nou acord cu Fondul Monetar
Interna?ional (FMI)? Au fost îndeplinite toate criteriile de performan?? pentru o evaluare
pozitiv? a boardului FMI din 26 iunie 2013?
Ionel Bl?nculescu: România ar putea s?-?i manifeste inten?ia de a încheia un nou acord cu
FMI, dac? acesta va asigura în continuare credibilitate ??rii noastre pe pie?ele interna?ionale
?i în fa?a investitorilor str?ini. Rezultatul evalu?rilor va conduce la o decizie în acest sens,
îns? tendin?a este favorabil? unui nou acord preventiv.
AGERPRES: Ce înseamn? pentru România un eventual e?ec în privatizarea CFR Marf??
Ionel Bl?nculescu: Chiar în ziua licita?iei, este inoportun s? vorbim despre un eventual e?ec.
A? prefera s? folosim un alt termen, de tipul: un eventual succes în privatizarea CFR Marf?,
care oricum va conduce la o situa?ie mai bun? pentru companie decât cea de azi. Mai mult, în
final?, calificându-se numai un investitor autohton, dac? acesta va prelua CFR Marf?, cu atât
mai mult este de apreciat eventualul rezultat al procesului de privatizare.

AGERPRES: Cât de rentabil? este, pentru buget, reducerea TVA la 9% la pâine? O astfel de
decizie va genera m?riri de taxe pentru a compensa eventuale pierderi la buget?
Ionel Bl?nculescu: Cu certitudine este rentabil?, deoarece va reduce tenta?ia evaziunii
fiscale, care a devenit na?ional?, generalizat? ?i va putea crea perspectivele, începând cu
anul 2014 de reducere cu curaj a cotei generale de TVA, de la 24% la 19%, gradual pân? în
anul 2016, iar la alimente, pe tot circuitul, la 9%. Dimpotriv?, o astfel de m?sur? va genera
câ?tiguri pentru bugetul de stat ?i nu pierderi, chiar dac? paradoxal a?a ar p?rea la prima
vedere, cel pu?in pentru cei mai pu?in cunosc?tori în fiscalitate. Poate în primele luni de
aplicare ar putea s? fie anumite fluctua?ii, îns? exist? un principiu care se poate aplica ?i în
acest domeniu ?i anume,'pentru a ne fi bine, la început ne e mai r?u!'.
AGERPRES: Ce ?anse de privatizare are combinatul Oltchim? Dac? nu, care considera?i c?
sunt solu?iile pentru salvarea companiei?
Ionel Bl?nculescu: ?anse foarte mari, îns? nu pe sistemul de care am luat act c? se
preg?te?te ?i anume prin vânzarea de op?iuni, adic? de iluzii, ci prin vânzarea modular? a
combinatului, începând cu sectorul de sod? caustic?, oxoalcooli ?i polioli, urmat în maximum
doi ani de modulul de PVC. Pân? atunci, personalul care nu se va reg?si în primul modul,
func?ional, urmând a fi p?strat ?i inclus într-un sistem de preg?tire profesional?, folosind
fonduri europene, special destinate acestui scop.
AGERPRES: Ultimele date BNR pe luna aprilie (ianuarie - aprilie) arat? o sc?dere a
Investi?iilor Str?ine Directe (ISD) fa?? de aceea?i perioad? a anului precedent. Cum explica?i
aceast? sc?dere?
Ionel Bl?nculescu: Criza global? a creat aceast? tendin?? din partea ac?ionarilor
companiilor prezente în România, de a-?i conserva capitalul ?i a-?i gestiona afacerile la un
nivel aproape constant al capitalurilor investite. Tendin?a se va schimba probabil dup? anul
2015, îns? pân? atunci ne concentr?m nu pe ISD, ci pe investi?ii nou create în România, în
perspectiva transform?rii ??rii noastre în hub regional din punct de vedere energetic, ceea ce
va conduce la atragerea de noi ?i majore investi?ii în zona noastr?.
AGERPRES: Este posibil s? vedem sc?deri, în continuare, ale ISD-urilor, în condi?iile în care
Guvernul a aprobat, recent, Ordonan?a de Urgen?? care modific? ?i completeaz? legea nr.
220/2008?
Ionel Bl?nculescu: Aparent ar putea exista o anume stare de spirit contrar? realit??ilor din
România, în fapt nu va fi afectat? credibilitatea României, dimpotriv?, sectorul industrial
revenindu-?i din impactul deosebit produs asupra lui de schemele de sprijin, va sprijini la
solidizarea stabilit??ii ?i încrederii în mediul economic românesc. Sc?derile despre care
aminti?i reprezint? de fapt aproape normalitatea, criza modificând comportamentele
investi?ionale, ceea ce exista înaintea acesteia nemaiputând s? existe ast?zi, din nefericire
sau poate din fericire, cump?tarea nefiind în sine un defect. De fapt, criz? economic? global?
a reprezentat întoarcerea la normal, de la un anormal, în care parc? banii nu mai aveau
semnifica?ie, fiind investi?i în foarte multe proiecte fanteziste.
AGERPRES: De asemenea, tot din datele BNR se vede excedent al contului curent al
balan?ei de pl??i ?i în aprilie. În aceste condi?ii, vede?i acest excedent un semnal negativ
pentru economie? Da sau nu? De ce?

Ionel Bl?nculescu: Desigur, indicatorul relev? tendin?a de sc?dere a consumului,
concomitent cu cre?terea gradului de economisire, lesne de în?eles de ce. Sc?derea
consumului poate fi asociat? unei situa?ii mai pu?in pozitive pentru economia na?ional?, îns?,
din nefericire ne înscriem ?i noi unui trend clar european. Cel pu?in pentru aceast? perioad?.
AGERPRES: Putem solicita companiilor de stat performan?? în condi?iile în care ?i în
sectorul privat vedem foarte multe default-uri, probleme financiare, probleme de management
sau chiar fraude? Exist? un fenomen de contagiune? Dac? da, de la cine ?i c?tre cine?
Ionel Bl?nculescu: Cu certitudine ?i mult? diligen??. Dac? într-adev?r sectorul privat a cam
dat tot ce putea da în ultimii 5 ani de criz? economic? global?, sectorul de stat este
de?in?torul unei rezerve considerabile de eficien??, managementul profesionist ?i de bun?
credin?? atât la nivelul executivului, cât ?i al consiliului de administra?ie, putând crea mult?
valoare adaugat?.
AGERPRES: Ce schimb?ri a?i face mediului investi?ional din România?
Ionel Bl?nculescu: A? crea o nou? dimensiune a statului ?i anume cea corporatist?, de
creare de valoare adaugat?, de profit. A? înfiin?a Fondul Suveran de Investi?ii al Statului,
care s? lucreze în întreaga lume, exploatând oportunit??ile, în special generate de criz? ?i de
multe alte st?ri volatile, generatoare de posibilit??i de a produce valoare adaugat?, de multe
ori foarte mare. A? crea ?i un fond na?ional de acumulare, a?a dup? cum ?i Guvernul
inten?ioneaz?, în care s? concentreze participa?ii ?i altele asemenea, ce ar putea contribui la
dezvoltarea economiei na?ionale.
AGERPRES: Este suficient s? schimb?m Legea insolven?ei pentru a înt?ri disciplina de plat?
în sectorul privat? Ce alte schimb?ri mai sunt necesare pentru a cre?te gradul de încredere ?i
siguran?? în afaceri în economie?
Ionel Bl?nculescu: Nicidecum, disciplina de plat? în sectorul privat nu se rezolva prin
amenin?area cu insolven?a sau chiar insolven?a în sine. Antidotul îl reprezint? revenirea
economic?, ie?irea din disperare financiar? a unor companii, care practic? aceast? metoda
atipic? de finan?are sau refinan?are, prin neplata obliga?iilor financiare ?i simplificarea
regulilor care guverneaz? aceast? pia??, printr-un cod fiscal ?i de procedura fiscal? foarte
clar, f?r? echivoc, care s? sanc?ioneze acest tip neconform de temperament. Un cazier
na?ional cu r?u platnicii sau fraudatorii din acest sector de activitate ar putea elimina din
activitatea economic? ace?ti indivizi care ?i-au creat o îndeletnicire din neplata obliga?iilor ?i
chiar o industrie neagr?. Chiar ?i sc?derea fiscalit??ii are un rol major în disciplinarea acestui
sector de activitate. Nu în cele din urm?, informatizarea întregului sistem fiscal ?i financiar din
România, crearea independen?ei activit??ii economico-financiare fa?? de func?ionarul public
sau alte p?r?i implicate, va putea s? reprezinte un sprijin pe care înc? nu-l realiz?m la
întreaga sa dimensiune pentru înt?rirea disciplinei de plat? în sectorul privat, ca ?i public.
AGERPRES: Crede?i c? implementarea managementului profesionist este o solu?ie la
companiile de stat?
Ionel Bl?nculescu: Desigur, îns? numai dac? cuprinde cele cel pu?in trei sfere de
aplicabilitate: executivul, consiliul de administra?ie ?i AGA. Ori toate, ori deloc! Par?ial duce la
e?ec! Lesne de în?eles de ce! AGERPRES (AS - autor: George B?nciulea, editor: Mariana
Nica)
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