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* (Interviu cu Ionel Bl?nculescu, fondator al Coali?iei Pentru Dezvoltarea României)
* "Electoratul românesc activ nu mai dore?te experimente noi pe seama lui"
* "Constat?m un dezechilibru evident, în defavoarea capitalului autohton"
* (Interviu cu Ionel Bl?nculescu, fondator al Coali?iei Pentru Dezvoltarea României)
* "Electoratul românesc activ nu mai dore?te experimente noi pe seama lui"
* "Constat?m un dezechilibru evident, în defavoarea capitalului autohton"
Reporter: Care este opinia general? pe care o ave?i fa?? de prezen?a la vot ?i de rezultatele
ob?inute la alegerile parlamentare?
Ionel Bl?nculescu: Prezen?a la vot poate fi considerat? bun?, dac? ?inem cont de
aspectul real ?i nu de cel nominal al structurii numerice a electoratului. Nominal, prezen?a a
fost de aproape 40%, îns? real, dac? nu avem în vedere num?rul nominal de aleg?tori, de
aproximativ 18 milioane de cet??eni, ci pe cel real, mai mic cu câteva milioane bune, din
motivele cunoscute, atunci s-a atins un optim 50% pentru România, aparent reprezentativ.
Referitor la rezultate, acestea sunt cele a?teptate, electoratul românesc activ nemaidorind
experimente noi pe seama lui, ci o conducere competent?, experimentat?, care a f?cut
dovada acestor calit??i, ultima dat? în exerci?iul guvernamental 2012-2015.
Reporter: Care crede?i c? vor fi efectele acestor rezultate asupra mediului de afaceri?
Ionel Bl?nculescu: Mediul de afaceri a?teapt? punerea în aplicare a Programului
economic de guvernare, a?a dup? cum acesta a fost prezentat reprezentan?ilor lui, reuni?i în
Coali?ia Pentru Dezvoltarea României, de c?tre conducerea PSD, la data de 16 noiembrie
2016, Program considerat foarte bun ?i realizabil. Dac? se va întâmpla aceasta, atunci
efectele rezultatelor asupra mediului de afaceri vor fi dintre cele mai benefice.
Reporter: Ce estima?i c? se va întâmpla din punct de vedere fiscal?
Ionel Bl?nculescu: Pe scurt, va fi înfiin?at un Minister al IMM-urilor, Antreprenoriatului ?i
Turismului, se va continua trendul reducerii fiscalit??ii pân? la atingerea nivelului de
suportabilitate ?i accesibilitate, acolo unde va ap?rea conformarea voluntar?, iar taxele ?i
impozitele vor fi achitate la bugetul de stat, la fel ca în ??rile importante ale Uniunii Europene,
crescând nivelul ponderii acestora în PIB de la 32% spre 40%-45%. De remarcat c?, la nivelul
anului 2018, TVA va ajunge la 18%, iar impozitul pe dividende va fi zero, ceea ce va însemna
repatrierea multor activit??i economice, care, în prezent, se desf??oar? fiscal în alte zone,
similare, cu taxa zero pe dividende. Impozitul pe cifra de afaceri pentru microîntreprinderi, cu
1-9 angaja?i, acolo unde se reg?sesc foarte mult companii autohtone, va deveni 1% pentru

un plafon de maxim 500.000 euro, o m?sur? de mare sprijin a capitalului autohton. Impozitul
pe profit pentru centrele de cercetare-dezvoltare, parcuri tehnologice, platforme industriale,
activit??i de cercetare dezvoltare va sc?dea de la 16% la zero, scutire ce va fi valabil? zece
ani, ceea ce va conduce la dezvoltarea acestui sector atât de necesar ob?inerii
competitivit??ii la nivel na?ional. TVA la locuin?e va sc?dea de la 20% sau 5% la zero, la
materii prime ?i servicii din agricultur?, de la 9% la zero, la publicitate de la 20% la 9%.
Impozitul pe venit va sc?dea de la 16% la 10% pentru venituri mai mari de 24.000 lei anual ?i
la zero pentru venituri mai mici de 24.000 lei anual. Contribu?iile pe munc? vor sc?dea, de
asemenea de la 39,25% la 35%, fiind eliminate contribu?iile pentru ?omaj, concediile,
crean?ele salariale ?i accidentele, fiecare angajator cunoscând povara acestor taxe. Am
prezentat numai o parte din sc?derile de fiscalitate prezentate în cadrul programului
economic, reprezentative îns?.
Reporter: Cum crede?i c? va ar?ta viitorul guvern?
Ionel Bl?nculescu: Cred c? va fi o echip? PSD-ALDE competent? ?i în special cu
experien?? ?i expertiz?, astfel încât s? poat? intra cât mai repede în sarcina? în ceea ce
prive?te aplicarea Programului economic de guvernare. Cu siguran?? nu va fi un Guvern care
s? testeze, f?r? o preg?tire anterioar? serioas? ?i temeinic?. Cet??enii nu agreaz? ca mini?trii
s? înve?e la locul de munc?, s?-?i câ?tige acolo experien?a, ci s? fie deja preg?ti?i, capabili
s? performeze înc? de la început.
Reporter: Din punct de vedere social, care sunt previziunile dumneavoastr? pentru
urm?torii ani?
Ionel Bl?nculescu: Ca ciclicitate economic?, în perioada 2017-2020, România intr? în
cea mai fast?, cea mai bun? faz?, de cre?tere economic? ?i apogeu/boom economic, ceea ce
conduce la efecte dintre cele mai benefice, inclusiv pe linie social?, obiectivul fiind acela de a
reu?i s? readucem în ?ar? parte din speciali?tii ?i muncitorii pleca?i de-a lungul timpului s?
lucreze în str?in?tate, iar pentru cei din ?ar? -condi?ii cât mai bune de trai ?i munc?. Altfel
spus, previziunile mele pentru acest domeniu sunt dintre cele mai optimiste.
Reporter: Sunt voci care apreciaz? c? PSD a devenit un "partid liberal". Cum aprecia?i
aceste afirma?ii?
Ionel Bl?nculescu: Într-adev?r, în programul economic am reg?sit multe m?suri cu
caracter liberal, iar aceasta este o component? foarte bun?, care a atras aprecierea deschis?
a mediului de afaceri. Faptul c? va fi o alian?? la Guvernare cu ALDE, partid liberal pur sânge,
s?-i spunem, este o garan?ie în plus pentru ca mediul de afaceri s? sus?in? acest program
economic, prezentat nou?.
Reporter: Liviu Dragnea a f?cut mai multe declara?ii din care reiese c? prefer? mediul de
afaceri autohton în detrimentul celui str?in. Ce p?rere ave?i despre aceast? viziune?
Ionel Bl?nculescu: Este unul dintre cele mai importante aspecte în discu?ie. Exist? un
ecosistem, în care func?ioneaz? cele dou? tipuri de capital, corporatist-transna?ional ?i
autohton, în care aceste dou? componente ar trebui s? se afle într-un echilibru relativ. În
prezent îns?, constat?m un dezechilibru evident, în defavoarea capitalului autohton, ceea ce
desigur, chiar în condi?ii de existen?? a globaliz?rii, trebuie eliminat, printr-o reechilibrare a
raportului de for?e. O coinciden?? fericit? face ca, începând cu 1 ianuarie 2017, conducerea
rotativ? de ?ase luni a Coali?iei pentru Dezvoltarea României s? fie preluat? de vectorul
principal al capitalului autohton din România - Asocia?ia Oamenilor de Afaceri din România
(AOAR), prin pre?edintele acesteia, domnul Florin Pogonaru, ceea ce reprezint? o premis? în
plus pentru ca, prin Programul de guvernare economic, s? se reu?easc? procesul de
reechilibrare enun?at mai sus, între cele dou? tipuri de capital, care în niciun fel nu trebuie
antagonizate, ca ast?zi, ci dimpotriv?, sinergizate, în beneficiul economiei române?ti.

Reporter: Considera?i c? votul românilor reprezint? un fel de referendum pentru un
"ROMXIT" (ie?irea României din UE), a?a cum afirm? unele persoane, în mediul on-line?
Ionel Bl?nculescu: Nicidecum, nu se pune problema "ROMXIT", nimeni nu a votat pentru
a?a ceva, ci pur ?i simplu de aducere a unui sis-tem debalansat la o form? optim?, identic cu
modelul Germaniei sau Fran?ei, nimic mai mult sau mai pu?in. Oricum, viziunea Pre?edintelui
PSD domnul Liviu Dragnea referitoare la readucerea capitalului autohton la nivelul la care
trebuie s? se situeze într-o ?ar? membr? a UE este de felicitat ?i de apreciat, iar Coali?ia
pentru Dezvoltarea României (CDR) va furniza tot know how-ul de care este capabil? pentru
reatingerea echilibrului în aceast? formul? evident debalansat? ast?zi. CDR este este gata s?
se implice înc? din prima zi la realizarea programului de guvernare, în beneficiul reciproc, al
mediului economic, de afaceri ?i al Guvernului României, având deja mii de ore de munc?
efectuate în mod voluntar, în ace?ti ani trecu?i din 2013, pentru un cât mai bun mers al
economiei române?ti.
Reporter: Mul?umesc!
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