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?ara noastr? va intra, din acest an, în cea mai fast? perioad? din ultimii zece ani,
estimeaz? analistul economic Ionel Bl?nculescu, apreciind c? România se afl? la sfâr?itul
etapei post criz? (2009-2012, constituit? în a?a zisul "nucleu dur"), etap? de metamorfozare a
acesteia în alte st?ri asociate, în perioada 2013-2016.
Domnia sa ne-a vorbit ?i despre mediul de afaceri, dar ?i despre a?tept?rile acestuia de
la noul an, men?ionând, totodat?, c? este exclus ca ?ara noastr? s? aib? nevoie de un nou
acord de împrumut cu institu?iile financiare interna?ionale, a?a cum au estimat unii anali?ti.
Reporter: Care au fost punctele forte ?i punctele slabe ale anului 2016, din punct de
vedere economic ?i al mediului de afaceri?
Ionel Bl?nculescu: Ca punct forte - sc?derea major? a fiscalit??ii, în afara cotei de TVA,
redus? cu 4 puncte procentuale, de la 24% la 20%, respectiv cu 16,6%, în special sc?derea
impozitului pe dividende, de la 16% la 5%, ceea ce a condus la repatrierea de afaceri
generatoare de impozite ?i taxe pentru alte state ?i nu pentru România, state cu regim fiscal
mai atractiv decât al nostru.
Desigur, ?i celelalte sc?deri de taxe ?i impozite sunt importante, ?i men?ionez aici doar
unul dintre ele - men?inerea neimpozit?rii profitului reinvestit, care a creat mult? valoare
ad?ugat? în economia ??rii noastre.
Ca punct slab - lentoarea statului în investi?ii publice, ceea ce a atras ?i din partea
sectorului privat acela?i apetit sc?zut pentru acest tip de investi?ii, care polarizeaz? în jurul lui
multe motoare financiare ?i atrage participare intens? la activitatea economic?, cu efecte
directe, benefice, pentru toate sectoa-rele, inclusiv cele neproductive. De asemenea,
rezisten?a sistemului de stat în asumarea, prin semn?tur?, a diverselor proiecte de investi?ii,
blocate în prezent din motive în special subiective ?i modul defectuos de organizare a
licita?iilor publice majore, scufundate în birocra?ie ?i litigii.
Nu în cele din urm?, ca efect al lentorii precizate mai sus, ne confrunt?m cu neîndeplinirea
obiectivului de venituri colectate la nivel de stat, ceea ce se va constitui într-o problem? destul

de grea pentru acest început de an ?i de perioad?, înregistrându-se un record negativ istoric
în ultimii zece ani, ?i anume c?derea sub nivelul de 30% a veniturilor în PIB. Foarte
important? la acest moment este revenirea la nivelul de venituri cu care România era
obi?nuit?, de 32-33% în PIB ?i, desigur, dep??irea acestuia, condi?ie nemijlocit? pentru
îndeplinirea ambi?iosului program economic de guvernare. Pentru realizarea acestui obiectiv
strict ?i fundamental este nevoie de mai mult decât cunoa?tem în construc?ia ?i ac?iunea
bugetar?, ?i anume de inova?ie, f?r? de care nu va putea fi recuperat handicapul, prima din
cele 12 luni ale acestui an fiind aproape la jum?tate. Este nevoie de ceva ce nu s-a mai
realizat pân? acum, iar Fondul Suveran de Dezvoltare ?i Investi?ii al Statului, care se va crea,
poate reprezenta cheia, ramura de afaceri a statului, care, pe lâng? veniturile ob?inute sub
form? de taxe ?i impozite, va trebui s? ob?in? ?i resurse financiare suplimentare din
activitatea de baz?.
Inclusiv un Consiliu Economic Consultativ la nivelul Primului Ministru ?i al Guvernului sau
cel pu?in un grup de consilieri economici externi, cu vast? ?i recunoscut? experien?? în
domeniu - un grup al în?elep?ilor, pe model occidental, în special american, care s? ofere
expertiz? - este necesar. Trebuie s? lu?m în calcul c? timpul este foarte scurt în ceea ce
prive?te recuperarea severului handicap de 3-4 miliarde euro - necesar? readucerii veniturilor
statului la nivelul T0, începerii anului financiar ?i bineîn?eles perform?rii în timpul exerci?iului
financiar 2017, de rezultatele economice ale acestuia depinzând multe aspecte legate de
nivelul de trai al popula?iei ?i de bunul mers al companiilor din ?ara noastr?.
Reporter: În acest context, cu ce sentiment a încheiat anul 2016 mediul de afaceri de la
noi?
Ionel Bl?nculescu: Ca întotdeauna, la final de an sau de perioad?, mediul de afaceri este
optimist, plin de încredere ?i speran?? în ceea ce se va întâmpla pozitiv, în economia
României, în perioada urm?torilor ani, marca?i de dou? evenimente majore: 2018 - 100 de ani
de la Marea Unire ?i 2019 semestrul 1 - preluarea conducerii Consiliului Uniunii Europene,
evenimente care, obligatoriu, vor trebui preg?tite, de orice Guvern va avea România, prin
investi?ii majore în economie ?i infrastructur?.
Reporter: 2016 a fost un an electoral, în care au fost f?cute o serie de promisiuni, cele mai
multe de relaxare fiscal?, dar nu numai. Cum estima?i c? se vor repercuta acestea în
cre?terea economic? ?i în deficitul bugetar de anii viitori?
Ionel Bl?nculescu: Sunt adeptul sc?derii fiscalit??ii, pân? la nivelul optim de
suportabilitate ?i acceptabilitate, care s? permit? plata voluntar? a taxelor ?i impozitelor, c?tre
Bugetul de Stat, iar dac? promisiunile f?cute de indiferent ce for?? politic? în 2016, pentru anii
viitori, se încadreaz? acestui trend, de sc?dere a fiscalit??ii, sunt de acord cu ele, le salut,
indiferent de aparentele riscuri generate, care pot fi acoperite prin competen??, curaj ?i
inteligen??, oricare ar fi acestea. Cre?terea economic? va suporta consecin?e pozitive din
sc?derea în continuare a fiscalit??ii, iar deficitul bugetar va putea fi ?inut sub control, la un
nivel rezonabil, compatibil cu obliga?iile asumate în UE.
Reporter: În aceste condi?ii, cum aprecia?i evolu?ia fiscalit??ii din ?ara noastr??
Ionel Bl?nculescu: Va continua trendul de sc?dere pân? la nivelul optim a?teptat de
mediul de afaceri, ceea ce va conduce f?r? îndoial?, prin conformare voluntar?, paradoxal am
putea spune, la cre?terea veniturilor la bugetul de stat. Anul 2017 ar fi putut fi marcat ?i de
anomalii fiscale, cum ar fi fost introducerea, de la 1 ianuarie, a super impozit?rii dividendelor,
pe lâng? impozitul de 5%, cu cota de 5,5% CASS (asigur?ri sociale de s?n?tate) chiar dac?
beneficiarul dividendelor î?i achit? cota de CASS la nivelul veniturilor de natur? salarial?
ob?inut?, deci am fi vorbit despre o dubl? impozitare a aceluia?i subiect. Din fericire, îns?,
aceasta a fost prompt corectat? ?i evitat? de c?tre noul Guvern, constituindu-se, din punctul

meu de vedere, într-o nea?teptat? surpriz? pl?cut?. Felicit?ri noii echipe guvernamentale
pentru o astfel de vitez? de reac?ie, cu care nu prea mai suntem obi?nui?i, la nivelul mediului
de afaceri! A? putea spune c? acest nou impozit ar fi putut afecta grav, din nou, repatrierea
activit??ilor economice ale investitorilor români, dup? dezghe?ul aferent anului 2016, când în
urma sc?derii impozit?rii dividendelor de la 16% la 5%, respectivul proces a început s? fie
evident. Probabil c? am fi asistat la o încetinire a repatrierii afacerilor române?ti din zonele cu
fiscalitate redus? ?i, de ce nu, la o inversare a procesului, spre respectivele zone de tip off
shore. Am fi asistat de fapt la o p?c?leal?, dup? un an de reducere a impozit?rii pe dividende,
2016, la renun?area par?ial? la aceasta. Oricum, este interesant de v?zut cum impozitarea pe
aceste dividende va sc?dea la zero, potrivit programului economic de guvernare a partidului
de guvern?mânt, începând cu 2018. Trebuie s? apreciem rectificarea atât de rapid? a acestei
monstruozit??i fiscale, astfel încât procesul de readucere în România a activit??ilor
economice din zonele off shore s? continue, cu efecte dintre cele mai benefice pentru bugetul
de stat ?i economia na?ional?. Acest tip de super impozitare putea face parte cu brio din
categoria anomaliilor fiscale, al?turi de TVA pe acciz? sau de calcularea accizei la nivel
ordonat, administrat, de 4,73 lei/euro, chiar dac? acest nivel nu a fost atins vreodat? în
România, în pre?ul carburantului la pomp?, de care ne mir?m c? nu este mai mic, f?r? îns? a
face o analiz? serioas? a cauzelor.
Reporter: Cum vede?i evolu?ia rela?iilor noastre cu organiza?iile financiare
interna?ionale? Sunt anali?ti care sus?in c? avem nevoie de un nou acord stand by. Este
necesar un nou acord de împrumut cu institu?iile interna?ionale?
Ionel Bl?nculescu: Este exclus? nevoia unui nou acord cu FMI sau alte organisme
financiare de acest tip. Acei anali?ti care propun un astfel de acord sunt rup?i de realitate, a?a
cum au fost rup?i de aceasta ?i în anul 2009, ca sus?in?tori al?turi de creatorii fostului acord,
totalmente inutil, care, desigur, a f?cut cu mult mai mult r?u decât bine economiei na?ionale!
Reporter: Ce perspective are exportul nostru?
Ionel Bl?nculescu: Exportul se afl? pe un trend evident de cre?tere. Singura observa?ie
pe care o am este c? va trebui s? cuprind? mai mult? valoare ad?ugat? pentru economia ??rii
decât ast?zi. Dac? import 120 de unit??i de produc?ie ?i export din acestea 100, nu am f?cut
nimic, continui s? export neprofitabil. Când raportul se va schimba, atunci voi spune c? încep
s? export cât de cât profitabil, iar când voi exporta produse cu maxim 30-50% importuri în ele,
atunci cu siguran?? vom putea spune c? export?m cu valoare ad?ugat? real?. Pân? atunci
îns? ne a?teapt? un drum greu ?i extrem de dificil - se cheam? atingerea nivelului optim de
competitivitate, unde suferim enorm. Atunci vom atinge probabil ?i nivelul optim de
convergen?? real?, necesar ader?rii corespunz?toare, f?r? riscuri majore, la moneda euro.
A?adar, ast?zi, deci cel pu?in zece ani se afl? în fa?a acestui moment.
Reporter: Cum ?i când crede?i c? va fi implementat? Directiva privind impozitul pe profitul
companiilor interna?ionale?
Ionel Bl?nculescu: Directiva are pentru România termene de implementare foarte clare,
astfel încât în anii 2019-2020 s? ne afl?m în plin? perioad? de aplicare. Aceast? Directiv? a
fost adoptat? în data de 12 iulie 2016, iar în 19 iulie a fost publicat? în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, cu termen de 20 de zile pentru intrarea în vigoare. A?adar, abia a intrat în
vigoare ?i are o perioad? pentru punerea în aplicare în ??rile membre de cel pu?in patru ani.
??rile UE trebuie s? transmit? Comisiei Europene toate informa?iile necesare pentru
evaluarea normelor privind lupta împotriva BEPS înainte de 1 iulie 2017, apoi, pân? la 31
decembrie 2018 sunt obligate s? transmit? actele cu putere de lege ?i actele administrative
necesare pentru adoptarea la nivel na?ional. Deci, va trebui ca statele membre s? aplice
normele europene începând cu 1 ianuarie 2019, dat? pân? la care trebuie s? existe toat?

legisla?ia ce va permite aplicarea Directivei 1164.
Reporter: Este preg?tit? România s? adere la Uniunea Bancar? European??
Ionel Bl?nculescu: Sunt unul dintre cei care consider? imposibil? Uniunea Bancar?, a?a
c? nu va exista niciun termen real pentru realizarea acestei construc?ii utopice, în
accep?iunea mea. Vom r?mâne cu Mecanismul Unic de Supraveghere, care va permite un
oarecare management al riscului ?i evitarea default-ului la nivelul b?ncilor sistemice din
Uniunea European?. (The Single Supervisory Mechanism (SSM) refers to the system of
banking supervision în Europe
Reporter: Cum va fi influen?at? economia autohton? de situa?ia geo-politic? extern??
Ionel Bl?nculescu: Pozi?ia geo-strategic? influen?eaz?, de regul?, foarte mult atât
economia statului nostru, cât ?i alte sectoare importante ale acestuia. Dac? statul este condus
în mod competent ?i inteligent, un astfel de context se poate transforma în oportunitate, dac?
nu - în dificultate. Sper ca România s? profite de actualul context ?i, în special, de cea de-a
patra Revolu?ie Industrial? - Revolu?ia Digital? -, aflat? în plin? desf??urare. Aceasta ne
poate apropia cu o vitez? uluitoare, greu de crezut ast?zi, de media Uniunii Europene ?i, de
ce nu, ?i de topul acesteia, în ceea ce prive?te performan?a economic?, bazat? pe valoare
ad?ugat? mare ?i pe competitivitate sporit?.
Reporter: La finalul anului trecut, Fed a majorat rata dobânzii de referin??, anun?ând o
serie de alte trei cre?teri, în 2017. Care vor fi efectele acestor mi?c?ri la nivel global ?i,
respectiv, în ?ara noastr??
Ionel Bl?nculescu: SUA se vor transforma în cel mai mare aspirator de bani de pe glob,
ceea ce va s?r?ci cât se poate de evident ??rile lumii, în special din zona emergent?, dup? ce
FED va cre?te constant rata dobânzii-cheie. Imediat dup? ce FED a majorat rata dobânzii,
monedele na?ionale ale multor state s-au pr?bu?it, chiar ?i în China au fost evidente efectele,
pe pia?a de obliga?iuni, dolarul tinzând s? egalizeze euro.
Pe fondul alegerii noului pre?edinte american, Donald Trump, care va duce politica de
protec?ionism/dirijism/izola?ionism pe cele mai înalte cote, în scopul recre?rii m?re?iei SUA,
se a?teapt? declan?area unui val de 12 cre?teri agresive ale nivelului dobânzii de politic?
monetar?, pentru anii 2017-2018, aceasta urmând s? ajung? la intervalul ?int? de 3%-3,25%.
Chiar dac? au fost anun?ate de c?tre FED numai trei cre?teri pentru anul 2017, dup? venirea
lui Trump la conducerea SUA, 20 ianuarie, num?rul lor va cre?te, urmând s? ating? obiectivul
expus mai sus.
Iar un alt fenomen deja evident, ?i anume relocarea în SUA a fabricilor ?i uzinelor cu
capital american din lume care inten?ioneaz? s? vând? produse pe pia?a american?, sub
amenin?area introducerii unor taxe vamale la un nivel de 35%, industria auto fiind prima
calificat? în acest sens, na?te precedente în alte state ale lumii, cum ar fi Fran?a, în care
candidata extremei populiste la Pre?edin?ia ??rii, din anul 2017, a anun?at c? va solicita,
dac? va câ?tiga alegerile, la fel ca Trump în SUA, ca marile companii din domeniu, cum ar fi
Renault sau Peugeot, s?-?i relocheze fabricile ?i uzinele în Fran?a. Aici, este posibil ca
România s? inregistreze o mare problem?, din motivele cunoscute ce ?in de uzina de la
Pite?ti - Arge? ?i a ceea ce ea reprezint? pentru economia na?ional?.
Reporter: În ce punct se afl? criza economic? prin care trece România ?i Europa, în
general?
Ionel Bl?nculescu: România se afl? la sfâr?itul etapei de metamorfozare a crizei din
2009, care se manifest? prin diverse st?ri, a?a dup? cum i-am definit traiectul înc? din acel
an, ?i anume: perioada 2009-2012 - nucleul dur al crizei ?i 2013-2016 - metamorfozarea crizei
în diverse st?ri subsecvente acesteia. Perioada 2017-2020 va fi o perioad? curat?, de
cre?tere economic?, asemeni fazei normale a ciclicit??ii economice, iar în 2018-2019 vom

asista la etapa de boom sau apogeu economic. Deci, România va intra, odat? cu anul 2017,
în cea mai fast? perioad? din ultimii zece ani.
Reporter: Mul?umesc!
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