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Remus Borza, noul consilier economic al
premierului, anunta schimbari majore
Remus Borza, noul consilier economic al premierului, anunta schimbari
majore: Sunt prea multi bugetari si prea bine platiti; gata cu ingineriile
financiare; zero toleranta pentru evaziunea fiscala; trebuie sa ajungem la un
compromis cu mediul de business; Hidroelectrica trebuie sa-si vanda actiuni
pe bursa, enumera Ziarul Financiar.
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Nou-numitul consilier economic al premierului Viorica Dancila, Remus Borza, sustine ca nu are
pretentiile predecesorului lui Darius Valcov, de a controla guvernul: „Sunt un parlit de consilier
onorific. Nu iau bani pentru functia de consilier. Nu sunt angajat, nu iau bani, pentru ca altminteri
as fi obligat. Doar asa am libertatea de a spune ce cred“, a comentat el intr-un interviu telefonic
pentru ZF.
Ultimele zile au adus schimbari importante in guvern. Sefa Fiscului Mihaela Triculescu a fost
demisa. Principalul consilier economic al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, si-a inaintat
demisia.
Despre el s-a spus ca ar conduce din umbra guvernul. Sefa comunicarii guvernului Anca

Alexandrescu a plecat si ea. Toti erau apropiati de Liviu Dragnea. Apar figuri noi si una dintre
cele mai importante este a lui Remus Borza, care o va consilia pe Viorica Dancila pentru
principalele decizii economice.
Remus Borza (46 de ani) a castigat un mandat de deputat din partea ALDE, dar de zilele trecute
s-a inscris in PSD si a ajuns principalul consilier al premierului Romaniei. Nu este o figura
necunoscuta.
Borza este avocat, a fost administratorul judiciar al Hidroelectrica – cea mai importanta companie
pe care statul o mai are in proprietate. A reusit sa o readuca pe profit dupa o insolventa de
rasunet.
„Hidroelectrica este o societate pe profit. Ebitda Hidroelectrica este de 70% azi. Nu are nevoie de
bani. Dar un pachet rezidual trebuie vandut pentru ca micii actionari sunt atenti – este vorba
despre banii lor – si atunci sunt atenti la detalii. Astfel, compania va putea fi ferita de ceea ce ar
insemna, la un moment dat, intervente a factorului politic”, comenteaza Borza. Cand se listeaza?
„Nu stiu, eu spun doar ca trebuie sa se listeze.“
Dar Hidrolectrica este doar o companie. Ce se intampla cu statul? Cu guvernarea?
„Eu cred ca vor urma schimbari majore“, spune el. Schimbari in fiscalitate?“
„Eu am idei, dar nu-mi racesc gura degeaba. in America presedintele DonaldTramp a dus
fiscalitatea pentru companii de la 35% la 21%. in Romania toata lumea a injurat PSD, dar aici
taxa pe impozitul pe profit este de 16%. Numai ca impozitul colectat nu se pupa deloc cu cifra de
afaceri. Impozit pe profit de sub 2% din PIB, ce-i asta? Evaziunea fiscala este de 16 miliarde de
euro, anual. Pai asta inseamna 13 autostrazi Comarnic – Brasov. Cu ce sa faci autostrazi, daca nu
ai bani? Vom inchide povestea, dar adaug, ca sa fie limpede. Vom vorbi cu mediul de afaceri,
vom avea un dialog onest. Vom gasi solutii agreate de toate partile. Vom discuta tot timpul cu
mediul de afaceri. Dar nu putea avea autostrazi cu vorbe, avem nevoie si de bani. Schemele cu
preturile de transfer, cu ingineriile financiare trebuie sa inceteze“, spune proaspatul consilier
economic al premierului.
Trebuie rejudecat Codul fiscal, trebuie regandite nisele fiscale: “Nu este normal sa nu platesti
impozit, nu este normal ca unii sa plateasca iar altii sa aiba <impozit zero>. Tot ce tine de ANAF
trebuie schimbat. Evaziunea este imensa. Nu putem inainta asa”.
Trebuie mutata atentia dinspre consum spre investitii, mai spune Borza. Exploaram zacaminte la
Marea Neagra, dar gazul va merge la unguri pentru ca noi nu avem retele de distributie pentru
consumatorii nostri. Trebuie regandita administrarea tarii: 3.200 de sate si comune sunt prea
multe pentru o tara din care au plecat 4 milioane de oameni. Sunt prea multi bugetari si prea bine
platiti: “Nicaieri in lume un angajat la stat nu castiga, in medie, mai mult decat unul la privat (sunt
tari in care se castiga mai mult la stat, in Franta de pilda - n.red.)
Trebuie redus numarul de ministere, trebuie redus numarul de institutii. Este o enorma birocratie,
o enorma cheltuiala de bani, bani care trebuie sa mearga in autostrazi si scoli. Mediu de afaceri
are nevoie de un milion de oameni, in vreme ce, in institutiile de stat, sunt sute de mii de oameni
care stau degeaba pe bani multi, spune Borza.
„Este nevoie de un plan de restructurare sever. in administratie. Este nevoie de un dialog cu totul

onest cu mediu privat. Pentru ca PIB-ul s-a dublat, in ultimii sapte ani. Dar nu si bugetul. 16
miliarde de euro evaziune este enorm si apoi injuram ca noi nu avem autostrazi. Asa ca toata
lumea trebuie sa plateasca taxe”.
Acesta este un discurs sever. Nu pare a fi de stanga deloc. De ce s-a inscris atunci Remus Borza
in PSD?: “Pentru ca partidul a facut multe pentru Romania. Este pe nedrept injurat, de multe ori,
iar mediul economic, daca prospera azi, datoreaza mult acestui partid. Dar oamenii uita. in
aceeasi vreme, o reforma este necesar, PSD trebuie sa o incerce, iar eu vreau sa ii ajut”
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