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Daca Guvernul, BNR si bancile nu actioneaza
acum, se vor trezi in strada cu 1 milion de
someri
Daca Guvernul, BNR si bancile nu actioneaza financiar acum, se vor trezi in
strada cu 1 milion de someri si zeci de mii de businessuri inchise: avem
nevoie de lichiditati, de linii de credite, de garantii, nu de amanarea taxelor
sau a creditelor, pe care oricum nu aveam de unde sa le platim
Nimeni nu stie de cati bani este nevoie pentru a opri dominoul crizei economice adus de
coronavirus. Dar marile economii stiu ca trebuie sa pompeze atatia bani cat este nevoie, pentru
ca altfel va fi un macel politic, social si demografic cum nu a mai fost niciodata.
Presedintele american Donald Trump le-a promis americanilor ca Trezoreria, adica Ministerul de
Finante, le va trimite cecurile acasa, adica le va plati salariile.
O buna parte din America se inchide din cauza extinderii crizei coronavirus, iar oamenii au
nevoie de bani pentru a supravietui. in Franta, presedintele Macron a promis 300 de miliarde de
euro.
in Uniunea Europeana nu se va mai tine cont de deficitul bugetar, pentru ca toate statele trebuie
sa injecteze zeci si sute de miliarde de euro pentru a trece peste aceasta criza. Dar cel mai
important lucru este ca cineva sa te imprumute, iar intrebarea tuturor este "Cine"?
in Romania, de marti seara, 300-400 de mii de angajati din HoReCa nu vor mai avea un loc de
munca, in urma deciziei autoritatilor de a inchide barurile, restaurantele, cafenelele.
Ford Craiova, care teoretic nu avea nicio treaba cu criza coronavirus, nu era un hotel, un
restaurant, o cafenea, a anuntat ca ii trimite in somaj tehnic pe cei 6.000 de angajati, cu plata
unui venit de 78% din salariu. Ford Craiova este in situatia fericita ca are bani.
in HoReCa poate doar McDonald’s are bani pentru a-si sustine salariatii care nu mai pot sa vina la
munca in aceasta perioada.
inchiderea aceastei industrii, din motive de evitare a raspandirii si mai mult a virusului, va
insemna un gol si pentru bugetul de stat.
Nu stiu daca ministrul Finantelor a calculat bine cat va fi gaura pe care o va inregistra bugetul in

urma aparitiei crizei coronavirus: primele estimari indica un minus de 20%, dar este o suma
optimista.
Pentru ca nimeni nu stie cum vor evolua lucrurile, si companiile care au bani sa-si plateasca
taxele si impozitele vor prefera sa le amane, pentru ca nu se stie cand ai nevoie de cash.
in mod cert, companiile romanesti care mai aveau niste bani in conturi sigur nu se gandesc acum
la bugetul de stat.
Nu cred ca bancherii realizeaza ce impact va avea acest domino si cum vor fi afectati toti clientii,
indiferent ca sunt persoane fizice sau juridice, si indiferent daca au legatura sau nu cu primele
sectoare direct afectate.
Amanarea platii ratelor cu 3 luni pentru persoanele fizice cred ca este doar o prima masura, pana
cand BNR va schimba regulamentele.
Amanarea pe 6 luni a platii creditelor pentru companiile direct afectate nu inseamna nimic.
Nici in 3 luni si nici in 6 luni nu se termina aceasta nebunie, si oricum, cine crede ca piata va
reveni la nivelul de dinainte, este extraoptimist. Panica care se instaureaza in mintea tuturor va
atinge cote maxime atunci cand va fi varful de cazuri infectate cu coronavirus in Romania.
La emisiunea Marius Tuca Show de pe Mediafax, Catalin Apostolescu, medic primar boli
infectioase, a spus: Ne asteptam ca varful sa fie in jurul Pastelui. Simularile matematice dau cifre
intre 10.000 si 20.000 de cazuri.
Daca Ford nu a avut ce face si a trebuit sa inchida temporar fabrica de la Craiova, va dati seama
cum este in alte companii, in special cele romanesti, slab capitalizate si fara un business puternic
in piata.
Guvernul Orban a promis ca vine cu un pachet de masuri pentru sustinerea companiilor si a
salariatilor afectati de criza coronavirus.
Florin Citu, ministrul Finantelor, vorbeste de 2% din PIB, care in bani inseamna aproape 5
miliarde de euro.
Nu va fi de ajuns.
Oricum, daca pachetul care va fi prezentat miercuri nu va avea o componenta financiara, de
lichiditate, nu va rezolva mare lucru.
Matei Ionescu, proprietarul restaurantului Gargantua din Bucuresti, spune: Noi avem nevoie de
credite, de linii de finantare, de garantii, nu avem nevoie de amanarea platii taxelor si impozitelor
sau de stoparea controalelor. Unde sa mai vina controalele, ce sa mai controleze, restaurante
inchise?
BNR, guvernul si bancile trebuie sa faca front comun pentru ca sunt singurele institutii care au
bani, pot printa bani si sa-i multiplice.
Banca Centrala a Ungariei a promis ca va prelua toate creditele performante ale bancilor in
garantie, pentru asigurarea de lichiditati, dar in schimb cere bancilor sa ofere companiilor un

moratoriu, adica sa nu mai plateasca creditele o perioada de timp.
intr-un fel sau altul, asa se va ajunge si la noi. Romania are nevoie de cel putin 100 de miliarde
de lei, adica peste 20 de miliarde de euro, ca sa treaca de aceasta criza, si are nevoie ca
oamenii, deja furiosi pentru ca au fost obligati sa se autoizoleze in casa, sa nu iasa in strada.
Intern, Romania nu are acesti bani, de aceea trebuie sa se duca catre FMI, Comisia Europeana
si Banca Mondiala.
Cat mai repede.
Prima luna va trece cum va trece, dar la un moment dat cineva trebuie sa fie de vina pentru tot
ce li se intampla: si atunci toti isi vor indrepta furia catre guvern, banci si BNR.
Iar Romania nu are nevoie de asta.
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