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Tanase Stamule: IMM Invest are printre obiective refacerea echilibrului intre 
creditul bancar si cel comercial 
 
Programul IMM Invest are printre obiective refacerea echilibrului între creditul 
bancar şi cel comercial, raportul fiind acum de 1 la 3 între acestea, a declarat, 
joi, Tănase Stamule, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, în 
domeniul economic, la o conferinţă. 
 
"Ce am observat noi. Există un dezechilibru între creditul bancar şi creditul comercial 
pentru IMM-uri. Este un raport de 1 la 3, în sensul că pe de o poarte nu a existat un 
apetit la risc din partea băncilor şi pe de altă parte a existat un apetit la creditare 
comercială din partea companiilor. Mai ales cele care aveau linii de credit de la 
compania mamă. Prin IMM Invest sperăm să reechilibrăm acest lucru sau să 
reîncepem echilibrarea acestui raport tocmai pentru a susţine sistemul bancar să-şi 
asume mai multe riscuri cu garanţii de stat, astfel încât să asigurăm capital de lucru 
şi de investiţii din partea băncilor pentru IMM-urile din România. Deci acest program 
are printre obiective, pe lângă susţinerea economică a IMM-urilor, şi refacerea 
echilibrului dinttre creditul bancar şi creditul comercial", a spus Tănase Stamule, la 
conferinţa "Băncile, în pandemie - provocări şi oportunităţi". 
 
El a afirmat că o altă măsură analizată este crearea unei scheme de garanţii de stat 
pentru asigurarea creditului comercial pentru că avem o expunere de peste 380 de 
miliarde de lei şi se primesc tot mai multe mesaje din piaţă conform cărora firmele 
doresc plata cash. Furnizorii vor plata imediată, iar cei care au datorii şi-au dublat 
anunţurile că nu mai pot plăti în termen facturile. 
 
"Trebuie să intervenim rapid aici pentru a asigura continuarea creditului comercial, 
mai ales ţinând cont de acest dezechilibru mare între bancar şi creditul comercial. 
Aceasta este o altă măsură pentru ca să nu blocăm economia, mai ales ţinând cont 
de acest dezechilibru pe care îl avem", a precizat Stamule. AGERPRES/(A - autor: 
George Bănciulea, editor: Oana Tilică, editor online: Irina Giurgiu) 
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Popa (BNR): De data aceasta bancile sunt parte a solutiei nu a problemei cum erau 
in urma cu un deceniu 
 
Băncile sunt de data aceasta parte a soluţiei, nu a problemei, cum erau în urmă 
cu un deceniu, iar sistemul bancar se află într-o poziţie foarte bună de a 
transmite mai departe politica monetară a Băncii Naţionale a României, a 
declarat joi Cristian Popa, CFA, membru al Consiliului de Administraţie al BNR, 



la o conferinţă de specialitate. 
 
"Cred cu tărie că de data acesta băncile sunt parte a soluţiei, nu a problemei, cum 
erau în urmă cu un deceniu. Din punctul de vedere al sistemului financiar la acest 
moment pare mai degrabă invers decât în 2009 - 2010. Ne uităm la un sistem 
bancar solid. Acest aspect este foarte important din punctul meu de vedere. Desigur, 
sunt provocări care trebuie depăşite însă vom trece şi prin aceste acestea. Sistemul 
bancar este într-o poziţie foarte bună de a transmite mai departe politica monetară a 
Băncii Naţionale a României. Eu îi spun cutia de viteze pentru că asta este, 
transmite mai departe lichiditatea şi costul de finanţare şi efectiv deciziile pe care le 
ia BNR, le propagă către economia reală şi este foarte important că este sănătos în 
această perioadă. Băncile comerciale finanţează economia reală, sunt ajutate de 
lichiditatea pe care BNR o creează şi de dobânzile reduse şi sunt o roată foarte 
importantă a sistemului", a spus Cristian Popa, la conferinţa 'Băncile, în pandemie - 
provocări şi oportunităţi'. 
 
El a precizat că există lichiditate în sistemul bancar iar BNR are grijă să existe şi în 
viitor. Instituţia monitorizează atent lichiditatea din piaţă şi ia măsuri astfel încât 
aceasta să fie adecvată. 
 
Cristian Popa a făcut referire şi la provocările din această perioadă menţionând 
deficitul public şi finanţarea acestuia. 
 
"Aici trebuie să tragem un semnal de alarmă. Trebuie să combatem aşteptările 
nerealiste. Desigur, nu mai avem limita de 3% de deficit bugetar impusă de Comisia 
Europeană, dar există o limită naturală a împrumuturilor pe care le poate accesa 
România. Şi cred că trebuie să fim conştienţi asupra acestuia lucru. Nu există bani 
fără limită. Cred că trebuie să fim ponderaţi. Finanţarea deficitului nu cred că va fi 
uşoară. În caz că se iau măsuri care generează un puternic impact negativ asupra 
economiei va fi mai greu să atragem investitorii. Investitorii nu vor finanţa un deficit 
scăpat de sub control. Spaţiul fiscal era deja mic. Nu e un secret că politicile fiscale 
expansioniste din ultimii ani au consumat o bună parte din resursele posibile, 
potenţial de atras dinainte să apară pandemia. Astfel capacitatea de finanţa toate 
proiectele pe care le cere mediul privat şi populaţia este limitată şi trebuie subliniat 
cuvântul limitată", a declarat Cristian Popa. 
 
De asemenea, el a spus că datele Comisiei Europene indică pentru acest an un 
deficit de 9% şi de peste 11% pentru anul viitor. Din aceste cifre, doar 2-3% sunt 
stimulentele pentru combaterea crizei, restul este deficit structural. 
 
Cristian Popa a afirmat că datoria publică va creşte vertiginos şi că este posibil să 
depăşim 50% din PIB în 2021. AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: 
Andreea Marinescu, editor online: Irina Giurgiu) 
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Danescu (ARB) In Parlament sunt 10 initiative legislative; pe una ne-o dorim, pe 
celelalte noua le respingem 



 
În Parlament sunt 10 iniţiative legislative, iar Asociaţia Română a Băncilor doreşte 
una dintre acestea şi le respinge pe celelalte nouă, a declarat, joi, Florin Dănescu, 
preşedintele Executiv al (ARB), în cadrul unei conferinţe de specialitate. 
 
"Astăzi sunt în Parlament cam 10 iniţiative legislative. Pe una ne-o dorim, pe 
celelalte nouă le respingem din toată puterea noastră pentru că sunt atât de 
periculoase încât şi în afara unei crize, precum cea pe care o traversăm, poate să 
pună sub semnul întrebării sau chiar în paranteze sau să oprească, să fiu mai direct, 
creditarea în România. Celelalte nouă merg, acea pe care o dorim, cea cu privire la 
semnătura electronică nu merge. Cam aceasta este concluzia felului în care se 
aduce sprijin industriei căreia toată lume îi cere sprjinul astăzi", a afirmat Florin 
Dănescu, la conferinţa 'Băncile, în pandemie - provocări şi oportunităţi'. 
 
El a menţionat trei dintre iniţiativele legislative: Legea plafonării dobânzilor, 
Legea privind cesiunea de creanţe, Legea privind conversia creditelor şi a 
precizat că acestea au la bază populismul. 
 
"Cred că dacă am putea în România să măsurăm populismul am putea face un pas 
mare în faţă. Dacă am avea un indicator al populismului. Cred că el creşte în 
momentul de faţă şi aceasta este de fapt provocarea principală şi oportunitatea ar fi 
să realizăm ce pericol înseamnă acest indicator al populismului atunci când este 
mare pentru România în viitor şi în afara oricărei crize, dar mai ales în această 
criză", a spus Florin Dănescu. 
 
El a precizat că miercuri a trecut prin Parlament Legea privind plafonarea dobânzilor 
în România sub preţul curent de piaţă. 
 
"Am intrat în criză cu multă îngrijorare cu privire la procesele legislative şi la 
impredictibilitatea pe care o simţeam încă de dinainte şi am avut o speranţă foarte 
mare că poate că de data aceasta politicul nu se va sui pe acest subiect şi că va 
renunţa şi că înţelege să-şi asume oarecare pierderi chiar de imagine împotriva 
populismului pentru că era momentul să se întâmple lucrul acesta. Dacă băncile au 
reacţionat proactiv şi au oferit amânări de rate înţelegând că îşi reduc veniturile, 
înţelegând că îşi pun în pericol, chiar pe o perioadă nedeterminată să spunem aşa 
capacitatea de a-şi acoperi costurile pentru că băncile funcţionează în continuare, au 
economisiri în continuare, au costuri de funcţionare în continuare aceleaşi sau poate 
chiar mai mari, amânarea acestor rate a însemnat să ne asumăm prin solidaritate cu 
economia şi din datorie profesională să ne asumăm pierderi sau chiar lipsa fluxului 
de lichiditate, ceea ce poate fi un lucru foarte important pentru orice industrie 
bancară. Ne aşteptam ca şi politicul să facă acelaşi lucru. Şi prin comparaţie, în 
oglindă cu industria bancară, politicul ar fi trebuit să spună pierdem şi noi imagine 
prin deciziile pe care le luăm, pentru că luăm decizii economice de data acesta şi 
mai puţin decizii politice", a declarat Florin Dănescu. 
 
El a menţionat că în economie în continuare primează decizia politică, cea care nu 
are legătură cu actul economic. AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: 
Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivaşcu) 
 


