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Guvernul a pregătit scheme de ajutor de stat pentru companiile care vor să se 
relocheze în România. Stamule: Statul va susţine foarte puternic aceste 
iniţiative 
Autorităţile analizează relocarea lanţurilor de aprovizionare la nivel global, a 
declarat Tănase Stamule, consilier de stat în cadrul cancelariei prim-
ministrului pe domeniul economic, într-o conferinţă online organizată de Ziarul 
Bursa. 
 
„Avem deja nişte intervenţii din partea mai multor camere de comerţ internaţionale, 
tocmai pentru că sunt companii care aveau activităţi în orientul îndepărtat şi doresc 
să le aducă mai aproape de pieţele nucleu, în speţă Europa de Vest. Schemele de 
ajutor de stat le avem pregătite. Dacă doresc să se relocheze în România, statul va 
susţine foarte puternic toate aceste iniţiative”, a spus Stamule. 
 
El a dat exemple şi de alte măsuri la care se gândeşte Guvernul: 
 
 
• O măsură la care ne gândim este crearea unei scheme de garanţii de stat pentru 
asigurarea creditului comercial. Avem o expunere de peste 380 miliarde lei şi primim 
din ce în ce mai multe mesaje din piaţă că companiile doresc plata cash. Pe deopate 
furnizorii vor plata imediat, iar pe de altă parte, cei care au datorii şi-au dublat 
anunţurile că nu mai pot plăti în termen facturile. Este obligatoriu să intervenim rapid 
aici pentru a asigura continuarea creditului comercial, mai ales fiind acest 
dezechilibru mare între credit bancar şi credit comercial. 
 
• În industria agroalimentară avem un deficit pe balanţa comercială uriaş. Românii nu 
se prea asociază în zona rurală, dar e şi lipsa de capital. Aici ar trebui să gândim 
nişte scheme de ajutor. De exemplu, dacă vrem să finanţăm nişte centre de 
colectare, aici problema va fi capitalul. Aici trebuie o colaborare cu băncile. 
 
• Pregătim un pachet larg de investiţii publice. Mai ales pe zona de infrastructură 
mare mai avem nişte proiecte care erau de mult mult în aşteptare şi credem că se 
vor finaliza toate licitaţiile anul acesta la foarte multe proiecte. 
 
• Vrem o flexibilizare a Codului muncii pentru că o parte dintre cei care lucrează 
acum de acasă să poată continua. Avem rapoarte din zona privată că nu a scăzut 
productivitatea cu oameni muncind de acasă. În anumite zone, bineînţeles, nu vreau 
să generalizez. 
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Încă un semnal, din zona guvernamentală, că pensiile NU vor creşte cu 40%. 
Stamule: Nivelul de creştere va fi stabilit după ce vedem veniturile în 
trimestrul 2. Ne aşteptăm la o cădere a încasărilor 
 
Semnalele din ultimele zile în privinţa deciziei a ce se va întâmpla cu pensiile 
din septembrie au tot început să apară. După declaraţiile de ieri ale Ministrului 
Finanţelor Publice, astăzi a fost rândul lui Tănase Stamule, consilier de stat în 
cadrul cancelariei prim-ministrului pe domeniul economic. El a spus că în 
funcţie de cum vor fi încasările pe trimestrul 2, vor lua o decizie în ceea ce 
priveşte nivelul de creştere, dar se aşteaptă la încasări mici. Putem deduce 
astfel că e posibil să nu mai crească pensiile cu 40%, ci cu un procent mai mic 
de la 1 septembrie. 
 
“Deficitul pe care l-a prognozat Comisia Europeană este în jurul momentului 
septembrie şi creşterea pensiilor. Am anunţat deja o creştere a pensiilor, însă nivelul 
de creştere se va stabili după ce vom vedea care sunt încasările pe trimestrul 2. 
Estimările noastre sunt că vom avea o cădere a încasărilor, mai ales că în luna 
aprilie foarte multe activităţi au fost închise”, a spus Stamule, într-o conferinţă online 
organizată de Ziarul Bursa. 
 
• După ce vom vedea în a doua jumătate a lunii iunie care este situaţia reală a 
încasărilor pe trimestrul 2, vom putea să spunem ce va fi cu creşterile de cheltuieli 
sociale în semestrul 2. 
 
 
“Astăzi în lege este trecută creşterea de 40%. Pentru a modifica legea trebuie să 
vedem care vor fi veniturile bugetare. Acum nu că nu vrem să creştem sau că vrem 
să tăiem. Pur şi simplu, în funcţie de veniturile bugetare o să luăm o decizie politică, 
bineînţeles”, a mai afirmat el. 
 
Reamintim că miercuri ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, referindu-se la pensii, a 
afirmat că este presiune pe finanţare în România (...) O să prezint Guvernului ce se 
poate face, cât se pot creşte. 
 
„Deficitul, când am început anul, includea la cheltuieli suma totală pentru pensii. Asta 
înseamnă că noi trebuia să ne împrumutăm în piaţă de diferenţa de 3,7% din PIB, 
implicit şi pentru pensii. Acum vorbim de un deficit de 6,7% din PIB. Dublu. Banii la 
cheltuieli sunt acolo, dar problema este că trebuie să finanţezi aceste cheltuieli. Voi 
prezenta premierului şi guvernului câteva scenarii, maxim 3, cu ce se poate face în 
acest an cu cheltuielile. Aici nu este vorba numai de pensii. Avem multe cheltuieli 
care trebuiesc reevaluate”, a spus Cîţu. 
 
El a precizat că „este o presiune pe finanţare în România”. 
 
„Toată lumea se uită la noi şi ne spune că sunt costuri foarte mari în buget. Doar 
anul acesta pensiile înseamnă o suplimentare de 5 miliarde lei. Băncile sau cei care 
ne finanţează ne pun o primă de risc: „E adevărat că voi sunteţi un Guvern 
responsabil, dar cu cât creşti cheltuielile mai mult, probabilitatea să aveţi probleme în 
viitor e mai mare şi atunci vrem să vedem responsabilitate”, a afirmat Cîţu. 
 



• De aceea o să prezint Guvernului câteva scenarii în care arăt şi ce se poate face, 
cât se pot creşte şi care sunt riscurile aferente. Toată lumea trebuie să ştie care sunt 
riscurile şi ce poate să se întâmple cu economia în perioada următoare dacă luăm o 
anumită decizie. 
 


