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Mircea Co şea: ”Suntem o ţară de 50 de bani. O spun cu durere!” 
 

Profesorul Mircea Coşea a spus că i se pare ”stranie această apreciere a domnului 
Lazea, pentru că băncile cred că ar trebui să se uite puţin mai jos, nu la populaţia 
României, care are 500 euro puşi deoparte, cine are azi în România 5.000 de euro 
puşi deoparte. Cine? Cei care aşteaptă voucherele? Cei care aşteaptă 700 de lei? Cei 
care de abia trec de la o zi la alta, pentru că preţul la cartofi şi la ulei creşte în 
permanenţă?”. 

Analistul a mers mai departe cu comentariul spunând că Lazea a prezentat situaţia 
băncilor ca fiind una înfloritoare cu beneficii comparabile cu cele de anul trecut: 
”Lucrurile merg foarte bine în sistemul bancar şi, ce să vezi, în România merge foarte 
prost viaţa populaţiei. Şi atunci mie mi se pare că astfel de sfaturi depăşesc puţin 
limitele realului, pentru că băncile ar trebui să fie mult mai atente cu cine şi în ce fel 
discută. În faţa băncilor  nu stai cei care au 5.000 de euro puşi deoparte, stau o masă 
întreagă de populaţie care se gândeşte cu mare chin cum trec luna, cum pot să mai ia 
câte un împrumut de 25 de lei sau 50 de lei de la casele de pensii. Deci situaţia este 
cu totul alta. Dacă banca se adresează numai acestei categorii privilegiate, care nu au 
ce să facă cu banii, atunci e foarte bine şi să meargă înainte aşa. 

Economistul a atras atenţia că ”nu asta e calea pentru care ar trebui să fie atraşi 
românii ca să ia credit de la bancă. Banca ar trebui să devină un actor important în 
aceste zile pentru ajutorarea situaţiei economice a ţării. Banca nu ar trebui să fie un fel 
de elită a societăţii care câştigă, care are beneficii în situaţia în care economia pierde, 
iar cetăţenii sunt din ce în ce mai săraci” a spus Mircea Coşea a a adăugat despre 
afirmaţiile lui Lazea că: ”Mi s-a părut o declaraţie şocantă”.  

Analistul a mai adăugat că i ”s-a părut straniu ca în actualele condiţii să te bucuri că 
băncile au profit, iar populaţia are un nivel de trai atât de jos încât să înceapă să scadă 
nu numai în nivelul de alimentare, cu bunuri de consum, dar şi cel care ţine de 
bunurile recurente. Uitaţi-vă ce se întâmplă astăzi! În piaţa alimentară, preţurile cresc 
de la o zi la alta. Oamenii, din bugetul pe care îl au de familie, de abia reuşesc să se 
descurce. O treime din buget este numai pentru taxe, impozite, facturi şi aşa mai 
departe, iar Banca Naţională cheamă la bancă pe cei care au 5.000 de euro puşi 
deoparte. Aş vrea să văd şi eu în situaţia asta România. Cine sunt cei care au 5.000 
de euro puşi deoparte, în afară de cei care sunt evazionişti? Câţi în afară de cei care 
fac afaceri cu statul sau în afară de cei care au nişte venituri pe care nici nu vreau să 
le calific, pentru că sunt departe de a fi legale. Deci, situaţia României de azi nu îi are, 
nu se măsoară în 5.000 de euro, se măsoară în vouchere de 250 de lei la două luni. 
De aici pleacă judecata, de aici trebuie să plece banca. Banca trebuie să înţeleagă că 
trăieşte într-o ţară în care, la două luni, Guvernul poate să dea doar cinci zeci de euro 
pe lună, nu 5.000 de euro pentru anveloparea casei. 



Mircea Coşea a făcut o constatare dureroasă: ”România este ţara căruciorul de la 
supermarket la 50 de bani. De aici trebuie să plecăm. Este foarte grav că statul poate 
să dea doar banul pe care îl punem la căruciorul de la supermarket. Asta poate să 
facă români!”. 

Profesorul Coşea a mai adăugat că: ”Putem să judecăm, să facem ce vrem, dar 
realitatea este că suntem la nivelul căruciorului de la supermarket. Şi în condiţiile 
astea vorbim despre oamenii care poartă în portofel, fără să ştie ce să facă cu ei 
5.000 euro şi să se ducă la bancă. Dacă n-au bani să se împrumute. Şi să se 
împrumute cu , trebuie să împrumute cu ROBOR- ul de astăzi? Păi aici trebuie să fim 
puţin realişti! Ce cerem acestui popor? Noi cerem ca să supravieţuiască într-o criză 
îngrozitoare de care n-am avut idee până acum, nici n-am ştiut cum să o calificăm. Şi 
deodată, hai să mergem la bancă să cerem bani pentru anvelopare! Vrem să facem 
economie de energie? Da! Atunci să restructurăm economia şi marele consum de 
energie pe care îl avem pe produs, pentru că suntem o ţară cu o economie înapoiată, 
cu o industrie energofagă. Atunci da, dar ca să ceri cetăţeanului român să dea 5.000 
de euro, oricum şi în orice fel să se ducă la bancă să mai iasă de acolo un credit, mie 
mi se pare că trăim pe altă lume. În România de astăzi, şi o spun cu cea mai mare 
jenă şi durere, este ţara de 50 de bani! Asta este. Atâta poate România azi, 50 de 
bani!”, a conchis profesorul Mircea Coşea la postul B1TV. 


