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CRISTINA CHIRIAC, PREªEDINTE CONAF:

“Toate companiile ar trebui sã aibã
acces echitabil la finanþare europeanã”

A
utoritãþile trebuie sã permitã acce-
sul echitabil al tuturor companii-
lor la finanþãrile europene, care se

vor face din banii de la UE pentru relan-
sarea economicã, indiferent dacã fir-
mele au sau nu certificat de situaþie de
urgenþã, este de pãrere Cristina Chiriac,
preºedintele Confederaþiei Naþionale pen-
tru Antreprenoriat Feminin (CONAF),
moderatorul conferinþei online.

Evenimentul organizat de Ziarul
BURSA în parteneriat cu CONAF a
adus la aceeaºi masã atât reprezentanþi

ai celor mai importante industrii din
economie, dar ºi membri ai Guvernu-
lui, reuºindu-se, astfel, un dialog bene-
fic între cele douã pãrþi.

În acest context, în finalul vi-
deo-conferinþei, Cristina Chiriac a so-
licitat, în numele CONAF, reprezen-
tanþilor Guvernului prezenþi la discu-
þii, garanþii cã nu doar firmele afectate
de Covid-19 vor beneficia de finanþãri
europene, ci ºi cele care au înregistrat
rezultate bune ºi în aceastã perioadã,
acestea fiind cele care plãtesc taxe ºi
impozite la bugetul de stat.

Preºedintele CONAF a afirmat:
“Noi am fãcut o petiþie pentru accesul
echitabil al tuturor companiilor la fon-
duri europene, iar doamna Mariana
Brãdescu chiar a fãcut o menþiune ºi
întrebarea este, de ce vrem sã finanþãm
doar companiile care au probleme? De
ce sã nu finanþãm companiile care au
rezultate bune, atât istoric, dar ºi în
acest moment? (M.G.)

(continuare în pagina 2)

LIVIU ROGOJINARU, SECRETAR DE STAT MEEMA:

„Vor fi acordate fonduri de
un miliard de euro companiilor
afectate de pandemie”

A
proximativ un miliard de euro,
fonduri de la Ministerul Fonduri-
lor Europene, vine la Ministerul

Economiei, Energiei ºi Mediului de
Afaceri (MEEMA) pentru a fi puºi la
dispoziþia companiilor afectate de cri-
za provocatã de pandemia de corona-
virus, a declarat Liviu Rogojinaru, se-

cretar de stat în cadrul Ministerului
Economiei, Energiei ºi Mediului de
Afaceri.

Domnia sa a precizat cã banii vor fi
împãrþiþi pe trei axe, astfel cã la o primã
evaluare aproximativ 350 de milioane
de euro ar putea merge spre companiile
din HoReCa ºi transporturi, iar apro-
ximativ 100 de milioane de euro ar
putea fi acordate firmelor care nu au
avut angajaþi. Restul de 550 de milio-
ane de euro sunt destinaþi companiilor
care vor sã înceapã producþia.

Conform domnului Rogojinaru,
aproximativ 350 de milioane de euro
vor fi repartizaþi cãtre domeniile cele
mai afectate, în special HORECA,
transporturi ºi companii cu certificate
albastre în general.

A.T.
(continuare în pagina 3)

ADRIAN MARICIUC, SECRETAR DE STAT MFE:

“Vom lansa trei apeluri de proiecte
destinate studenþilor, tinerilor ºi
antreprenorilor din mediul rural”

M
inisterul Fondurilor Europene
(MFE) va lansa în perioada ur-
mãtoare trei apeluri de proiecte

destinate mediului de afaceri, a anun-
þat secretarul de stat Adrian Mariciuc,
în cadrul videoconferinþei „Antrepre-
noriat fãrã gen”.

Adrian Mariciuc a spus: “Mâine
(n.r. - astãzi) vom lansa public apelul
de proiecte pentru antrreprenoriat pen-
tru studenþi, cu finanþare din Progra-

mul Operaþional Capital Uman
(POCU). Apelul se adreseazã studen-
þilor din anul II, masteranzilor ºi doc-
toranzilor, care doresc sã înceapã o
afacere. Granturile acordate vor înce-
pe de la 40.000 euro pentru un busi-
ness cu doi angajaþi ºi pot ajunge pânã
la 100.000 euro pentru o afacere cu
cinci angajaþi. Termenul pentru depu-
nerea proiectelor va fi începând cu
mijlocul lunii iunie. Totodatã, pe ace-
leaºi principii ºi acelaºi mod de finan-
þare, dorim sã lansãm un apel pentru
antreprenoriatul rural. În mediul rural
putem regãsi o serie de nevoi de finan-
þare pentru sprijinirea activitãþilor
non-agricole ºi activitãþi care vin cu
valoare adãugatã pentru produsele
agricole – cum ar fi cele rezultate din
procesare sau distribuþie – pe finanþare
prin POCU.

G.M.
(continuare în pagina 3)

TÃNASE STAMULE, CONSILIER DE STAT:

”Cel mai mare risc al crizei - lipsa
încrederii consumatorului”

C
el mai mare risc al crizei actuale,
generate de pandemia de corona-
virus, nu este cel financiar, ci al

lipsei de încredere a consumatorului,
potrivit domnului Tãnase Stamule,
consilier de stat pe economie în cadrul
Cancelariei Prim-Ministrului.

Domnia sa menþioneazã: ”Peste
80% din PIB-ul României vine din
consum, iar din semnalele pe care le

avem noi, existã o crizã de încredere,
mai ales pe partea bunurilor de con-
sum pe termen lung – case sau maºini.
Acestea sunt niºte componente foarte
mari ale PIB-ului României. De exem-
plu, industria auto (produse de import
ºi autohtone) reprezintã aproximativ
20% din PIB.

Pregãtim un nou program Prima
Casã, tocmai pentru a susþine industria
construcþiilor, ºi un nou program Ra-
bla pentru zona auto. Prin acþiunile no-
astre, cetãþenii trebuie sã îºi recapete
încrederea ºi sã vrea sã consume în
continuare. Astfel, este extrem de im-
portant sã stimulãm în urmãtoarea pe-
rioadã cererea agregatã printr-o injec-
þie masivã de lichiditãþi în piaþã. Asta
încercãm sã facem prin mai multe ca-
nale”.

A.V.
(continuare în pagina 2)

CRISTIAN ERBAªU, VICEPREªEDINTE FPSC:

„Nu suntem obiºnuiþi cu o astfel
de crizã”

A
ntreprenorii nu sunt obiºnuiþi cu
o astfel de crizã cum este cea prin
care trecem, apreciazã Cristian

Erbaºu, vicepreºedintele Federaþiei
Patronatelor Societãþilor în Construc-
þii (FPSC) ºi proprietarul Erbaºu Con-
strucþii SA. ”Au mai existat crize sani-
tare, ºtim despre aºazisa crizã a gripei
spaniole, dar aceea nu a afectat atât de
mult economia mondialã, pentru cã

activitatea economicã nu era atât de
globalizatã”, a subliniat antreprenorul.

Acesta este de pãrere cã, în zona
construcþiilor, cel mai important efect
al crizei este impactul asupra unor po-
tenþiale investiþii. Cristian Erbaºu a
menþionat: ”Zona construcþiilor este
direct implicatã în dezvoltarea econo-
micã. Aceasta reprezintã doar 4% din
PIB, ceea ce este un semnal rãu pentru
macro-echilibrul þãrii. Suntem o þarã
cu potenþial, în dezvoltare, ºi avem ne-
voie de investiþii. Perioada cea mai
bunã pentru construcþii a fost în
2006-2008, când reprezentam aproxi-
mativ 8% din PIB. Construcþiile in-
clud ºi alte segmente, cum ar fi cel al
materialelor de construcþii. (E.O.)

(continuare în pagina 2)

DANIEL SZEKELY, DIRECTOR BANCA TRANSILVANIA:

„Nu am oprit creditarea ºi nici
nu o vom opri”

B
anca Transilvania nu a oprit cre-
ditarea dupã declararea poande-
miei ºi nici nu internþioneazã sã o

opreascã, în acest an, a spus Daniel
Szekely, director executiv Clienþi IMM
ºi MicroBusiness, în cadrul bãncii.

Acum, tot focusul Bãncii Transilva-
nia (BT) în materie de creditare este pe
Programul IMM Invest, a precizat
domnia sa, subliniind: „Trecem acum
printr-un nou val al acestei situaþii - al
treilea -, cel care priveºte Programul
IMM Invest, ºi mãrturisesc cã un ochi

plânge, altul râde. Pe de o parte, ne bu-
curãm cã putem susþine antreprenorii
printr-un program dedicat, guverna-
mental. Pe de altã parte, este dificil sã
rãspundem în termenii uzuali
(normali) de rãspuns la peste 23.000
de solicitãri.

Avem peste 23.000 de solicitãri de
credit, comparativ cu circa 30.000 de
credite acordate pe total anul trecut,
ceea ce este foarte bine, pe de o parte,
dar, pe de altã parte, volumul este des-
tul de mare. Încercãm sã automatizãm
cât mai mult procedurile bãncii de
acordare a creditelor IMM Invest, fa-
cem ore suplimentare, avem discuþii
cu cât mai mulþi clienþi. În acest mo-
ment, bãncile îºi automatizeazã proce-
durile, îºi optimizeazã timpii de reac-
þie. De asemenea, ne pregãtim ºi pen-
tru o eventualã epuizare a banilor dedi-
caþi acestui program.

E.O.

(continuare în pagina 3)

Citiþi detalii în paginile 2,3,4.

”Crizaeconomicãs-a instalatºichibzuiala
trebuie sã fie cuvântul de ordine”

(Interviu cu Gelu Diaconu, fost preºedinte al ANAF)

l ”Aproape sigur deficitul bugetar va depãºi 10% ºi asta doar dacã economia va începe sã îºi
revinã în ultimul trimestru”l ”Doi ani este un termen general optimist pentru revenirea afacerilor,
însã multe business-uri se vor închide sau vor intra în zona de evaziune”

Reporter: Cât de afectat este me-
diul antreprenorial de pandemia de
Covid 19?

Gelu Diaconu: Mediul de business,
al economiei reale a fost afectat pro-
fund de criza pandemiei Covid 19.
Unii analiºti considerã efectele acestei
crize cel puþin comparabile cu cele ale
crizei economice mondiale declanºate
în 2008. Mãsuri intempestive guver-
namentale de închidere/suspendare/li-
mitare a multor activitãþi economice
au avut un efect negativ nemijlocit
imediat.

A consemnat
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

D
ereglementarea administrati-

vã, investiþii publice majore în

infrastructurã ºi combaterea

durã a evaziunii fiscale ar tre-

bui sã fie primele trei mãsuri adoptate

de Guvern pentru relansarea econo-

micã, este de pãrere Gelu Diaconu,

fost preºedinte al Agenþiei Naþionale

de Administrare Fiscalã (ANAF).

Domnia sa ne-a spus, într-un intre-

viu, cã mãsurile intempestive gu-

vernamentale de închidere/suspen-

dare/limitare a multor activitãþi

economice au avut un efect negativ

nemijlocit imediat în mediul antre-

prenorial.

Aroganþa BCE nu este suficientã
pentru salvarea euro

D
ecizia recentã a Curþii Consti-
tuþionale a Germaniei, prin
care a cerut Bãncii Centrale
Europene sã justifice legalita-

tea programului de relaxare cantitati-
vã lansat în primãvara anului 2015, a
fost un catalizator puternic pentru

dezvãluirea adevãratei
semnificaþii a inde-
pendenþei instituþiei
monetare a zonei euro,
dar ºi a “feþei” sale
adevãrate.

În urmã cu câteva
zile, Reuters a scris cã
“BCE se pregãteºte

pentru viaþa fãrã Bundesbank”, în con-
diþiile în care Curtea de la Karlsruhe a
cerut bãncii centrale a Germaniei sã nu
mai participe la programul de relaxare
cantitativã, dacã nu va fi prezentatã ju-
stificarea legalitãþii sale pânã în prima
parte a lunii august 2020.

La aproape o lunã de la decizia Cur-
þii Constituþionale a Germaniei, BCE
nu a oferit încã justificãri. A ales, în
schimb, varianta sfidãrii ºi confruntã-
rii, dupã cum mai aratã ºtirea de la Re-
uters, conform cãreia BCE ar pregãti
acþionarea în justiþie a celui mai mare
acþionar al sãu.

Probabil cã doar o combinaþie între
“Zona crepuscularã” ºi teatrul absur-
dului ar mai putea descrie “eforturile”
pe care le fac oficialii BCE pentru a
explica de ce nu încalcã legea când
încalcã prevederi fundamentale ale
tratatelor europene.

(continuare în pagina 16)
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