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Acționați acum, ne așteaptă o recesiune fără precedent!
În aceste momente foarte dificile, trebuie în primul rând să ne reamintim că umanitatea a depășit
astfel de crize de fiecare dată și va depăși și această criză.
Un vaccin va fi inventat, tratamente vor fi dezvoltate și vor deveni larg disponibile, soluții vor fi
găsite. Trebuie să ne insuflăm reciproc optimism și spirit civic și să ne susținem unii pe alții,
respectând regulile stabilite.
În acest context, salutăm și susținem măsuri cât mai stricte și anticipative luate de statul român cu
privire la criza medicală, pentru a preveni sufocarea sistemului medical și pierderi nenumărate de
vieți omenești.
Dar așa cum combaterea răspândirii acestui virus presupune anticiparea unor măsuri și luarea de
măsuri extrem de ferme, la fel trebuie să acționăm imediat și decisiv în prevenirea sau reducerea
impactului unei recesiuni drastice, severe, din care România riscă să nu își revină prea curând.
Estimările TMA iau în calcul o cădere a PIB de peste 10% la jumătatea anului, ca urmare a unei
căderi drastice a consumului intern, necompensată de măsuri de creștere a investițiilor și
consumului guvernamental. Toate datele (inclusiv de la cele mai mari bănci de investiții) arată o
creștere dramatică a șomajului.
Șomajul extrem rezultat și falimentele provocate vor duce la un efect de tip coronavirus asupra
societății românești, care riscă să fie sufocată. Să nu uităm că instanțele erau suprasolicitate și
dădeau termene de peste 1 an în 2009 pentru deschiderea de insolvențe, iar șomajul a explodat.
După toate indicațiile, criza în care ne aflăm va fi foarte gravă.
Trebuie să fim realiști, nu vom putea plăti șomajul pentru 1 milion de români, trebuie create
oportunități, urgent.
În acest context, susținem și recomandăm ferm statului român să ia în calcul măsuri curajoase și
aparent extraordinare (dar în realitate recunoscute, așa cum istoria o demonstrează, a se de vedea
răspunsul Președintelui Franklin Delano Roosevelt la criza din 1929, pentru a reporni cu adevărat
economia) prin creșterea majoră a investițiilor guvernamentale, cu precădere prin
deblocarea și lansarea cu urgență de proiecte majore. In același timp, fluxurile de numerar
trebuie deblocate, prin injecția de bani ieftini și credite de capital de lucru, garantate de stat, pentru
firmele ce au probleme de lichiditate. „Cash is king” se spune, dar, din păcate, acum lipsește cu
desăvârșire din economie, făcând vitală intervenția statului pentru repornirea circuitului.
Trebuie înțeles că orice criza este și o oportunitate, mai ales în condițiile în care deficitul nu mai
este considerentul primar și România are nevoie de finalizarea unor investiții majore, pentru a
putea nu numai supraviețui dar și beneficia de această conjunctură.
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Reamintim că există sute de proiecte importante de infrastructură rutieră (unele așteptate de zeci
de ani), energie electrica si gaze, medicală (spitalele regionale), de educație (refacerea și
construcția de școli), IT (informatizarea aparatului de stat și a autorităților locale) care pot fi
promovate agresiv, decisiv pentru a compensa scăderea dramatică a consumului intern în
PIB.
Statul român trebuie să ia în considerare serios acumularea de datorie publică pentru
demararea de proiecte majore, în toate regiunile țării, încurajând ocuparea forței de muncă.
În același timp, susținem implementarea de măsuri fiscale directe și agresive, în colaborare cu
sistemul bancar, pentru a menține în funcțiune și preîntâmpina deteriorarea abruptă a unor afaceri,
care nu vor putea fi pur și simplu “restartate” după sfârșitul crizei medicale, si ne referim cu
precădere la companiile exportatoare.
Fără măsuri de restructurare preventivă si fără injecție de lichiditate, nu vom avea decât falimente.
Încurajăm statul român, în anul în care trebuie implementată Directiva de Restructurare Preventivă
să acționeze decisiv în a preveni, prin măsuri de susținere fiscală și un dialog real cu sistemul
bancar, distrugerea companiilor si deteriorarea capitalului românesc.
Specialiștii Turnaround Management Association Romania sunt gata să-și pună la dispoziție
experiența dobândită în situații de criză, pentru a naviga departe de presiunea ce apasă companiile
și a evita declanșarea insolvenței. Susținem statul român în a lua măsuri curajoase , în fața celei
mai mari confruntări economice din istoria sa recentă.
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