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MIRUNA DIACONU

A
na Boata, directorul depar -
ta mentului de cercetare
macroeconomic` din cadrul
companiei Euler Hermes
Paris, spune c` Romånia are

nevoie de o stimulare a investi]iilor [i a
consumului astfel \ncåt ]ara noastr` s` poat`
trece cu bine peste criza economic`, iar
efectele s` fie diminuate. Romånia este o
]ar` care are o economie bazat` pe consum.
O sc`dere a consumului ar putea avea efecte
semnificative asupra economiei, de aceea
statul trebuie s` stimuleze prin m`suri fiscale
cre[terea consumului.

„Trebuie stimulate investi]iile [i
consumul, e nevoie de o politic` de cerere.
Problema de lichiditate am rezolvat-o pe
timpul crizei, dar problema de solvabilitate
r`måne \nc` de rezolvat. Companiile,
neavånd m`surile necesare pentru a reduce
costurile fixe \n perioade de neizolare,
pentru c` statul nu le mai ajut`, acela va fi
momentul clar pentru a vedea dac` aceste
companii vor reu[i s` dep`[easc` criza“,
spune Ana Boata,  directorul departa -
mentului de cercetare macroeconomic`,
Euler Hermes Paris, \n cadrul emisiunii de
business ZF Live.

De asemenea, compania Euler Hermes
Paris estimeaz` c` \n Romånia num`rul
insolven]elor companiilor va cre[tere cu cel
pu]in 13% \n Romånia [i cu 20% la nivel
european. Acest lucru este cauzat [i de
faptul c` \nainte de criz` multe companii din
Romånia  erau foarte \ndatorate, pu]in
profitabile [i nu foarte bine capitalizate.

„Perioada de criz` a fragilizat [i mai
mult aceste companii, aceast` problem` se
va repercuta [i \n 2021 pentru c` ele nu vor
da faliment imediat. Asta nu \nseamn` c` nu
putem avea probleme de neplat` a unor
facturi pentru c` \ntr-o perioad` \n care nu
mai au acces la aceste credite garantate de
stat [i alte facilit`]i, aceste companii vor fi
foarte aproape de insolven]`, deci  \n 2020 [i
2021 va fi o problem` din punctul de vedere
al solvabilit`]ii“, precizeaz` Ana Boata.

Previziunile companiei nu sunt deloc
optimiste, astfel c` recesiunea se va sim]i
puternic [i \n Romånia, care a urmat
strategia ]`rilor din vestul Europei [i a impus
m`suri stricte de izolare, dar spre deosebire
de cea precedent` criza de acum este mai
bine gestionat` pentru c` statele au evitat
lipsa lichidit`]ii din pie]e. Problema cea mai
mare o reprezint`, de fapt, ie[irea din criz`,
iar Romånia a luat m`suri fiscale aferente a
5% din PIB, adic` de [ase ori mai pu]in

decåt ]`ri precum Germania. „Revenirea la
normal nu va fi deloc omogen` \ntre
sectoare, de exemplu sectoare precum cel al
construc]iilor sau industriei vor reveni mai
repede decåt sectorul serviciilor. Consu -
matorii sunt \ngrijora]i din cauza crizei
sanitare, dar [i din cauza [omajului, nu este
de ajuns s` implement`m [omajul tehnic
doar pe o perioad` de trei luni. Revenirea la
normal nu va fi pån` la sfår[itul lui 2021, asta

dac` statele vor implementa m`suri de
stimulare economic`, \n absen]a acestor
m`suri vom reveni la normal abia \n 2022“,
afirm` Ana Boata.

Estim`rile companiei pentru Romånia
cu privire la sc`derea PIB-ului sunt de 5,5%
anul acesta [i o cre[tere de 3% \n anul
urm`tor. Dar acest lucru \nseamn` o
revenire lent` pentru Romånia, iar alegerile
din acest an pot crea [i mai multe

incertitudini, ceea ce nu va fi un lucru pozitiv
pentru companiile care doresc s`
investeasc` \n Romånia. Astfel c` Romånia
a intrat \n aceast` criz` cu dezechilibre
foarte mari atåt \n ceea ce prive[te deficitul
bugetar, cåt [i cel de balan]` curent`.

„Romånia a intrat \n criz` cu deze -
chilibre mari, a[tept`m s` vedem evolu]ia
ie[irii din criz`, cåt [i noua politic` a noului
guvern, una din variabile care va fi decisiv`
pentru evolu]ia ratingului de ]ar`. Romånia
este \n perioada de ie[ire gradual` din
izolare, iar indicatorii noi arat` c` Romånia
are capacitatea de a recupera un pic mai
repede decåt Fran]a, s-ar putea s` fim
surprin[i \n mod pozitiv \n urm`toarele luni
[i s` vedem o ie[ire din criz` mai puternic`
decåt am fi anticipat“, precizeaz` Ana
Boata.

De asemenea, deficitul bugetar la
sfår[itul acestui an estimat de compania
Euler Hermes Paris ar fi foarte mare, \n
jurul a 8,5% din PIB. Dar deficitul nu ar fi o
problem` atåt de mare dac` statul ar
implementa m`suri fiscale pentru a stimula
cre[terea economic` viitoare. Deficitul
bugetar [i datoria public` mare ar putea fi
diminuate dac` \n doi ani Romånia va reu[i
s` aib` o cre[tere economic` de 5% [i o rat`
de dobånd` \n jur de 2%.

Ana Boata, director
cercetare
macroeconomic`,
Euler Hermes Paris:
Romånia este \n
perioada de ie[ire
gradual` din izolare,
iar indicatorii noi
arat` c` Romånia
are capacitatea de a
recupera un pic mai
repede decåt Fran]a,
s-ar putea s` fim
surprin[i \n mod
pozitiv \n urm`toarele
luni [i s` vedem o
ie[ire din criz` mai
puternic` decåt am fi
anticipat

l Investi]ia \ntr-o baz` sportiv` unde copiii
pot practica sporturi precum fotbalul poate
ajunge la o sum` de un milion de euro.

MIRUNA DIACONU

MIHAELA Pellegrini, CEO al Juventus Academy din
Bucure[ti, spune c` aceast` perioad` marcat` de criza
generat` de pandemia COVID-19 a reprezentat pentru
sportul din Romånia faptul c` acest domeniu nu reprezint` o
prioritate pentru autorit`]ile romåne[ti.

Sportul a avut foarte mult de suferit \n aceast` perioad`
odat` cu impunerea m`surilor de restric]ionare a circula]iei
pentru limitarea r`spåndirii coronavirusului. Activit`]ile
sportive au fost suspendate, iar sporturi precum fotbalul \[i
reiau activitatea, dar f`r` prezen]a spectatorilor. De[i sportul
a fost un domeniu direct afectat de m`surile luate de gu -
vernan]i, sportivii [i cluburile de sport nu au fost ajutate din
punct de vedere financiar de stat \n aceast` perioad`.

Statul nu vede din sport o prioritate, iar acest lucru se
reflect` la modul \n care fac
copiii sport [i la cåt de bine
echipate sunt cluburile sportive
din Romånia.

Clubul de fotbal Juventus
Academy Bucure[ti, fondat de
Mihaela Pellegrini [i  Luigino
Pellegrini, este singurul club
care de]ine o licen]` a clubului
sportiv din Italia Juventus.

„Am creat un proiect de
educa]ie pentru performan]`, a
venit dintr-o inspira]ie a
copiilor no[tri care au ales s`
practice fotbalul,  am tot
adunat frustr`ri cu privire la
condi]iile practic`rii fotbalului
\n Romånia. Am zis s`
\ncerc`m s` facem lucrurile
altfel. Avem un an de cånd suntem pe pia]`, avem
metodologia de lucru a lui Juventus, dar [i tot ceea ce ]ine de
infrastructura fotbalistic`. Ne-am gåndit ce ne-a lipsit nou` \n
experien]a fotbalistic` a b`ie]ilor no[tri [i am zis s` \ncepem
de la infrastructur`, astfel \ncåt s` joace pe terenuri bune“,
spune Mihaela Pellegrini, CEO al Juventus Academy
Bucure[ti, \n cadrul emisiunii de business ZF Live.

Juventus Academy Bucure[ti a \nchiriat o baz` sportiv`
\n care a investit circa un milion de euro astfel \ncåt s` se
poat` ridica la nivelul bazelor sportive din afar`. 

Mai multe detalii pe zfcorporate.ro

MIHAELA PELLEGRINI, CEO
al Juventus Academy din
Bucure[ti: Fotbalul este un
mod de via]`, un mod de
educa]ie, de a scoate copiii
din spatele blocului [i de a-i
pune pe o traiectorie 
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Not`: datele sunt aferente orei 13 din fiecare zi,
la care autorit`]ile trimit informarea public`.

Romånia revine pe un trend de sc`dere la num`rul de cazuri noi, sub pragul de 150 de pacien]i pe zi

14 
mai

30 
apr.

1 
apr.

Num`rul de noi pacien]i infecta]i cu
coronavirus a revenit pe un trend de
sc`dere, ieri fiind \nregistra]i 125 de
pacien]i noi, dup` ce s`pt`måna trecut`
num`rul de noi cazuri intrase din nou pe o
pant` ascendent`, cu peste 200 de pacien]i
\n 4 iunie. |n Romånia sunt 20.604 persoane
confirmate cu noul virus, potrivit datelor
oferite de Grupul de Comunicare Strategic`.
Din totalul cazurilor, 14.826 de pacien]i s-au
vindecat [i au fost externa]i, ceea ce
\nseamn` 72% din num`rul total de cazuri
confirmate, din calculele ZF. Suceava a
trecut de 3.600 de pacien]i infecta]i, fiind \n

continuare cea mai afectat` zon` din ]ar`
de infec]ia cu noul virus. Bucure[tiul a ajuns
la 2.200 de pacien]i. Bilan]ul pacien]ilor
care au murit a ajuns la 1.334 de persoane.
La ATI, \n acest moment, sunt interna]i 146
de pacien]i. Pe teritoriul Romåniei, \n
carantin` institu]ionalizat` sunt 2.100 de
persoane, iar alte 94.400 de persoane sunt
\n izolare la domiciliu [i se afl` sub
monitorizare medical`. Autorit`]ile au
prelucrat pån` acum 506.115 de teste, fa]`
de 503.200 prelucrate pån` ziua anterioar`,
ceea ce \nseamn` circa 2.900 de teste pe zi.
Georgiana Mihalache

ZF Live. Ana Boata, director cercetare macroeconomic`, Euler Hermes Paris:

Trebuie stimulate investi]iile [i consumul,
problema de lichiditate am rezolvat-o pe timpul
crizei, dar mai r`måne solvabilitatea de rezolvat
l Compania de asigurare a creditului comercial estimeaz` o rat` a [omajului \n Romånia de 10% \n trimestrul patru al acestui an.

ZF Live. Mihaela Pellegrini, 
CEO al Juventus Academy Bucure[ti: 

Perioada aceasta a scos
tot ce este mai r`u din
punctul de vedere al
pozi]ion`rii sportului
\n priorit`]ile statului

|n sc`dere
Evolu]ia num`rului de noi cazuri de coronavirus \n ultimele dou` luni

SURSA: Grupul de Comunicare Strategic`


