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AFACERI

COSTICÃ T. MUSTAÞÃ, PREªEDINTE CCIB:

“Mediul privat a învãþat sã
«lucreze» cu fondurile europene”

l Firmele bucureºtene rezistã bine presiunii exercitate de criza coronavirusului l CCIB a pierdut în 10 luni de pandemie doar opt companii membre:
patru au intrat în faliment, una a fost radiatã, iar trei sunt în dizolvare/lichidare l Predictibilitatea ºi transparenþa legislaþiei ºi procedurilor – condiþii
esenþiale pentru ca mediul de afaceri sã acceseze fondurile europene

Reporter: Care este situaþia economiei
româneºti, din punctul dumneavoastrã de
vedere, la 1 decembrie 2020, în plinã pan-
demie?

Costicã T. Mustaþã: Dupã nouã luni de
crizã pandemicã, economia româneascã re-
zistã, încã, iar comunitatea de afaceri depu-
ne eforturi foarte mari pentru a se adapta la
aceste condiþii grele. Aceastã luptã de zi cu
zi a antreprenorilor români se reflectã ºi în
evoluþia indicatorilor macroeconomici.
Într-adevãr, se înregistreazã scãderi ale ac-
tivitãþii faþã de perioada similarã a anului
trecut, însã, conform celor mai recente in-
formaþii disponibile, la majoritatea indica-
torior se constatã o ameliorare a situaþiei
faþã de luna/lunile precedente. De exem-
plu, în trimestrul trei al anului 2020, produ-
sul intern brut a crescut, în termeni reali, cu
5,6%, comparativ cu trimestrul doi al aces-
tui an, deºi, faþã de trimestrul trei al anului
2019 consemnãm o diminuare cu 6% a in-
dicatorului amintit. Într-adevãr, lucrurile
nu stau deloc bine în domeniul HoReCa,
dar pe de altã parte, sunt semnale îmbucu-
rãtoare care vin din sectoarele industrie ºi
construcþii, de exemplu.

Din punct de vedere al contribuþiei ra-
murilor la evoluþia economiei meritã înce-
put cu domeniul construcþiilor. Astfel, în
luna septembrie 2020, volumul lucrãrilor
de construcþii, ca serie ajustatã, a crescut
faþã de luna precedentã cu 1,6% ºi faþã de
luna corespunzãtoare a anului precedent cu
19,2%. Mai mult, în primele 9 luni ale aces-
tui an, volumul lucrãrilor de construcþii a
crescut, ca serie ajustatã în funcþie de nu-
mãrul de zile lucrãtoare ºi de sezonalitate,
cu 19,3% comparativ cu primele 9 luni ale
anului trecut. Pe de o parte este cunoscut
faptul cã în perioade de crizã economicã
efectele negative pot fi diminuate prin
abordarea unor proiecte importante de in-
frastructurã, iar pe de altã parte devin tot
mai evidente urmãrile pozitive ale majorã-
rii salariului minim în construcþii.

În ceea ce priveºte industria în general,
ºi cea prelucrãtoare în special, asistãm la o
revenire „în V”. Pe de altã parte, industria
extractivã dã semne puternice de revigora-
re. Astfel, în luna septembrie a acestui an,
producþia industrialã a crescut faþã de luna
precedentã cu 1,5%, ca serie ajustatã în
funcþie de numãrul de zile lucrãtoare ºi de

sezonalitate, în timp ce faþã de luna cores-
punzãtoare a anului 2019, consemnãm o
scãdere de 2,8%, în condiþiile în care, în
primele nouã luni ale acestui an, compara-
tiv cu perioada similarã a anului trecut înre-
gistrãm o diminuare a producþiei industria-
le de 12,8%, în termeni reali, pe fondul prã-
buºirii activitãþii în industria prelucrãtoare,
îndeosebi în luna aprilie a.c.

Veºti bune vin dacã privim la cifra de
afaceri din industrie. Astfel, deºi în primele
9 luni ale anului 2020, cifra de afaceri din
industrie pe total (piaþã internã ºi piaþã ex-
ternã) a scãzut cu 9,7% faþã de perioada si-
milarã a anului trecut, în luna septembrie
aceasta a crescut atât faþã de luna preceden-
tã, cu 21%, datoritã majorãrilor înregistrate
în industria prelucrãtoare (+21,4%) ºi în in-
dustria extractivã (+8,3%), cât ºi faþã de de
luna corespunzãtoare a anului precedent,
cu 5,1%, datoritã creºterii înregistrate în in-
dustria prelucrãtoare (+5,5%). Cel mai
bine pare a fi reacþionat industria bunurilor
de folosinþã îndelungatã, singura care a
înregistrat o creºtere în primele 9 luni ale
acestui an, comparativ cu perioada similarã
a anului trecut (+1%). O altã veste îmbucu-
rãtoare vine în urma analizãrii comenzilor
noi din industria prelucrãtoare. Astfel, în
luna septembrie 2020, comenzile noi din
aceastã ramurã, pe total (piaþã internã ºi
piaþã externã), în termeni nominali, au cres-
cut atât faþã de luna precedentã, cu 34,2%,
cât ºi faþã de luna corespunzãtoare a anului
precedent, cu 14,2%. Din nou, cel mai bine

stau lucrurile în industria bunurilor de folo-
sinþã îndelungatã, care în septembrie a con-
semnat o creºtere a comenzilor de 32%,
comparativ cu luna precedentã ºi de 38,7%,
raportat la septembrie 2019. În ceea ce pri-
veºte cifra de afaceri din comerþul cu ridi-
cata, aceasta se situeazã la valori apropiate
celor înregistrate în perioada similarã a
anului trecut, în timp ce pe segmentul de
comerþ exterior consemnãm în luna sep-
tembrie o scãdere de doar 0,5% a exporturi-
lor ºi o creºtere a importurilor de 4,4%
comparativ cu luna similarã a anului trecut.

Situaþie bunã la

CCIB, dupã 10 luni

de pandemie

Reporter: Câte companii, membre ale
CCIB, au fost afectate de restricþiile impu-
se de autoritãþi în acest an? Mãsurile luate
de Guvern au avut efecte pozitive sau
CCIB înregistreazã o scãdere a numãrului
membrilor, din cauza unor firme care ºi-au
închis porþile?

Costicã T. Mustaþã: Dacã discutãm la
modul general, toate firmele au fost afec-
tate într-o mãsurã sau alta. Potrivit datelor
disponibile, începând cu luna martie 2020,
doar 8 membri ai CCIB au fost eliminaþi
din evidenþele noastre: patru firme au intrat
în faliment, una a fost radiatã, iar trei firme
au intrat în dizolvare/lichidare. În ceea ce
priveºte situaþia la nivelul Capitalei, potri-
vit datelor Oficiului Naþional al Registrului
Comerþului (ONRC), în perioada mar-
tie-septembrie, marcatã de criza sanitarã,
constatãm faptul cã în Bucureºti au fost
înmatriculate, cumulat, 10.077 firme, res-
pectiv 17% din înmatriculãrile din Româ-
nia, în scãdere cu 4,3% faþã de cele con-
semnate în perioada similarã a anului tre-
cut. Spre comparaþie, la nivel naþional, au
fost înmatriculate 59.859 firme, în scãdere
cu 29,4% faþã de perioada similarã a anului
2019. În aceeaºi perioadã, în Bucureºti
ºi-au suspendat activitatea 651 firme (11%
din totalul suspendãrilor la nivel naþional),
în scãdere cu 16% faþã de perioada similarã
a anului trecut, în timp ce la nivel naþional,
în aceeaºi perioadã, ºi-au suspendat activi-
tatea 5.875 firme, în scãdere cu 25% faþã de
intervalul martie-septembrie 2019. În ceea
ce priveºte dizolvãrile, în aceeaºi perioadã,
în Capitalã au fost dizolvate 2.588 firme
(19% dintre cele dizolvate în România), în
scãdere cu 25,3% faþã de perioada similarã
a anului trecut. Spre comparaþie, la nivel
naþional au fost dizolvate 13.460 firme, în
scãdere cu 30% faþã de intervalul core-
spunzãtor din 2019. De asemenea, în inter-
valul martie-septembrie 2020, în Capitalã
au fost radiate 4.377 firme (17% din totalul
la nivel naþional), în scãdere cu 42,3% faþã
de perioada similarã a anului trecut. La ni-
vel naþional, scãderea acestui indicator este
ºi mai accentuatã, fiind radiate cu 62,4%
mai puþine firme decât anul trecut.

În ceea ce priveºte insolvenþele, în inter-
valul martie-septembrie 2020, în Capitalã
au intrat în insolvenþã 761 firme, în creºtere
cu 30,5% faþã de intervalul similar din
2019. Spre deosebire de Bucureºti, pe total
þarã, în aceeaºi perioadã, numãrul insol-
venþelor a scãzut cu 8%.

Prin prisma datelor statistice furnizate
de ONRC, se poate spune cã firmele bucu-
reºtene rezistã bine presiunii exercitate de
criza coronavirusului, însã trebuie subli-
niat cã datele statistice nu reflectã întru to-
tul situaþia din piaþã, putând exista un deca-
laj între momentul în care o companie se
confruntã cu dificultãþi semnificative ºi cel
în care acestea sunt consemnate, într-un fel
sau altul, în evidenþele ONRC. De aseme-
nea, multe companii sunt încã pe piaþã da-
toritã sprijinului acordat de stat, însã este
posibil ca în lunile urmãtoare unele dintre
acestea sã fie nevoite sã ia decizii drastice
(închidere, restructurare, reorientare cãtre
alte domenii etc.). Din nou, HoReCa va fi
domeniul cel mai afectat.

În opinia mea, gradul de inerþie al me-
diului de afaceri din Capitalã este mai redus
decât în restul þãrii. Antreprenorii bucu-
reºteni au început sã renunþe la firmele care
nu au ºanse de supravieþuire, cu scopul fie
de a-ºi salva alte afaceri din portofoliu, fie
de a se reprofila. Antreprenorii români sunt
departe de a “abandona lupta”, însã, dacã
“datele problemei” nu se modificã, efectele

crizei se vor vedea, inclusiv în statistica
ONRC, în aceastã iarnã ºi în primãvara
anului 2021 când cred cã va creºte semnifi-
cativ numãrul firmelor suspendate, dizol-
vate, radiate ºi intrate în insolvenþã.

Sprijinul financiar
acordat IMM-urilor -
oxigenul necesar
economiei în vremea
pandemiei

Reporter: Care sunt perspectivele pen-
tru anul 2021, în condiþiile în care a început
implementarea mãsurilor 1, 2 ºi 3 din OUG
130/2020 ºi OUG 174/2020 pentru mi-
croîntreprinderi ºi pentru IMM-uri?

Costicã T. Mustaþã: Aceste mãsuri
sunt importante ºi aºteptate de comunitatea
de afaceri, pentru cã dau o gurã de oxigen
microîntreprinderilor ºi întreprinderilor
mici ºi mijlocii, care, trebuie sã o recu-
noaºtem, constituie coloana vertebralã a
economiei româneºti. Sã nu uitãm cã în
România funcþioneazã circa 724 mii de
întreprinderi mici ºi mijlocii, adicã aproxi-
mativ 72% din totalul persoanelor juridice
înmatriculate în România, ºi care concen-
treazã circa 52,4% dintre salariaþii din þara
noastrã. Aceste mãsuri, care vizeazã acor-
darea de microgranturi, granturi pentru ca-
pital de lucru ºi granturi pentru investiþii,
chiar dacã doar pe termen scurt, sunt vitale,
pentru cã, în lipsa lor, dificultãþile
IMM-urilor în ceea ce priveºte desfãºura-
rea activitãþilor curente ºi de investiþii se
pot accentua, cu impact direct asupra veni-
turilor la bugetul de stat, dar ºi asupra
creºterii ratei ºomajului. Aceste sume sunt
extrem de importante pentru antreprenorii
autohtoni, nu numai pentru cã îi ajutã sã-ºi
plãteascã datoriile curente, sã-ºi constituie
stocurile de materii prime, mãrfuri, mate-
riale consumabile, dar ºi sã-ºi achiziþioneze
echipamentele de protecþie medicalã nece-
sare propriilor salariaþi. Oficialii guverna-
mentali apreciazã cã de aceste mãsuri vor
beneficia, pânã la sfârºitul acestui an, circa
100.000 de firme, ceea ce trebuie sã recu-
noaºtem, nu e deloc puþin.

Totuºi, trebuie subliniat cã mãsurile pe
termen scurt nu sunt suficiente. Criza nu se
va termina prea curând, iar perspectivele
pentru anumite ramuri ale economiei nu
sunt deloc optimiste. Sectorul HoReCa a
trecut, trece ºi va trece prin cea mai puterni-
cã crizã din epoca modernã. Din fericire,
avem ºansa de a beneficia de fonduri euro-
pene substanþiale, vorbim despre circa 80
mld. euro prin Planul de Redresare „Nex-
tGeneration EU” ºi din Bugetul Multianual
al Uniunii Europene 2021 – 2027. E o
oportunitate pe care nu o putem rata!

Reporter: În condiþiile în care pe Meca-
nismul de rezilienþã ºi redresare, Uniunea
Europeanã ne pune la dispoziþie aproape
34 miliarde euro, care ar trebui sã fie direc-
þiile în care banii respectivi sã fie investiþi
pentru a asigura o redresare rapidã a econo-
miei româneºti?

Costicã T. Mustaþã: Potrivit informa-
þiilor disponibile, fondurile din acest meca-
nism vor fi alocate cãtre ºase direcþii: tran-
ziþia spre o economie verde, digitalizarea,
coeziunea socialã, competitivitatea econo-
micã, întãrirea capacitãþii administrative ºi
politicile pentru tineri.

În ceea ce ne priveºte, aceºti bani ar tre-
bui folosiþi, în primul rând, pentru a rezolva
vulnerabilitãþile sistemice, pe direcþii care
sã le completeze pe cele care pot primi fi-
nanþare din fondurile structurale ºi de coe-
ziune. De exemplu, criza sanitarã pe care o
traversãm acum ne-a arãtat cu adevãrat li-
mitele sistemului sanitar românesc. Iatã de
ce cred cã o atenþie deosebitã trebuie acor-
datã construcþiei de spitale, care sã asigure
accesul la servicii medicale decente, inclu-
siv în condiþii speciale. Nu numai cã ar
rezolva o problemã majorã de sãnãtate
publicã, dar ar genera comenzi importante
pentru multe sectoare industriale: de la indus-
tria materialelor de construcþii, mobilier, in-

dustria uºoarã ºi pânã la cea de echipament
medical ºi consumabile. În plus, investiþiile
în sectorul farmaceutic ºi de consumabile
medicale, care sã reducã dependenþa de im-
porturi, ar fi, în opinia mea, binevenite.

De asemenea, cred cã este o excelentã
oportunitate pentru digitalizarea admini-
straþiei publice ºi asigurarea interoperabili-
tãþii bazelor de date. Avantajele acestei de-
cizii ar fi multiple: siguranþa contribuabilu-
lui ºi a funcþionarului public, reducerea de
costuri în administraþia publicã, simplifica-
rea existenþei omului de afaceri, creºterea
gradului de încredere în organele statului,
sume consistente ce pot fi direcþionate cãtre
investiþii.

Cu toþii ºtim cã o problemã despre care
s-a vorbit mult în ultimii ani este cea a deca-
lajului de competitivitate între companiile
româneºti ºi cele din vestul Europei. Peste
acest decalaj de competitivitate, ultimele
nouã luni de crizã sanitarã au adãugat pre-
siuni suplimentare pe antreprenorul român:
necesitatea adaptãrii din mers la munca în
sistem remote, regândirea întregului eºafo-
daj al afacerii sale, a sistemelor de aprovi-
zionare ºi de distribuþie. În acest context,
cred cã finanþarea proiectelor de investiþii
realizate de companiile din mediul privat în
digitalizare, retehnologizare, automatizare
ºi chiar robotizare trebuie sã constituie o
prioritate. De asemenea, consider cã acor-
darea de granturi pentru capital de lucru
este în continuare extrem de importantã
pentru mediul privat, îndeosebi în indu-
strie. Apreciez cã încurajarea exportului
este o altã direcþie pe care statul român tre-
buie sã meargã, încurajând agenþii econo-
mici ºi sprijinindu-i, în acelaºi timp.

Fiind un Mecanism de redresare, mã
aºtept ca sume importante sã fie direcþiona-
te cãtre sectoarele puternic vulnerabilizate
de criza sanitarã ºi mã gândesc în special la
HoReCa, dar ºi la principalii furnizori ai
acestui sector.

Mediul privat de afaceri,
pregãtit pentru absorbþia
fondurilor prevãzute în
PNRR

Reporter: Sunt pregãtite companiile
din þara noastrã sã lucreze în parteneriat cu
guvernul ºi cu alte instituþii publice cu atri-
buþii în domeniu pentru o absorbþie cât mai
mare, în perioada 2021-2027, a celor apro-
ape 80 miliarde euro alocaþi României de la
Bruxelles?

Costicã T. Mustaþã: Da, cred cã sunt, ºi
pot afirma fãrã sã greºesc cã în prezent me-
diul de afaceri românesc s-a maturizat, este
pe deplin conºtient de avantajele unei cola-
borari strânse cu guvernul ºi celelalte insti-
tuþii publice, astfel încât fondurile puse la
dispoziþia României de cãtre UE sã fie ab-
sorbite într-un procent cât mai ridicat. La
fiecare apel de proiecte finanþate din fon-
duri europene, companiile private au învã-
þat câte ceva nou. Într-adevãr, în primii ani
s-au fãcut greºeli: proiecte nerealiste, pro-
iecte insuficient gândite din punct de vede-
re financiar, care pe fondul unor disfuncþio-
nalitãþi în mecanismul de rambursare a fon-
durilor au generat, în unele cazuri, intrarea
în incapacitate de platã sau chiar faliment,
sume cheltuite fãrã a se respecta acordurile
de finanþare etc. Astãzi, însã, lucrurile s-au
schimbat ºi cei mai mulþi membri ai comu-
nitãþii de afaceri înþeleg atât utilitatea
acestor fonduri, cât ºi faptul cã mecanismul
de control al utilizãrii acestor sume primite
din bugetul Uniunii Europene este foarte
bine pus la punct. În plus, pe piaþã sunt fir-
me de consultanþã în domeniul accesãrii
fondurilor europene cu o excelentã reputa-
þie ºi cu un portofoliu impresionant de pro-
iecte. Aºadar, mediul privat a învãþat sã „lu-
creze” cu fondurile europene. Aºteptãm ca
decidentul sã vinã cu proceduri clare, pe
care sã le respecte, aºa cum ºi noi, comuni-
tatea de afaceri le respectãm ºi sã nu schim-
be regulile în timpul jocului.

Reporter: Care este situaþia privind for-

þa de muncã pentru firmele din Capitalã?
Mãsurile active luate de Guvern au avut
efect pentru companiile din Bucureºti? Te-
lemunca ºi munca flexibilã vor continua sã
fie aplicate ºi post-pandemie?

Costicã T. Mustaþã: În conformitate cu
cele mai recente date publicate de Direcþia
Regionalã de Statisticã a Municipiului Bu-
cureºti, la finalul lunii august, în Capitalã
erau înregistraþi 1.030.399 salariaþi (circa
21% din totalul salariaþilor din România),
mai puþini cu 6,3 mii faþã de luna similarã a
anului trecut ºi cu 17,5 mii faþã de luna fe-
bruarie 2020. Analizând cifrele, cei mai
puþini salariaþi au fost înregistraþi în luna
mai (1.027.817 salariaþi). Începând cu luna
iunie, numãrul salariaþilor bucureºteni a in-
trat pe un trend uºor ascendant. Dacã anali-
zãm în structurã, în perioada martie-august
(date disponibile), cele mai multe locuri de
muncã s-au pierdut în servicii, cu excepþia
lunii august. Pe fondul restricþiilor din in-
dustria HoReCa din ultima perioadã, mã
aºtept ca în lunile de toamnã ºi iarnã sã asi-
stãm la o creºtere a numãrului de locuri de
muncã pierdute în acest sector.

Mãsurile active luate de Executiv au
fost foarte utile, au dat o gurã de oxigen
mediului privat, dar ºi salariaþilor. Datoritã
acestor mãsuri, personalul a putut fi pãstrat
integral sau în mare parte. Da, au existat
pierderi financiare ºi de o parte, ºi de cea-
laltã, însã astfel au putut fi salvate afaceri ºi
locuri de muncã, ceea ce înseamnã bani vi-
raþi la buget ºi mai puþinã presiune pe siste-
mul de asigurãri sociale.

Marile companii s-au adaptat rapid ºi
fãrã probleme la munca în sistem remote;
ceea ce înainte era un beneficiu acordat an-
gajaþilor, acum a devenit un mod de lucru.
În ultimele luni, am remarcat cã, vrând-
nevrând, din ce în ce mai multe firme mici
ºi mijlocii au trecut la acest mod de lucru.

Cred cã munca în sistem remote va fi
întâlnitã pe o scarã largã ºi post-pandemie.
Potrivit studiului Physical Return to Work
Reimagined realizat de EY ºi dat publicitã-
þii recent, 74% dintre companiile chestio-
nate au declarat cã plãnuiesc schimbãri
semnificative referitoare la clãdirile de bi-
rouri în care se aflã, 79% dintre companii
sunt în cãutare de echipamente care sã per-
mitã angajaþilor sã lucreze mai bine de aca-
sã, iar 78% dintre companii au de gând sã
facã schimbãri semnificative ale politicii
privind munca de acasã.

“Fabricat în România” –
un program naþional
necesar pentru
companiile autohtone

Reporter: Investiþiile mari ºi proiectele
mari sunt realizate de companii puternice,
cu mulþi angajaþi. În acest moment se discu-
tã despre majorarea, de la 1 ianuarie 2021, a
salariului minim pe economie. Care este
poziþia CCIB cu privire la aceastã creºtere?

Costicã T. Mustaþã: Cred cã este nece-
sar ca orice majorare a salariului minim pe
economie sã fie corelatã cu o creºtere a pro-
ductivitãþii. Personal, cred cã nu e un mo-
ment bine ales. Mãsura va pune presiune în
special pe micii întreprinzãtori, care vin
dupã un an cumplit de greu, în care au fãcut
eforturi mari sã reziste pe piaþã. Cred cã
pentru a-ºi echilibra bugetele aceºtia vor
apela fie la concedieri, fie la reducerea pro-
gramului de lucru, fie la munca flexibilã,
fie la un mix al acestor mãsuri. De aseme-
nea, consider cã existã un dezechilibru ma-
jor între numãrul de angajaþi din sistemul
privat ºi cel bugetar, pe de o parte, dar ºi în
ceea ce priveºte latura salarialã.

Reporter: Care sunt planurile CCIB
pentru anul viitor pentru sprijinirea firme-
lor din Capitalã?

Costicã T. Mustaþã: În calitate de re-
prezentant autorizat al comunitãþii de afa-
ceri a Capitalei vom promova, în continua-
re, la nivelul Executivului, o serie de mãsu-
ri menite sã asigure buna funcþionare a
companiilor, dar ºi mãsuri vizând stimula-

rea domeniilor-cheie ale economiei româ-
neºti. De exemplu, am susþinut ºi vom su-
sþine, în continuare, cã se impune simplifi-
carea procedurii de compensare reciprocã a
creanþelor, precum ºi returnarea TVA-ului
de rambursat catre agentii economici
într-un orizont de timp mult mai scurt decât
cel de astãzi.

În ceea ce priveºte stimularea domenii-
lor cheie, subliniez, din nou, cã pe termen
scurt ºi mediu, sunt necesare mãsuri de sti-
mulare în domeniul agriculturii (sisteme de
irigaþii, producþie agricolã, construcþie de
facilitãþi moderne pentru depozitarea re-
coltei de legume ºi fructe, unitãþi de prelu-
crare a produselor agro-alimentare, îmbu-
nãtãþirea sistemului de achiziþionare-desfa-
cere a producþiei etc.), astfel încât sã trans-
formãm aceastã crizã într-o oportunitate de
a avea pe piaþã cât mai multe legume, fructe
ºi alte produse agricole indigene, contribu-
ind la echilibrarea balanþei comerciale, cro-
nic deficitarã în ultimii ani. Susþinem cu tã-
rie, alãturi de alte organizaþii neguverna-
mentale ºi patronale, un program naþional
de tipul “Fabricat în România”.

De asemenea, trebuie avutã în vedere si-
tuaþia nesatisfãcãtoare a infrastructurii. Din
pãcate, sunt situaþii în care transportul pro-
duselor destinate exportului cãtre statele
UE dureazã mai mult de la producãtor la
graniþa, decât de la graniþã pânã în þara de
destinaþie. România primeºte de la Bruxel-
les, din fondurile structurale ºi de coeziune,
sume importante, îndeosebi pentru dezvol-
tarea transportului rutier ºi feroviar. Este
pãcat sã nu folosim aceºti bani pentru a ne
transporta produsele mai repede ºi mai ief-
tin pe piaþa europeanã, dar ºi pentru a atra-
ge mai mulþi investitori în România. Sã nu
uitãm cã nu o datã investitori puternici au
renunþat sã dezvolte afaceri aici din cauza
problemelor de infrastructurã.

Industria de apãrare –
unul dintre motoarele de
dezvoltare a economiei
naþionale

Reporter: Întrevedeþi ceva oportunitãþi
pentru industria româneascã?

Costicã T.Mustaþã: În ceea ce priveºte
industria româneascã, considerãm cã are o
ºansã realã de relansare atât prin operaþiuni
de offset direct, cât ºi indirect, însã este ne-
voie de programe multianuale coerente, a
cãror realizare sã fie urmãritã cu consec-
venþã. În calitate de preºedinte al Camerei
bucureºtene, organizaþie care reprezintã
îndeosebi mediul privat, vã pot spune cã
sunt multe companii interesate sã se impli-
ce, în colaborare cu firme din sectorul indu-
striei de apãrare sau individual, în progra-
mele de apãrare ºi securitate naþionalã.
Sunt companii cu potenþial din punct de ve-
dere tehnic ºi tehnologic, unele dintre ele
certificate NATO, care pot sã deruleze pro-
iecte solide de cooperare industrialã cu fir-
me de profil din vestul Europei sau de pe
continentul nord-american.

Pentru a fi valorificatã aceastã oportuni-
tate, industriaºii au nevoie de: asigurarea
unui cadru legal clar ºi uºor de aplicat, în
care procedura de compensare sã se aplice
la toate contractele de import de tehnica
specialã, funcþionarea eficientã a Oficiului
de Compensare pentru Achiziþii de Tehnicã
Specialã, dar ºi promovarea constantã ºi
þintitã a domeniilor prioritare ce beneficia-
zã de derularea operaþiunilor de compensa-
re, precum ºi a modalitãþilor de operaþiona-
lizare a contractelor cu clauzã offset.

Efectele benefice ale unei astfel de abor-
dãri asupra mediului economic autohton
sunt multiple: dezvoltarea industriei româ-
neºti, în general, ºi a celei de apãrare, în
special; crearea de noi capacitãþi de pro-
ducþie ºi de noi locuri de muncã; atragerea
de capital strãin; reducerea decalajului
tehnologic comparativ cu þãrile vestice;
creºterea productivitãþii în industrie;
creºterea competitivitãþii economiei româ-
neºti; diminuarea deficitului balanþei co-
merciale. O altã linie urmatã de specialiºtii
CCIB, pe termen mediu, este aceea de a
elabora propuneri de strategii de dezvolta-
re, pe ramuri economice, care sã stea la
baza unor documente viitoare ale Executi-
vului Romaniei.

Reporter: Un mesaj pentru antrepreno-
ri cu ocazia Zilei Naþionale a României.

Costicã T. Mustaþã: Acum 102 ani,
înaintaºii noºtri ne-au dat o lecþie de viaþã
excepþionalã: dincolo de orgolii, de dife-
renþe de opinie, de interese personale sau
de grup au gãsit elemente care i-au adus la
aceeaºi masã, au construit punþi ºi au pus
întreaga lor energie în slujba unui singur
þel: fãurirea României Mari. Astãzi, în pli-
nã crizã provocatã de pandemia de Co-
vid-19, avem nevoie, încã o datã, sã
depãºim ceea ce ne desparte ºi sã lucrãm
împreunã – antreprenori, manageri, repre-
zentanþi ai comunitãþii de afaceri ºi ai me-
diului academic, oameni politici, specia-
liºti în diverse domenii de activitate – pen-
tru un scop comun: relansarea economiei
româneºti. Da, sunt importante viziunea,
conduita ºi consecvenþa decidenþilor, însã
nu trebuie neglijat rolul comunitãþii de afa-
ceri ºi al societãþii, în ansamblul ei. Haideþi
sã fim parte activã a soluþiei! La mulþi ani,
România! La mulþi ani, români!

Reporter: Vã mulþumim.

A CONSEMNAT
GEORGE MARINESCU.

P
andemia ºi criza generatã în economie au marcat anul 2020 în privin-

þa activitãþilor derulate de mediul privat de afaceri. Multe companii

au fost afectate de mãsurile restrictive impuse în starea de urgenþã ºi

starea de alertã ºi, fãrã mãsurile de sprijin financiar luate de deciden-

þii politici, am fi asistat la un colaps al economiei naþionale. Sprijinirea finan-

ciarã de la bugetul de stat a ºomajului tehnic, mãsurile active privind forþa de

muncã, sprijinirea microîntreprinderilor prin acordarea unor microgranturi,

finanþarea capitalului de lucru ºi finanþarea investiþiilor realizate de mediul

privat sunt decizii menite sã salveze cât mai multe dintre companii româneºti

afectatea de actuala crizã sanitarã, economicã ºi socialã. Aceste mãsuri vor

continua, iar firmele vor beneficia ºi de fondurile europene din Mecanismul

de redresare ºi rezilienþã, sume menite sã ajute la retehnologizarea, digitali-

zarea ºi dezvoltarea companiilor din þara noastrã. Pentru a vedea în ce stadiu

se aflã mediul privat de afaceri, care este situaþia acestuia în Capitalã ºi cât de

pregãtiþi sunt antreprenorii pentru proiectele ce vor fi finanþate din fonduri

europene, am realizat urmãtorul interviu cu dr. ing. Costicã T. Mustaþã,

preºedintele Camerei de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti.
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În intervalul martie-
septembrie 2020, în
Capitalã au intrat în
insolvenþã 761 firme,
în creºtere cu 30,5%

faþã de intervalul
similar din 2019".


