Primul val
LIVIU

SAV

Mai repede decât se aştepta multă
lume se conturează primele efecte ale
crizei financiare asupra companiilor
româneşti.

Cauzele acestor prime probleme nu
au legătură doar cu Încetinirea şi
reaşezarea procesului de creditare
bancară. Cauze mult mal Importante
se găsesc În organiz~re~ internă a

companiilor şi a actiunilor celor care
le conduc. Printre aceste cauze Interne
ar fi:
-practici comerciale dezechilibrate
(se plătesc furnizorii mult mal r=pe?e
decât se Încasează marfa cumparata
de la ei);
-vânzările cu "orice preţ", fără
urmărirea eficientă a modului de

Încasare al clientilor şi a profitabilitătii
acestora;
-utilizarea capitalului de lucru pentru investitii productive sau, mai rău,

pentru achizitii de imobile cu scop
speculativ sau de autoturls~e scu~pe;

-decapitalizarea companIIlor prin
retrageri de dividende disproP0l1lOnate .

Problemele imediate, care deja au
.
-Întârzieri la plata ImpoZitelor ŞI taxelor către stat
-incidente de plată la CEC-uri şi
Bilete la ordin, fără să mai vorbim de
Întârzierile la plata altor datorii fată de
apărut la multe companii, sunt:

furnizorii care nu au primit instru-

mente de plată;
_
_.
-Întârzieri la plata ratelor catre bancI
şi firme de leasing.

Consecintele viitoare pot fi dintre
cele mai grave pentru orice afacere:
1. imposibilitatea obtinerii de credite noi sau prelungIrea celor eXIstente,
fiind ştiut faptul că băncile solici;ă un
istoric curat al ultimelor 12 luni In
ceea ce priveşte achitarea creditelor, a
CEC-urilor şi Biletelor la ordin, precum
şi absenta datoriilor la stat;
.
2. pierderea activelor ipotecate sau
gajate la diverşi finantat,?ri În cazu l
Întârzierilor majore ŞI a Incepe~lI ~xe
cutării garantiilor de către credlto,,;
3. Începerea procedurII de recuperare a creantelor de către stat, care are
ca prim pas blocarea conturi lor_ bancare şi, deci, parahzarea actiVItat"
compan iei;
..
.

4. deschiderea procedurII de Insolventă de către oricare creditor n ep lătit
la termen (furnizor, bancă, stat), ceea

ce poate duce chiar la falimentul afaceri i.
Multe companii au primit lovituri
dure, pentru ca re putine dintre ele
erau pregătite. Mal mult, nimeni nu .
ştie cu exactitate la câte valuri vor mal
trebui să facă fată companiile
româneşti.

Şi totuşi, primul va l a trecut...
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