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“ Pentru a înfrâna
trebuie legi. Dar trebuie
ºi oameni care trebuie
sã împlineascã legile.”

Mihail SADOVEANU

PANDEMIA
ªI ECONOMIA

Dan POPESCU

NELINIªTEA DINAINTEA
FURTUNII. CÂT DE

APROAPE ESTE O NOUÃ
CRIZÃ MONDIALÃ?

1. Efectele, complicaţiile, foarte grave pe
care pandemia de coronavirus (un virus
violent, agresiv, cu o mare putere de
contagiune, imprevizibil şi încă insuficient
cunoscut, cum ne spun medicii) - întinsă
masiv pe 4 continente, cu numeroase
victime dar şi cu o vulnerabilizare a
potenţialului uman - le produc în economie
sunt  devastatoare. Numeroase pe termen
scurt iar altele - la fel de multe, cu profun-
zime - pe termen mediu şi lung. Abia le
întrezărim acum - când scriem aceste rân-
duri - în dimensiunile lor cât de cât reale.

"Creeazã ca un Dumnezeu! Ordonã ca un rege! Munceºte ca un rob!
Constantin BRÂNCUŞI

Este problemă de studii, strategii, progra-
me, etc. "Azi", "mâine", nu mai târziu. Cine
va face astfel, va câştiga... Bursele nu dau
deloc, cel mai adesea, semne bune. Nu
de puţine ori, indicele Dwight Jones a decli-
nat, declină abrupt, periculos. Capitalul
financiar-bancar încearcă să susţină mari
presiuni, inclusiv cele generate de amâna-
rea plăţii unor taxe şi impozite, de şomajul
tehnic, de amânarea plăţii unor rate, de
salarii fără echivalent, etc. Piaţa mondială
basculează, este bulversată. Nu doar
frontierele statelor, ci şi mari şi mici oraşe

De la Hong Kong până la Londra,
bursele s-au prăbuşit, agravând amenin-
ţările legate de economiile europene.
Pieţele cotaţiilor petrolului s-au prăbuşit şi
au transmis panică, o undă de şoc pe
pieţele financiare,  după ce Arabia Saudită
a decis să scadă drastic producţia, declan-
şând un război al preţurilor cu Rusia, după
eşecul negocierilor OPEC - Rusia. Este cea
mai mare scădere de la declanşarea
războiului din Golf din 1991.  În timp ce
pandemia dă peste cap vieţile a milioane
de oameni, investitorii sunt dezamăgiţi de
lipsa unor măsuri mai ample din partea
guvernanţilor. Speranţele că epidemia care
a început în China se va termina în câteva
luni iar activitatea economică va reveni la
normal au fost spulberate în condiţiile în
care numărul cazurilor de infecţie raportate
la nivel mondial l-a depăşit pe cel din
China. Pieţele pot face faţă oricărei situaţii
în care există un risc ridicat atâta timp cât
se vede lumina de la capătul tunelului. Însă,
pentru moment, nimeni nu poate spune
cât timp va dura această situaţie şi cât de
gravă va fi. Nouriel Roubini, profesor la

şcoala de Afaceri Stern de la Universitatea
din New York şi CEO al Asociaţiilor Roubini
Macro, îşi expunea punctul de vedere în
privinţa factorilor care ar putea să declan-
şeze o nouă criză globală în anul 2020 încă
din luna iunie a anului trecut, când nu se
ştia de epidemia care va urma: "Şocurile
de pe pieţele din întreaga lume ar fi
suficiente pentru a aduce o criză globală,
indiferent de ceea ce fac băncile centrale
majore. Odată cu tensiunile actuale, care
deja micşorează încrederea consuma-
torilor şi a investitorilor în mediul de afaceri,
consumatori şi investitori, dar şi odată cu
încetinirea creşterii globale, escaladarea
ulterioară ar lovi lumea cu o recesiune."

De asemenea, acest domeniu creează
aproximativ 33 de milioane de locuri de
muncă, adică aproape 15% din totalul
ocupării forţei de muncă în Uniunea Euro-
peană (European Commission, 2018).
Astfel, acest domeniu este de interes atât
pentru guverne, cât şi pentru consumatori,
prin prisma dimensiunii comercianţilor
(companiilor) şi a poziţiei lor pe piaţă.

Conform literaturii de specialitate există
diferenţe semnificative între preţurile şi
profitabilitatea comercianţilor din cadrul
Uniunii Europene, Howe (2003) demon-
strând că un consumator din Regatul Unit
al Marii Britanii cheltuieşte de două ori mai
mult pe coşul mediu faţă de un consumator
din Franţa, Germania, Belgia sau Olanda.
Profitabilitatea ridicată a comercianţilor cu
amănuntul din Regatul Unit al Marii Britanii
faţă de ceilalţi competitori din Uniunea
Europeană a fost sesizată şi de Corstjens
et al. (1995) în cazul supermarketurilor.
"Rezultatul" sau performanţa sectorului co-
mercial depinde de structurile pre-existen-
te ale comercianţilor şi de relaţiile dintre
producători şi comercianţi, precum şi de
amplasarea acestora, de legislaţie, etc.

Uniunea Europeană este cel mai mare

exportator şi importator mondial de mărfuri
şi servicii luate împreună, cel mai mare
investitor străin direct şi cea mai importantă
destinaţie pentru investiţiile străine directe
(Comisia Europeană, 2015). Sistemul
economic actual (global şi digital) se
bazează pe lanţuri valorice internaţionale,
conceperea, proiectarea şi producţia având
loc în etape diferite, în mai multe ţări.
Aşadar, există diferenţe între modul în care
au evoluat structurile comerciale din cadrul
diferitelor ţări din interiorul Uniunii Euro-
pene, existând un grad diferit de implicare
şi intervenţie a guvernelor în cadrul acestui
sector. În unele ţări există multe magazine
de mici dimensiuni (de exemplu, Grecia,
Italia, Portugalia şi Spania), în altele vân-
zările sunt concentrate în cadrul unor
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102 ANI DE LA UNIREA
BASARABIEI CU ROMÂNIA
Anexat dupã rãzboiul ruso-turc din anii 1806-1812,

de Rusia þaristã  dupã Pacea de la Bucureºti din anul
1812, în timpul lui Alexandru I, teritoriul dintre Prut ºi

Nistru a avut o istorie zbucimatã ºi complicatã.

De la un regim iniţial de autonomie, de-
terminat şi de înfrângerea Rusiei în Războiul
Crimeii (1853-1856), în timpul lui Nicolae I
şi Alexandru al II-lea, în timpul ţarului
Alexandru al III-lea, s-a trecut la transfor-
marea Basarabiei în gubernie (1873). Deşi
autorităţile  ruseşti au descurajat menţinerea
unei identităţi româneşti în teritoriul ocupat,
elita intelectuală românească a început, încă
din prima jumătatea a secolului al XIX-lea,
cu multe riscuri să încurajeze tipărirea de
ziare, abecedare şi  broşuri de cultură
generală. Lupta naţională a românilor din
Basarabia se va intensifica în a doua jumă-
tate a secolului XIX şi mai ales la începutul
secolului următor. Ziare ca ,,Mesagerul
Basarabiei" (1884) şi ,,Basarabia" (1906-
1907) au promovat limba română în Şcoală
şi în Biserică, contribuind la revigorarea
sentimentului naţional românesc. Un
moment important de care fruntaşii români
din Basarabia au profitat, în condiţiile
destrămării Imperiului ţarist, a fost şi
recunoaşterea dreptului la autodeterminare
a popoarelor, care a încurajat popoarele din
fostul Imperiu rus de a-şi lua soarta în
propriile mâini şi de a-şi hotărâ destinul
naţional propriu.

Mişcarea românească de emancipare continuare în pag. 6

naţională din Basarabia a luat avânt în
condiţiile transformărilor politice din Rusia.
Înfiinţarea în 13 aprilie 1917 a  Partidului
Naţional Moldovenesc în frunte cu arhi-
mandritul Gurie Grosu, Pan Halippa, Alexis
Nour, Emil Gavriliţă, Ştefan Ciobanu, Alexei
Mateeveci, Pavel Gore, Vladimir Herţa,
Elena Alistar, a fost de natură să impul-
sioneze  lupta de emancipare. Se adaugă
Congresul militar moldovenesc ţinut între
2-7 noiembrie 1917, care proclamând
autonomia politică şi teritorială a Basara-
biei, a hotărât constituirea unei forţe armate
proprii şi convocarea unui organ reprezen-
tativ - Sfatul Ţării. În 4 decembrie al acelu-
iaşi an, Sfatul Ţării constituit pe principii
democratice atât din punct de vedere etnic
(84 de deputaţi moldoveni şi 36 de deputaţi
ruşi, evrei, bulgari etc.) cât şi socio-profe-
sional, l-a ales ca preşedinte pe Ioan Incu-
leţ. S-a creat un curent favorabil unirii cu
România susţinut de Pantelimon Halippa,
care era şi editorul ,,Cuvântului Moldo-
venesc" şi de Ioan Pelivan, la care s-a adău-
gat Onisifor Ghibu, venit în primăvara lui
1917 la Chişinău, editor al ziarelor ,,Ardea-
lul" şi ,,România Nouă". Activitatea politică
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continuare în pag. 4,5

Bergamo

Economia ºi pieþele financiare au fost lovite de coronavirus

continuare în pag. 3,8

Comerþul reprezintã o parte semnificativã a activitãþii
economice a economiilor dezvoltate, comerþul cu ridicata ºi
cu amãnuntul contribuind împreunã cu aproximativ 11,1%
la produsul intern brut (PIB) al Uniunii Europene.

continuare în pag. 2,3
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formate mari (Howe, 2003, p.195).
De asemenea, există diferenţe şi
în ceea ce priveşte preferinţele
consumatorilor pentru anumite
formate de magazine.

O tendinţă generală observată la
nivelul ţărilor din Uniunea Euro-
peană constă în scăderea cotei de
piaţă a magazinelor universale
(engl. department stores), creşte-
rea ponderii comerţului cu predo-
minantă alimentară ş i expan-
siunea magazinelor de tip discount
şi a celor specializate, non-ali-
mentare. De asemenea, prezenţa
lanţurilor internaţionale de retail a
crescut constant. Formatele maga-
zinelor existente, tiparele de
consum şi anumite instituţii, printre
alte variabile, reflectă istoria şi
cultura ţărilor. Astfel, lanţurile
internaţionale de retail vor fi într-o
mai mică sau mai mare măsură
compatibile cu sistemele existente
în "ţările gazdă", fapt ce influen-
ţează implicit şi performanţa finan-
ciară a acestora (Ferner, 2000). O
altă tendinţă observată constă în
scăderea importanţei comercian-
ţilor cu ridicata, respectiv creşterea
puterii de negociere a comercian-
ţilor cu amănuntul (marilor reţele)
în relaţia cu furnizorii lor (tendinţă
observată în Marea Britanie,
Spania, Grecia, etc.).

Comerţul cu amănuntul este un
sector dinamic, cu o concurenţă
puternică. Extinderea comercian-
ţilor pe pieţe internaţionale este
determinată de o serie de factori
precum: oportunităţile limitate de
creştere din ţara de origine, date
de concurenţa sporită, eventuale
restricţii stabilite de guvern sau de
costul ridicat al terenurilor / spaţiilor
comerciale / forţei de muncă. Un
alt factor important este atracti-
vitatea altor pieţe, respectiv oportu-
nităţile de creştere, date de poten-
ţialul de creştere a puterii de cum-
părare din "ţara gazdă", existenţa
unui sector comercial subdezvoltat
sau existenţa anumitor nişe
(Morbe, 2018). În acelaşi timp,
extinderea pe noi pieţe nu are
întotdeauna succes, existând şi
cazuri de reorientare geografică /
ieşire de pe anumite pieţe. Tocmai
această dinamică evidenţ iază
importanţa studierii deciziilor de
internaţionalizare a companiilor ce
activează în retail, în general,
respectiv a performanţei lor în
"ţările gazdă", în particular. Conform
Lukas Morbe (2018) doar 14 studii
cantitative au urmărit performanţa
lanţurilor internaţionale de retail şi
doar 6 dintre acestea prezintă
performanţa locală a acestor
companii în pieţele externe.

Performanţa lanţurilor internaţio-
nale de retail poate fi studiată
având în vedere:

- implicaţiile activităţilor interna-
ţionale ale comerciantului asupra
performanţei generale a firmei;

- rezultatele operaţiunilor din
"ţările gazdă".

Majoritatea studiilor existente
analizează dacă internaţionali-
zarea, în general, sau gradul, viteza
şi amploarea geografică a inter-
naţionalizării afectează perfor-
manţa firmei (tabelul 1).

Mai multe studii privesc activităţile
internaţionale ca o dimensiune a
diversificării firmei şi abordează
domeniul geografic al activităţilor din
diferite ţări sau regiuni în interacţiune
cu diversificarea formatelor. Doar
două studii abordează alte antece-
dente ale performanţei globale a
comercianţilor cu amănuntul în
context internaţional (Swoboda et al.,
2014; Chan et al., 2011).

Performanţa lanţurilor internaţio-
nale de retail poate fi analizată şi
pornind de la analiza performanţei

locale a acestora în "ţările gazdă"
(tabelul 2).

În concluzie, deşi cercetările rea-
lizate până în prezent au evidenţiat
factori care pot contribui la perfor-
manţa locală a lanţurilor interna-
ţionale de retail, există încă întrebări
fără răspuns. Multe din studiile
existente explică modul în care
comercianţii iau deciziile de extin-
dere la nivel internaţional, însă
puţine analizează modul în care
aceste decizii influenţează perfor-
manţa acestora.
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"Pierzi, câştigi - negustor te
numeşti". Cine va pierde şi câţi vor
câştiga de pe urma  epidemiei de
COVID-19? La 65 de ani, Gates este
al doilea cel mai bogat om din lume,
după fondatorul Amazon, Jeff Bezos
şi are o avere de 103,6 miliarde de
dolari. Bill Gates şi soţia sa au fost
numiţi cei mai generoşi filantropi din
SUA în 2018, de către "The Chronicle
of Philanthropy", după ce au donat
4,8 miliarde de dolari prin fundaţia
lor în 2017. Interesant este, că în
anul 2019, într-o conferinţă interna-
ţională, Gates avertiza că omenirea
va cunoaşte o epidemie ca cea din
prezent şi că se impuneau o serie
de măsuri  preventive în acest scop.
Recent, Bill Gates, co-fondator al
Microsoft, companie care valorează
1,21 trilioane de dolari la bursa, şi-a
anunţat oficial retragerea din
conducerea companiei, rămânând
însă cu 1,36 % din companie (acţiuni
în valoare de 16 miliarde de dolari),
pentru a dedica mai mult timp
activităţilor filantropice globale în
domeniile sănătăţii şi dezvoltării,
educaţiei şi schimbărilor climatice.
Prin contribuţia unor asemenea
personalităţi, donaţii pentru cerce-
tare etc., poate se va găsi şi antivirusul
pentru actuala epidemie, într-un timp
cât mai scurt. Unii patroni s-au gândit
la reorganizarea afacerii pe timp de
criză. Unul dintre cei mai mari
constructori de maşini electrice din
China BYD Co., a devenit cel mai
mare producător de măşti sanitare
şi dezinfectant, în condiţiile în care a
început producţia în urmă cu
aproximativ o lună. Potrivit BYD, care
numără printre investitorii săi şi pe
celebrul Warren Buffett, în prezent
compania poate produce cinci
milioane de măşti sanitare pe zi şi
continuă să îşi extindă capacităţile
de producţie. De asemenea, BYD
produce zilnic aproximativ 300.000
de sticle de dezinfectant pentru
mâini. Principalului organism de
planificare economică din China
(NDRC), a informat că la data de 22
februarie capacitatea de producţie
a Chinei a ajuns la 54,8 milioane
măşti pe zi, de 2,8 ori mai mult decât
la data de 1 februarie. Pe măsură ce
uzinele din China îşi reiau activitatea,
o serie de producători chinezi, inclu-
siv o subsidiară a grupului Foxconn,
compania care asamblează telefoa-
nele Apple, şi-au modificat liniile de
producţie pentru a fabrica măşti
sanitare. De exemplu, constructorul
auto SGMW, un joint - venture între
General Motors şi SAIC Motor, susţine
că produce aproximativ două
milioane de măşti sanitare pe zi.

Tranziţia rapidă de la un produs la
altul este o dovadă a capacităţilor
chineze de producţie dar scoate în
evidenţă şi urgenţa pe care o resimt
companiile în a încerca să oprească
virusul să le paralizeze operaţiunile.
Efectele se resimt deja în proble-
mele apărute în lanţurile de distri-
buţie, restricţii de călătorie şi creşte-
rea nesiguranţei pe pieţele din
întreaga lume. În funcţie de evoluţia
situaţiei - care, din păcate, nu poate
fi previzionată nici ca intensitate, nici
ca durată -, unda de şoc se va pro-
paga asupra tot mai multor sectoare,
cu implicaţii asupra întregii societăţi.
Efectele virusului asupra economiei
globale sunt dificil de estimat în
prezent.

Fondul Monetar Internaţional şi-a
redus estimările de creştere globală,
iar Organizaţia pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică a preconizat
o reducere la jumătate a creşterii
globale în anul 2020. Epidemia
SARS  a infectat peste 8.000 de oa-
meni şi a durat nouă luni, provocând
pierderi în jur de 40.000 de milioane
de dolari, numai pentru industria
turismului, dar actuala criză ar putea
genera costuri de 5- 6 ori mai mari.

Într-o perioadă mult mai scurtă,
COVID-19 a infectat de peste zece
ori mai mulţi oameni şi se răspân-
deşte rapid. Industria turistică şi
transporturile de persoane sunt
primele sectoare de activitate care
au pierderi uriaşe, unele companii
îndreptându-se spre insolvenţă. Cei
peste 100 milioane de chinezi care
călătoreau anual, cheltuiau mai mult

de 80 miliarde de dolari în destinaţii.
Agenţiile de turism trec prin cea mai
grea perioadă, pentru că luna martie
ar fi însemnat încasări importante pe
Early Booking, datorate achiziţionării
de pachete de servicii turistice cu
reducere de până la 30%, pentru cei
care achitau în această perioadă. Cu
banii încasaţi, firmele ar fi plătit
avansurile la hotelieri pentru serviciile
contractate pentru sezonul estival
2020 şi nu numai. Pe lângă faptul
că nu încasează nimic în această
perioadă, agenţiile procedează zilnic
la restituirea sumelor încasate de la
clienţi ca avans, la urma lor îndrep-
tându-se împotriva companiilor de
transport aerian sau hoteliere pentru
a recupera sumele plătite la serviciile
contractate până la începerea crizei.

Pandemia prezintă o ameninţare
semnificativă pentru industria turis-
mului şi transportului de persoane,
ca şi pentru celelalte sectoare ale
economiei mondiale după ce mii de
zboruri internaţionale au fost anulate
şi mai multe firme au suspendat
asigurările de călătorie. Acţiunile
companiilor aeriene şi ale opera-
torilor de turism, inclusiv TUI, EasyJet,
ING (proprietarul British-Airways) şi
Air France - KLM, se confruntă cu cele
mai semnificative scăderi la bursă,
în urma opririi călătoriilor globale.

Criza generată de coronavirus
ameninţă 50 de milioane de locuri
de muncă din sectorul turismului şi
călătoriilor: 30 de milioane în Asia, 7
milioane în Europa, 5 milioane în
America, restul împărţindu-se între
celelalte regiuni ale planetei şi
pierderi  financiare de peste 25% în
2020. Consiliul Mondial al Turis-
mului şi Călătoriilor propune guver-
nelor ţărilor afectate o serie de
măsuri: anularea sau simplificarea
vizelor oriunde este posibil şi redu-
cerea costurilor; relaxarea fiscală în
porturi şi aeroporturi (eliminarea
unor taxe şi bariere); reducerea
taxelor pentru călători; creşterea
bugetelor de promovare a destina-
ţiilor turistice ş.a. Faţă de unele
măsuri şi iniţiative de stopare a
răspândirii coronavirusului, prezen-
tate în ediţia trecută a jurnalului
Euroeconomia XXI, alte firme au
stopat activitatea: firma de nave de
croazieră Princess Cruises şi-a
suspendat toate operaţiunile pentru
o perioadă de 60 de zile; companiile
aeriene British Airways, EasyJet şi
Norwegian Air şi-au suspendat o
bună parte din zboruri ca răspuns la
răspândirea coronavirusului; în ceea
ce priveşte situaţia Chinei, numărul
de zboruri a scăzut cu 84,5% luna
trecută, scoţând în evidenţă impactul
economic generat de virus; autorita-
tea de reglementare aviatică chineză
menţiona că  veniturile companiilor
au scăzut cu 21 miliarde de yuani
(2,64 miliarde de euro). Muzeele
Vaticanului, Luvru, Colosseumul şi
Pompeii ş.a. au fost închise din cauza
coronavirusului. Numai muzeul Lu-
vru, a primit anul trecut 9,6 milioane
de vizitatori, majoritatea străini, în
mare parte, americani, chinezi şi
europeni. Recent,  muzeul a găzduit
o expoziţie specială cu tema  Leo-
nardo da Vinci, cu un record istoric
de aproape 1,1 milioane de vizitatori.

 În timp ce ţări ca Italia, Franţa,
Spania, Germania, Austria, România
ş.a. iau măsuri specifice stării de
urgenţă, la semi-maratonul de la
Bath, Marea Britanie, au fost înregis-
traţi peste 6200 de participant. Faptul
că englezii fac mereu lucrurile diferit
este un lucru care se ştie de secole
în Europa. Prim-ministrul englez a
fost puternic criticat pentru modul
cum a abordat epidemia de coro-
navirus până în prezent, mulţi experţi
susţinând că nu a mers suficient de
departe pentru a opri răspândirea
virusului.
Ţările afectate de epidemia de

COVID-19 propun stimulente fiscale
pentru a sprijini economia, în încerca-
rea de a limita efectele crizei, măsuri
care se impun şi în România. Ţările
din G7 - Germania, Canada, SUA,
Franţa, Italia, Japonia şi Marea Brita-
nie au anunţat că vor folosi toate mij-
loacele disponibile, inclusiv fiscale,
pentru a limita efectele negative.



4 Criza VINERI 20 MARTIE 2020

Dan POPESCU

urmare din pagina 1

sunt închise. Turismul, transpor-
turile, internaţionale dar şi interne,
o bună parte din comerţ - mai ales
exterior dar şi interior - se află
aproape la "pământ". Şomajul, în
general, de dimenisuni şi grav, este
extrem de ameninţător. Este
aproape deja aici...  Şcolile şi
universităţile sunt închise. Sportul,
cu tot ce are el economic, dar şi în
amonte şi în aval, la fel. "Au fost
luate măsuri de necesitate", ale
"stărilor de urgenţă", măsuri foarte
utile. Anularea, pe urmă suspen-
darea curselor, îndeosebi aeriene,
dar şi navale, trenuri, auto, etc.
Restricţionarea severă a circulaţiei
persoanelor, "manu militari" în
multe privinţe. Sunt afectate
circuitele globalizării, producţiile,
mobilitatea forţei de muncă,
repliindu-ne pe ceea ce filozoful
român Emil Cioran scria odată,
desigur în alte condiţii decât cele
din urmă cu câteva luni: "Omul ar
trebui să trăiască şi să moară acolo
unde a văzut lumina zilei". Poate
că avea dreptate în urmă cu zeci şi
zeci de ani, sper să nu aibă dreptate
în vremea de după pandemie. Va
veni şi aceea... Ne aflăm însă,
practic, acum, în stare de război cu
acest nenorocit virus.

***********************

2. Bulversându-se - este
termenul minimal - exporturile şi
importurile mondiale, complicaţiile
actuale se vădesc, în primă
măsură, la nivel naţional. Mai ales
în condiţiile în care economiile se
străduiesc, trebuie, sunt obligate,
să-şi confirme şi reconfirme o
anumită identitate. Se repliază, cel
mai adesea, pe ele însele, pe
naţional, şi vor trebui să satisfacă
mai multe necesităţi decât înainte.
Decât înainte când beneficiau, în
mai mare măsură, de un comerţ
exterior de utilitate, referindu-ne cu
precădere la cel comunitar, în
cadrul UE pentru România, dar şi
la cel din alte direcţii.

Chiar şi numai din
acest punct de vedere,
reprimarea pandemiei,
la nivel mondial,
comunitate, neapărat
global, costă ca atare,
direct, o groază de
bani. Deopotrivă,
trebuie să-i apreciem,
din întregul nostru
suflet, pe cei aflaţi în
prima linie a bătăliei:
medicii şi personalul
medical, adevăraţi eroi,
în speţă, punând,
odată mai mult, în
lumină o şcoală
medicală românească
de mare valoare.
Pe minunaţii farmacişti.
Pe jandarmi şi poliţişti.
Pe vânzătorii de la
magazinele rămase
deschise, şi ei oameni
deosebiţi. Pe jurnalişti.
Pe cei care asigură
producţia, funcţio-
nalităţile urbane şi
rurale. Pe cei care au
luat şi iau deciziile
necesare corespun-
zătoare, de mare
responsabilitate. Pe
managerii de companii,
de societăţi, mediul de
afaceri, angajatorii, etc.

 Ca români, cetăţeni ai ţării, ai
Europei Unite, ai lumii, un altruism,
o solidaritate binevenită nu trebuie
să lase niciun fel de loc egois-
mului, poate intrinsec, pe care-l
avem în noi.

***********************

3.  Iată, dar, cât de complicat este
tabloul. Ne-am referit doar parţial.

Peste tot în lume se iau
sute şi sute de măsuri
de regulă restrictive.
Experienţa economică
a lumii ne arată că unii
- mai ales "cei mari" -
ies mai uşor din crize,
alţii mult mai greu. Va
dura. Aşa s-a întâmplat
la marea criză din
1929-1933, la cea din
Asia de Sud-Est din
1997-1998. La criza din
2007-2008 rostogolită
din SUA în toată lumea.
Cei cu economii mai
slabe, dependente în
circuit şi fără un
cuvânt prea greu de
spus acolo, au plătit şi
plătesc sporit.

Cu atât mai mult se vădeşte acum
- şi se va vădi în continuare - preţul
greu de la noi pentru distrugerea,
în mare măsură, a industriei
româneşti, a agriculturii (sisteme de
irigaţii, fabrici de îngrăşăminte, etc.)
efectiv tributară acum importurilor
în asigurarea necesarului de hrană
a populaţiei. Plătim preţ greu pentru
pasivitatea - cel puţin pasivitatea -
cu care au fost privite decenii de-a
rândul transporturile. Plătim preţ
greu pentru debilizarea instituţiilor
statului, etc. Nu putem fi doar o ţară
de turism şi să nu avem industrie
de bază, mai ales că avem resurse,
să nu avem o agricultură perfor-
mantă, infrastructuri cât de cât
moderne. Instituţii ale statului
puternice. Să sperăm totuşi.

***********************

4. Oricum, se relevă ca o
problemă deosebită şi venirea în
ţară a celor din diaspora, plecaţi în
Italia, Spania, Germania, Franţa,
SUA, etc. Nu din dorinţa de a face
turism ci în căutarea unei vieţi mai
bune care nu le-a putut fi oferită în
ţara lor. Ce va fi acum şi pe urmă
cu ei? Mai ales pe urmă, în condiţiile
în care multe dintre locurile lor de
muncă din stră inătate vor fi
desfiinţate sau altfel restructurate.
Şi nici nu ştiu când se vor putea
întoarce acolo. Este greu de dat un
răspuns acum. Cum însă mulţi
dintre ei sunt oameni cu o disci-
plină fermă de muncă, mulţi cu
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cunoştinţe profesionale ridicate,
poate chiar cu resurse, opiniem că
aceia care doresc se pot transforma
într-un factor important pozitiv
pentru economia românească.

Desigur, asemenea probleme se
vădesc, se vor vădi, într-un fel sau
altul, în general, în balanţele
materiale. În balanţele de încasări

şi plăţi, în balanţele comerciale
care relevă un anume echilibru
economic. În balanţele de venituri
şi cheltuieli băneşti ale populaţiei.
Toate acestea întocmite - sperăm -
la nivel naţional dar şi la nivel
comunitar şi - sperăm, de aseme-
nea - la nivel global. Fantezie? Nu
cred. Avem nevoie de asta, de
concluzii astfel şi aplicarea lor.
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După Şcoala Franceză din
Bucureşti, iar când autorităţile
comuniste au desfiinţat-o, după
şcoala Sf. Efefterie, pe urmă
Cuibul cu Barza şi apoi Liceul Sf.
Sava (devenit atunci Nicolae
Bălcescu), după doi ani de şcoală
Sanitară în condiţiile unui dosar
prost pentru facultate, autorul a
urmat ASE Bucureşti, Facultatea
de  Economie Generală - Econo-
mie Politică. Sunt detalii asupra
vieţii de atunci, presiuni, per-
cheziţii, arestări la care erau
supuse familiile foste burgheze,
mai ales înainte de 1962-1963,
precum şi pentru timpul de după
cu unele liberalizări, constrângeri
mai puţine, unele relaxări, etc.
Sunt detalii privind colegi ş i
profesori, destine. Cum se învăţa
atunci întrucât şcoala în general,
cu compromisurile de rigoare, era
foarte serioasă. Sport de perfor-
manţă încă de mic pe banii statu-
lui, fapt pozitiv. Pe urmă, datorită
mediilor mari în facultate ale auto-
rului, prin câştigarea competiţiei
cu patru colegi, aminteam şi de
unele relaxări sociale, redactor
economic la cel mai mare cotidian
al ţării, vreme de patru ani şi
jumătate. Ani în care a examinat
îndeaproape, practic cele mai
importante întreprinderi indus-
triale din ţară. Şi erau multe, cu
beneficiu social. A dorit totuşi să
plece de la ziar şi, tot prin concurs,
a devenit economist macrosin-
tezist în Comitetul de Stat al
Planificării, aproape şase ani. O
altă "şcoală economică", cu colegi
remarcabili, bine pregătiţi, cu fapte
care permiteau progrese în
economia românească. Cerinţele
de timp în realizarea şi susţinerea
doctoratului în economie la ASE

Dan Popescu, "Jurnal de cercetãtor"
Bucureşti, unde a început în paralel
şi activitatea didactică, l-au deter-
minat pe autor să se transfere în
cercetarea economică, susţinând
deopotrivă cursuri şi seminarii la
ASE Bucureşti. Deci, mult mai
aproape de noile preocupări.

După Revoluţie, consilier de
ministru, director al unui grup de
presă şi editură, şi cu cei cinci-
sprezece ani de învăţământ supe-
rior "în spate" şi cam tot atâţia efectiv
în cercetarea economică, după
concurs profesor la Universitatea
din Sibiu, şi apoi, până în urmă cu
un an, vreme de peste un deceniu,
profesor şi la Universitatea din
Bucureşti. Premiul "P. S. Aurelian"
al Academiei Române în 1999
pentru lucrarea de unic autor
"Istoria gândirii economice din
antichitate până la sfârş itul
secolului XX". Oricum, nu s-a
desprins de publicistica econo-
mică, realizată în condiţiile de
libertate din ţară. A propus o
reformă economică în care liberali-
zarea preţurilor şi activităţilor de
firme, privatizarea, constituirea şi
acţiunea instituţiilor economiei de
piaţă, protecţ ia socială să se
desfăşoare concomitent, etape
care, din păcate, la noi, s-au
desfăşurat succesiv, din interese
subterane şi cu urmări grave. A
analizat procesul (penibil) prin care
unii - nou veniţi la manete - sau
oamenii lor au putut cumpăra
"drepturile litigioase" ale verita-
bililor proprietari, moment în care
justiţia le-a conferit operativ - nu ca
înainte - proprietăţile. Sunt ele-
mente care, în bună parte, au
transformat nu puţine activităţi
productive în activităţi speculative
exagerat. Au fost examinate,
totodată, corupţia devenită ende-

mică, practic distrugerea marilor
întreprinderi româneşti, situaţia din
agricultură care aproape a exclus
de pe piaţă producători autohtoni,
infrastructura tot mai învechită şi de
ce, debilizarea instituţiilor statului
ş.a. O cale de urmat? Accesarea
marilor lanţuri de producţie inter-
naţionale de investiţii, stimularea
mediului privat, promovarea unui
mediu public eficient. şi altele, şi
altele menţionate în volum.

A câştigat în anii 1990 un concurs
la o mare universitate din Franţa,
devenind profesor şi, din 2009,
D.H.C. aici. Este D.H.C. ş i al
Academiei de Studii Economice a
Moldovei - Chişinău, din 2004. A mai
predat în Italia, Irlanda, Cehia, a
participat în bordul acestora şi cu

comunicări publicate, la numeroa-
se evenimente ştiinţifice interne şi
internaţionale, vezi, de exemplu,
congrese mondiale de Economie
şi Istorie Economică din Italia,
Spania şi Olanda, în Argentina şi
Africa de Sud. Altele din Statele
Unite, în Bulgaria, Polonia şi Serbia
etc. Teme predilecte de cursuri şi
articole? Tranziţia, reforma econo-
mică, cataclismele economice
care zguduie lumea, amurgul
lumilor paralele, criza indecentă,
vremuri turbulente, globalizarea şi
postglobalizarea, etc. De altfel, încă
un fapt menţionat în carte. În
primăvara anului 2018, autorul
semna, în premieră în România,
în revista "Euroeconomia XXI"
referitoare la economia europeană

în secolul XXI, un amplu studiu:
"Uitarea ucigaşă: endemiile,
epidemiile şi pandemiile un pericol
iminent". Un studiu care a prezis
ca posibilă, din păcate o anume
situaţie de acum din lume, din
Europa, din România. Studiul a fost
tradus în limba engleză şi a fost
publicat şi în Germania în "Peter
Lang". A fost un semnal de alarmă
prea puţin băgat în seamă de deci-
denţi care nu ştiau - şi, poate, unii nu
ştiu nici acum - să facă măcar deose-
birea între endemii, epidemii şi
pandemii. Vedem urmările... Un tra-
seu profesional complex, o adevă-
rată cronică de epocă, de epoci, cu
bune şi rele. Frământări, eforturi
intense, unele nereuşite, dar şi unele
reuşite.  (red.)
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În condiţiile de astăzi nu se mai
poate să meargă în unele ţări bine
şi în altele foarte, foarte prost. Încă
o dată, atenţie uriaşă pentru me-
diul de afaceri, el este principalul
angajator. Atenţie mare şi la spriji-
nirea societăţilor, a companiilor.

***********************

5. Să nu fie panică, să fie
echilibru, raţiune, să fie ascultate
autorităţile potrivit legilor în vigoare.
Atenţie şi la speculă. Economic,

perioada grea încă nu a început.
Pandemia va trece, dar, cum
spuneam, criza şi dereglările mari
din economie vor cere timp pentru
a fi atenuate. Avem nevoie de o
programare meticuloasă astfel...
Să ne amintim de marile pandemii
ivite de-a lungul veacurilor - nu
neapărat cele de ciumă, care au
durat, cu întreruperi, mai multe
secole - dar de holeră, difterie, tifos,
febră galbenă, gripele de tot felul,
etc. În toate asemenea situaţii
umanitatea şi-a revenit şi pe urmă,

chiar dacă mai greu, a recuperat şi
a mers mult înainte. Am convin-
gerea că aşa va fi şi acum.

***********************

6. Cu autoritatea pe care ne-o
conferă semnalarea încă de acum
doi ani în revistă a "Uitării ucigaşe -
endemiile, epidemiile şi pande-
miile, un pericol iminent", precum
şi seriozitatea, profunzimea de idei

şi propuneri ale autorilor noştri,
prestigioşi cercetători, privind feno-
menele economice, în final, ne vom
referi la ceva foarte concret. Propu-
nem cel puţin trei cursuri universi-
tare de un semestru, anul II sau III,
nu neapărat obligatorii ci pot fi
facultative, pe trei teme stringente,
de mare actualitate, dar, din pă-
cate, şi de mare perspectivă: a)
"Escrocherii şi afaceri care au
agresat şi agreseză destinul lumii"

- escrocherii parcă mai toate
desfăşurate după scenarii clar
tipizate: "să nu iei mult de la puţini,
ci câte puţin de la cei mulţi" (Marcel
Pagnol, "Topaze"); b) "Mari catas-
trofe provocate de maladii, pande-
mii de-a lungul mileniilor şi evolu-
ţia lor în timp". Cum s-a ieşit din
ele; c) "Catastrofe naturale în istoria
lumii ş i felul în care au fost
depăşite". Nu avem cum să ocolim
astfel de probleme.
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intensă, sprijinită de presă s-a con-
cretizat în proclamarea la 15
decembrie 1917 de către Sfatul
Ţării, a Republicii Democratice
Moldoveneşti Autonome  în cadrul
Federaţiei Ruse, pusă însă în
pericol de prezenţa unor unitaţi
înarmate  bolşevice, care acţionau
în ciuda recunoaşterii dreptului la
autodeterminare. În aceste
condiţii, la 27 ianuarie 1917 Sfatul
ţării solicită generalului Ernest
Broşteanu, intervenţ ia pentru
păstrarea ordinii.

 În  6 februarie 1918 acelaşi or-
gan reprezentativ a proclamat
independenţa Basarabiei, cu
preşedinte Ioan Inculeţ şi guvern
condus de Pantelimon Erhan şi
apoi de Daniel Ciugureanu, iar la
9 aprilie, Sfatul ţării  a hotărât, cu
mare majoritate, 86 de voturi
pentru, 3 contra şi 36 de abţineri,
unirea condiţionată a Basarabiei
cu România: ,,Republica Demo-
cratică Moldovenească (Basara-
bia), în hotarele ei dintre Prut,
Nistru, Marea Neagră şi vechile
graniţe cu Austria, ruptă de Rusia
acum o sută şi mai bine de ani din
trupul vechii Moldove, în puterea
dreptului istoric şi al dreptului de
neam, pe baza principiului ca
noroadele să-şi hotărască soarta
lor, de azi înainte şi pentru tot-
deauna se uneşte cu mama sa,
România". Invitat la Chişinău, prim-
ministrul Alexandru  Marghiloman
a declarat în faţa celor prezenţi: ,,În
numele poporului român ş i al
regelui său, M.S. Ferdinand I, iau
act de hotărârea Sfatuluişi proclam
Basarabia unită, de data aceasta
pentru totdeauna, cu România una
şi nedivizibilă. Să ne înclinăm în
faţa geniului rasei noastre, carea a
permis poporului Basarabiei să-şi
păstreze vie, prin veacuri, scânteia
care la prima suflare a libertăţii a
aprins inimile lor şi să salutăm adânc
pe aceşti oameni care, fără
preocupări egoiste, putând să
rămână conducătorii unui stat, au voit
mai bine să fie servitorii unei naţiuni".

Alexiu TATU

Un pas important
pentru desăvârşirea
unităţii naţionale a fost
Declaraţia Sfatului ţării
din 10 decembrie 1918,
prin care se renunţa la
condiţiile prevăzute în
Actul de unire: Sfat al
ţării ales prin vot uni-
versal, egal, direct şi
secret şi adminis-
traţie proprie.

Concluzionând, putem
afirma că, în ciuda
politicii de rusificare
dusă de autorităţile
ruseşti şi apoi de
cele bolşevice, elita
intelectuală româ-
nească din Basarabia,
sprijinită de masa ţără-
nească românească,
ataşată ideilor de
Neam şi ţară, a reuşit
în primăvara anului
1918,  să facă primul
pas spre Unire şi
spre formarea Statului
Naţional unitar român.

Pantelimon Erhan

Generalul Ernest B

Onisifor Ghibu

Pantelimon Halippa

Stefan Ciobanu

Arhimandritul Gurie Grosu

Ioan Pelivan

Ferdinand I

Daniel Ciugureanu

Alexis NourAlexandru Marghiloman
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15 RECOMANDÃRI privind conduita socialã responsabilã15 RECOMANDÃRI privind conduita socialã responsabilã15 RECOMANDÃRI privind conduita socialã responsabilã15 RECOMANDÃRI privind conduita socialã responsabilã15 RECOMANDÃRI privind conduita socialã responsabilã
în prevenirea rãspândirii coronavirus (COVIDîn prevenirea rãspândirii coronavirus (COVIDîn prevenirea rãspândirii coronavirus (COVIDîn prevenirea rãspândirii coronavirus (COVIDîn prevenirea rãspândirii coronavirus (COVID-19)-19)-19)-19)-19)

Protejaţi-vă, evitaţi
contactul direct!

* Evitaţi zonele aglomerate unde
sunteţi expuşi la contact direct şi/
sau interacţiune cu un număr mare
de persoane, de tipul adunărilor
publice, cozi, zone de trafic intens,
zone de recreere.

- Feriţi copiii de acele locuri de
joacă care presupun atingerea
unor suprafeţe/obiecte comune de
către un număr mare de copii.

* Limitaţ i la maximum orice
contact direct cu alte persoane, în
afara celor care fac parte din familia
restrânsă, prin gesturi cum ar fi:
strângerea mâinilor, îmbrăţişările,
sărutul obrajilor sau al mâinilor,
atingerea feţelor cu mâinile.

- Se recomandă, inclusiv în
privinţa persoanelor împreună cu
care locuiţi, să NU intraţi în contact
direct decât după igienizarea
mâinilor atunci când reveniţi la
domiciliu.

* Evitaţi atingerea suprafeţelor
care sunt atinse în mod frecvent şi
de alte persoane, precum: balu-
strade, clanţe, mânere, butoane de
lift sau de acces.

- În cazul în care sunteţi totuşi
nevoiţi să atingeţi aceste suprafeţe,
protejaţi-vă folosind şerveţele de
unică folosinţă.

* Păstraţi o distanţă semnificativă,
de 1,5 metri, faţă de celelalte
persoane pe care le întâlniţi. În
cazul în care vă aflaţi în transportul
în comun încercaţi să NU staţi faţă
în faţă cu alte persoane.

- Asiguraţi-vă, după folosirea
transportului în comun, că v-aţi
igienizat mâinile înainte de a vă
atinge faţa, nasul sau gura.

* Folosiţi, pe cât posibil, rute sau
modalităţi alternative de transport,
pentru a evita zonele aglomerate
de trafic de persoane. În cazul în
care programul vă permite, folosiţi
intervalele orare cu nivel scăzut de
trafic de persoane.

- În zonele urbane, pentru
distanţe mici, se recomandă
folosirea modalităţilor alternative
de deplasare, fie cu bicicleta/
trotineta electrică, fie mersul pe jos.

* Evitaţi deplasările în ţările care
se confruntă cu număr mare de
cazuri de infectări cu noul corona-
virus (COVID-19) şi descurajaţi
întoarcerea în ţară a persoanelor
din zonele de risc, respectiv din
ţările cu număr mare de cazuri cu
noul coronavirus. Date actualizate
în timp real despre ţările vizate pot
fi obţinute accesând link-ul (http://
www.cnscbt.ro/ ), respectiv "Lista
regiunilor şi localităţilor din zona
roşie şi zona galbenă cu trans-
mitere a COVID-19"

- În cazul în care călătoriţi într-o
ţară expusă infecţiei cu noul coro-
navirus există riscul ca la momentul
revenirii în ţară, în funcţie de
actualizarea zonelor roşii/galbene,
să fie necesar să rămâneţi în
carantină/izolare la domiciliu timp
de 14 zile, împreună cu familia.

- În mod obligatoriu, românii care
se întorc în ţară din zone de risc vor
trebui să intre în autoizolare la
domiciliu, ceea ce presupune ca
întreaga familie să facă acelaşi
lucru.

* Limitaţi folosirea bancnotelor şi
a monedelor, optând pentru plăţi
cu cardul/telefonul sau plăţi on-
line.

- Transmiterea viruşilor se reali-
zează într-o pondere semnificativă

cele mai vulnerabile în cazul
infectării cu noul coronavirus sunt
vârstinicii cu multiple afecţiuni
asociate (ex: diabet zaharat, boli
pulmonare cronice, boli cardio-
vasculare, cancer).

- În Italia, până pe 9 martie, mai
mult de jumătate din cazurile de
infecţie s-au înregistrat la persoane
de peste 65 de ani şi aproximativ
90% din decese au survenit la
pacienţi de peste 70 de ani.

- Nu s-a înregistrat niciun deces
la pacienţi cu vârsta sub 40 de ani
şi un singur deces între 40 şi 50 de
ani.

- În cazul tinerilor şi al copiilor (0-
18 ani), a fost înregistrată cea mai
mică rată de infectare cu noul
coronavirus, respectiv 1,4%.

* Semnalaţi autorităţilor orice caz
despre care aveţi cunoştinţă că ar
fi putut intra în contact cu o per-
soană confirmată cu noul coro-
navirus sau ar fi venit dintr-o ţară
afectată (zona roşie sau zona gal-
benă) şi care nu se află în izolare.

- Manifestaţi o atitudine preven-
tivă faţă de orice caz, întrucât
răspândirea virusului este posibilă
şi din partea persoanelor care nu
manifestă simptome specifice.

* Semnalaţi imediat medicului
de familie dacă aţi călătorit în
zonele afectate de coronavirus
(COVID-19), chiar dacă la mo-
mentul respectiv NU se aflau pe
lista zonelor aflate sub alertă.
Detalii pot fi obţinute accesând link-
ul (http://www.cnscbt.ro/ ), respectiv

prin intermediul banilor, cu care iau
contact, statistic, un număr foarte
mare de persoane.

* Optaţi pentru munca de acasă,
în măsura în care aveţi această
posibilitate oferită de angajator.

- Există recomandări din partea
Ministerului Muncii, în atenţ ia
angajatorilor, pentru flexibilizarea
programului de lucru pentru
angajaţi şi prezentarea eventua-
lelor opţiuni legale pe care le au la
dispoziţie. Detalii, aici: https://bit.ly/
2TGyV8d

* Respectaţi cu stricteţe regulile
de igienă personală recomandate
de autorităţi, pentru a vă proteja atât
pe dumneavoastră cât şi pe cei
apropiaţ i. Folosiţ i masca de
protecţie doar în cazul în care aveţi
simptome de gripă sau răceală,
pentru a-i proteja pe ceilalţi.

- Spălaţi-vă pe mâini cu apă şi
săpun, minimum 20 de secunde,
după orice contact cu o suprafaţă
potenţial contaminată.

- Folosiţi prosoape de hârtie, de
preferat, pentru a vă şterge mâinile.

- Nu vă atingeţi ochii, nasul sau
gura cu mâinile neigienizate.

- Dacă strănutaţ i sau tuş iţ i,
acoperiţi-vă gura şi nasul cu un
şerveţel de unică folosinţă, pe care
aveţi grijă să-l aruncaţi imediat la
coşul de gunoi.

- Dezinfectaţi frecvent, cu soluţie
pe bază de alcool sau clor, supra-
feţele cu care intraţi în contact, atât
acasă cât şi la locul de muncă.

- Aerisiţi de mai multe ori pe zi
încăperile în care desfăşuraţ i
activităţi.

- Luaţi medicamente antivirale
sau antibiotice numai la prescripţia
medicului.

- NU beţi lichide din aceeaşi
sticlă/pahar cu alte persoane şi nu
folosiţi aceleaşi tacâmuri.

- NU intraţi în contact direct cu
persoanele aflate în autoizolare la
domiciliu, indiferent dacă prezintă
sau nu simptome specifice
coronavirus.

- Masca de protecţ ie/masca
chirurgicală îi protejează pe cei din
jurul dumneavoastră, în cazul în
care aveţi simptome de gripă sau
răceală, întrucât previne răspân-
direa virusului pe cale respiratorie.

- Masca de protecţie trebuie să
acopere complet nasul şi gura
persoanei care o poartă.

* Ţineţi cont de faptul că nu în
toate cazurile infectarea cu noul
coronavirus(COVID-19) este vizi-
bilă prin simptome specifice (tuse,
febră, dificultăţi în respiraţie).

- Virusul poate fi răspândit in-
clusiv de persoane aparent sănă-
toase, care nu au cunoştinţă de
faptul că sunt purtători ai noului
coronavirus.

- Informaţi-vă despre noul coro-
navirus numai din surse oficiale!

- Puteţi obţine detalii dacă sunaţi
la 0800.800.358, care este un
număr de informare, nu este un
număr de urgenţă.

- Doar în cazul urgenţelor, sunaţi
la 112!

Protejaţi-vă apropiaţii,
nu-i expuneţi!

* Evitaţi, cu prioritate, expunerea
persoanelor în vârstă (peste 65 de
ani) şi a celor cu imunitate scăzută/
boli asociate către alte persoane
cu simptome de gripă sau răceală,
în zone aglomerate sau zone cu
trafic intens de persoane.

- Potrivit statisticilor, persoanele

"Lista regiunilor şi localităţilor din
zona roşie şi zona galbenă cu
transmitere a COVID-19", actua-
lizată periodic.

- În cazul în care nu puteţi contacta
medicul de familie, apelaţ i la
Direcţia de Sănătate Publică din
judeţul dumneavoastră şi în ultimă
instanţă la 112.

* Rămâneţi acasă dacă aveţi
simptome de gripă sau răceală
(tuse, febră, dificultăţi în respiraţie)
şi sunaţi medicul de familie pentru
a solicita sfaturi, NU mergeţi din
primul moment la unităţ i le de
urgenţă.

- Există riscul, în cazul în care
sunteţi purtător al virusului, să
transmiteţi şi altor persoane noul
coronavirus.

- Este de preferat să rămâneţi la
domiciliu, iar transferul către spital

să se realizeze în mod organizat,
respectând toate măsurile de
izolare.

* Dacă vă aflaţi în autoizolare la
domiciliu, respectaţi cu stricteţe
recomandările autorităţilor, NU
părăsiţi sub nicio formă domiciliul
pe perioada celor 14 zile, NU primiţi
vizitatori şi NU intraţi în contact
apropiat cu eventualele persoane
care vă furnizează alimente sau
produse.

- În cazul în care încălcaţi regimul
autoizolării la domiciliu, riscaţi
amendă de până la 20.000 de lei,
precum şi dosar penal în cazul în care
contribuiţi la răspândirea virusului.

Ministerul Afacerilor Interne,
România

Grupul de Comunicare
Strategică

Pagin[ realizat[ de Paula COTARCEA
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Crizã economicã

Virgil NICULA,

urmare din pagina 3

Măsuri şi
stimulente economice

Italia, cel mai afectat stat de
coronavirus, care şi-a închis
graniţele şi a pus sub monitorizare
toată populaţia, a anunţat un proiect
care prevede scutiri de taxe pentru
companiile care au înregistrat un
declin de 25% al veniturilor, tăieri de
taxe în general şi fonduri adiţionale
pentru companiile private de
sănătate. De asemenea, statul ita-
lian a amânat depunerea unor
declaraţii, a extins termenele limită
pentru plata taxelor de către
companiile din zonele afectate şi a
anunţat un fond suplimentar de
salarii pentru a-i sprijini pe angajaţii
concediaţi din cauza carantinei şi a
restricţiilor de călătorie.

Germania a anunţat, de aseme-
nea, că este pregătită să adopte un
pachet de stimulente fiscale dacă
epidemia va declanşa o criză
economică globală, care să includă
reduceri de impozite, amânări la
plata unor impozite plătite de
angajatori, stimularea muncii part-
time şi cea de la domiciliu, toate
pentru a amortiza efectul negativ al
extinderii virusului în economie.
Principalele măsuri economice
vizează facilitarea recursului la
şomajul parţial al salariaţilor pentru
companiile în dificultate, acordarea
de credite în caz de probleme de
trezorerie şi un pachet suplimentar
de 12, 8 miliarde de euro pe următorii
patru ani pentru investiţii în infrastruc-
tură. În ceea ce priveşte şomajul
parţial, în mod normal companiile
care vor să profite de finanţare din
partea statului trebuie să dovedeas-
că faptul că minimum o treime dintre
salariaţii lor sunt vizaţi de o problemă
care afectează temporar producţia.
Germania a recurs la acest instru-
ment în timpul crizei financiare din
2008, ceea ce i-a permis să păstreze
numeroase locuri de muncă.
Şi guvernul Elveţiei lucrează la

sprijinirea directă a companiilor
afectate de scăderea cererii, dar nu
va adopta un program amplu de
stimulare, menţionând că  "nu arun-
că bani din elicopter", adică  sumele
să nu ajungă în consum pe filiera
băncilor comerciale, ci sub forma
unor credite fiscale de la bugetul
public, într-o încercare de a stimula
cheltuielile şi inflaţia. Subvenţiile
guvernamentale plătite angajatorilor
care reduc timpul de lucru al
angajaţilor s-au dovedit a fi măsuri
efective de stabilizare a economiei.

Coreea de Sud a introdus
subvenţii pentru salarii, în cazul
micilor comercianţi şi a majorat
indemnizaţia pentru cei care îşi caută
un loc de muncă sau sunt îngrijiţi la
domiciliu. China a renunţat temporar
la contribuţiile pentru asigurări
sociale plătite de companii.

La rândul său FMI a făcut o serie
de recomandări guvernelor: "Pentru
persoanele concediate, ar putea fi
majorat temporar ajutorul de şomaj,
pentru a permite angajaţilor care nu
se simt bine să rămână acasă fără
teama că-şi pierd locul de muncă în
timpul epidemiei. Băncile centrale
ar trebui să fie pregătite să furnizeze
lichidităţi masive băncilor şi compa-
niilor financiare non-bancare, în
special celor care acordă creditare
firmelor mici şi mijlocii, care ar putea
fi mai puţin pregătite să facă faţă unei
întreruperi semnificative. De aseme-
nea, guvernele ar putea oferi garanţii
de creditare temporare şi ţintite
pentru necesităţile de lichiditate pe
termen scurt ale acestor firme, iar
autorităţile de supervizare şi de

reglementare a pieţei financiare ar
putea, de asemenea, încuraja tem-
porar extinderea  scadenţei împru-
muturilor". Din raportul "World Eco-
nomic Outlook", care va fi prezentat
în aprilie, vom afla noi date şi previ-
ziuni legate de economia mondială.

Uniunea Europeană va intra în
recesiune anul acesta, din cauza
pandemiei de coronavirus (COVID-
19), a estimat  Thierry Breton, comi-
sarul pentru piaţa internă, avertizând
că: "economia blocului comunitar
riscă o contractare de 2,5%, înainte
de criză ne aşteptam la o creştere
de 1,4% în UE, acum estimăm un
impact negativ între 2% şi 2,5%".

Următoarele previziuni economi-
ce ale Comisiei Europene vor fi cele
din primăvara anului 2020, care sunt
programate a fi publicate în 7 mai.

Banca Centrală Europeană (BCE)
a lansat un pachet de măsuri de
stimulare pentru a ajuta economia
zonei euro să facă faţă şocului din
prezent: relaxează şi mai mult politica
sa monetară deja ultrarelaxată;
majorează programul de achiziţii de
active cu încă 120 miliarde de euro;
oferă credite de urgenţă pentru
bănci, menţinând în acelaşi timp
ratele dobânzilor nemodificate; pe
lângă majorarea achiziţiei de
obligaţiuni până la finalul anului,
BCE va lansa un nou program de
credite ieftine pentru a încuraja
băncile să menţină creditarea către
micile companii. Şefa BCE averti-
zează că Europa se va confrunta cu
un scenariu care va reaminti de criza
financiară din 2008.

Experţii Centrului Global de Criză
PwC au realizat o listă de acţiuni pe
care companiile din România le pot
adopta pentru a rezista incertitu-
dinilor şi a răspunde unor întrebări,
cum ar fi: Dacă un număr mare de
angajaţi trebuie să lucreze de la
distanţă o perioadă, de exemplu,
banda de transmitere a informaţiilor
poate face faţă unui volum  mare?
Operaţiunile vor fi afectate dacă
angajaţii nu pot veni la locul de
muncă? Care este procedura de
actualizare a recomandărilor şi
politicilor de călătorie? Cum va fi
gestionată comunicarea cu anga-
jaţii? În timpul oricărei crize, cea mai
mare îngrijorare pentru directorii
generali este colectarea rapidă a
informaţiilor corecte. Care va fi fluxul
de date în timpul acestei crize?"

Răspunsul la o criză este măsurat
în luni,  în timp ce recuperarea este
măsurată în ani. Situaţia este
complexă pentru directorii executivi
în exerciţiu pentru că depăşeşte
experienţa celor mai mulţi dintre ei,
având în vedere că mandatul mediu
al unui CEO este de cinci ani, iar
ultima epidemie similară, dar la un
nivel redus, a fost SARS în anul 2003.
În procent de 21,5% din antreprenorii
care conduc întreprinderi mici şi
mijlocii (IMM) estimează că vor
efectua disponibilizări în urma crizei
economice provocate de noul
coronavirus, potrivit rezultatelor unui
sondaj realizat de Consiliul Naţional
pentru IMM-uri.

În acest context, reprezentanţii
PwC susţin că autorităţile române ar
trebui să ia în considerare un pachet
de măsuri fiscale pentru angajaţii şi
companiile din sectoarele vulnera-
bile care sunt nevoite din cauza forţei
majore să îşi sisteze sau să îşi
reducă activitatea. În acest mod ar
putea preveni sau limita implicaţiile
negative care riscă să se repercuteze
asupra întregii economii generând
probleme în lanţ pentru angajaţi,
companii şi bugetul de stat. Uniunea
Naţională a Transportatorilor Rutieri
din România spune că epidemia de
COVID-19 din Italia a dus la scăderea
în medie cu 15% a transportului rutier
internaţional de mărfuri efectuat de

firmele româneşti, iar la transportul
de persoane cu 100%. În condiţiile
anulării multor zboruri şi reducerii
gradului de ocupare a hotelurilor din
ultimele săptămâni, patronatele din
turism au cerut un pachet de măsuri
de sprijin din partea Guvernului.
Potrivit PwC România, autorităţile
române trebuie să evalueze realist
implicaţiile economice la nivel ma-
croeconomic şi sectorial, atât pentru
susţinerea companiilor, cât şi a
angajaţilor. Fără acordarea unor
facilităţi care să ajute economia pe
termen lung,  există riscul unui şomaj
crescut şi al unei recuperări mai difi-
cile pentru sectoarele cele mai
afectate.

Sondajul CNIPMMR a fost realizat
în perioada 12 - 15 martie a.c., pe un
număr de 8.374 antreprenori, dintre
care 61,8% conduc microîntreprin-
deri, 23,2% conduc întreprinderi
mici, 9,3% conduc întreprinderi mij-
locii şi 5,7% au alte forme de orga-
nizare. Domeniile de activitate ale
respondenţilor au fost: servicii
(45,1%), comerţ (22,1%), turism
(15,5%), industrie (7,3%), trans-
porturi (7%), altele (3%).

Ca efecte ale măsurilor adoptate
pentru limitarea infecţiei cu noul
coronavirus, scăderea vânzărilor a
fost estimată de 65,6% dintre
antreprenorii respondenţi, urmată
de scăderea cifrei de afaceri (58,8%
dintre respondenţi), suspendarea
temporară a activităţii (56,4%),
dificultăţi la încasare (54%), restrân-
gerea activităţii (51,4%), întârzieri la
plata furnizorilor (47,6%), disponi-
bilizări (21,5%) şi închiderea firmei
(12,4%). Un procent de 34,4% dintre
antreprenorii chestionaţi estimează
că cifra de afaceri le va scădea cu
peste 60%, 29,5% cred că cifra de
afaceri va scădea cu procente
cuprinse între 20% - 40%, 24,6%
prevăd o scădere între 40% - 60%,
iar 11,4% din antreprenori cred că
cifra de afaceri le va scădea cu maxi-
mum 20%. Antreprenorii chestionaţi
s-au pronunţat şi asupra mai multor
măsuri de ieşire din criză, astfel:
program de ajutor de stat privind
susţinerea de subvenţii de până la
75% pentru plata salariilor din
domeniile afectate de criză (69,1%
dintre respondenţi); achitarea în
totalitate şi direct din bugetul sănătăţii
a indemnizaţiei aferente concediilor
medicale pentru angajaţii bolnavi de
coronavirus sau aflaţi în carantină
(fără plată din partea angajatorului
şi ulterior acesta să-şi recupereze
banii de la Casa de Sănătate) -
51,7%; acordarea posibilităţii amâ-
nării plăţii contribuţiilor pentru asigu-
rări sociale şi de sănătate datorate
de salariaţi şi plătite de angajatori,
cu până la 3 luni (65,4%); amânarea
plăţii impozitului pentru IMM-urile în
dificultate (60,3%); finanţarea IMM-

urilor cu dobândă 0 (38,2%); ela-
borarea unui plan de comunicare
care să cuprindă un site cu informaţii
despre toate măsurile adoptate
pentru susţinerea economiei în
această perioadă (32,2%); refinanţa-
rea sau extinderea perioadelor de
scadenţă pentru împrumuturi
(28,9%); acordarea unor zile libere
părinţilor pentru supravegherea
copiilor, în situaţia închiderii  unităţilor
de învăţământ, în cuantum de 75%
din salariul corespunzător unei zile
lucrătoare suportate din bugetul de
stat (26,5%); asigurarea cadrului
legislativ privind politici de lucru
flexibile (21,5%); introducerea
instituţiei mediatorului de credite
pentru IMM-uri (10,9%). De
asemenea, CNIPMMR a realizat trei
ghiduri, pentru a veni în sprijinul IMM-
urilor în această perioadă.

Reprezentanţii mediului de afaceri
au întocmit deja un set de 100 de
măsuri pe care le propun guvernului
României, măsuri considerate
vitale, pentru ca mediul de afaceri
să depăşească şocul economic pe
care îl provoacă pandemia de
COVID-19. Astfel, prin Romania
Business Leaders (RBL), mai multe
voci din mediul de business declară
că ar fi de dorit ca:

- statul să achite toate restanţele
pe care le are faţă de companii din
rambursări de TVA;

- să se amâne plata tuturor sume-
lor datorate de companii bugetului
de stat, pe o perioadă de minim 90
de zile, începând cu datoriile aferente
lunii februarie(contribuţii la salarii,
impozit pe venit,  TVA);

- acordarea de linii de finanţare
nerambursabile sau cu dobândă 0
pentru plata angajaţilor şi a
furnizorilor către întreprinderile mici
şi mijlocii româneşti direct afectate;

- acordarea de garanţii guverna-
mentale companiilor pentru a lua
finanţări bancare pentru a depăşi
această situaţie.

Alte măsuri sunt propuse de către
Confederaţia Naţională pentru
Antreprenoriat Feminin (CONAF) ,
printre care accesul gratuit la utilităţi
publice în această perioadă(apă,
energie electrică, gaze, atât pentru
persoane fizice, dar şi juridice).
Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Consumatorilor(ANPC), a
propus amânarea plăţii ratelor
bancare cu 90 de zile pentru românii
care au credite imobiliare. Grupuri
de antreprenori din retail cer închi-
derea mall-urilor, pentru că le este
imposibilă susţinerea activităţilor şi
plata angajaţilor, a chiriei, a chel-
tuielilor de funcţionare, în această
perioadă.

Preşedintele Asociaţiei Naţionale
a Agenţiilor de turism(ANAT) arăta că
trebuie amânate ratele la bănci ale
unor agenţii care au făcut împru-

muturi şi că sunt necesare lichidităţi
pentru companii, ca şi scutirea de la
plată a contribuţiilor pentru CAS şi
CASS pentru minim 3 luni, prelun-
girea termenelor pentru plata impo-
zitelor, pentru toate firmele care
operează în turism, HoReCa şi hoteluri.

Ministrul finanţelor menţiona că ar
fi nevoie cam de 1% din PIB,
respectiv cca.11 miliarde de lei, pen-
tru a susţine economia în această
perioadă.

Analistul financiar Jackson Wong
a sintetizat  situaţia din prezent: "Cu
această cădere a burselor europene
şi americane şi prăbuşirea preţului
petrolului, epidemia de Covid-19 este
un catalizator "al slăbiciunilor şi
contradicţiilor" economiei mondiale.
Bursele se tem acum de contagiu-
nea economiei reale, în condiţiile în
care epidemia dezorganizează lanţu-
rile de producţie pe întreaga planetă,
blochează la sol avioanele, determi-
nă anularea a sute de târguri profe-
sionale, atacă sectorul turismului şi
aşa mai departe. Fără a lua în calcul
scenariul ca pierderile de pe bursă
să genereze o retragere a finanţărilor
pentru economia reală, repetând
scenariul crizei financiare din 2008,
riscurile de recesiune au crescut".

Bibliografie: Agerpres, ziarul Bursa,
pwc România


