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Bursele din China, lovite
de coronavirus
l Banca Popularã a Chinei: “Prãbuºirea acþiunilor a avut elemente iraþionale sau chiar de panicã,
declanºate de comportamentul de turmã”l Beijing-ul acuzã Statele Unite cã rãspândeºte panicã, în ceea
ce priveºte coronavirusull Pieþele europene au încheiat ziua de ieri în creºtere

P
ieþele de acþiuni din Chi-
na continentalã au scãzut
puternic luni, în prima zi
de tranzacþionare dupã
vacanþa prilejuitã de sãr-
bãtoarea Anului Nou
Chinezesc, ce a coincis

cu rãspândirea rapidã a epidemiei co-
ronavirusului, noteazã MarketWatch.

Indicele Shanghai Composite a co-
borât cu 7,72%, la 2.746,61 puncte, cel
mai redus nivel din februarie 2019, în
timp ce Shenzhen Composite s-a de-
preciat cu 8,41%, pânã la 1,609 punc-
te, dupã ce, coºurile de acþiuni deschi-
seserã ziua de tranzacþionare cu
gap-uri descendente de aproape 9%.

Bursele din China fuseserã închise
din 24 ianuarie, perioadã în care peste
300 de persoane au decedat din cauza

virusului gripal, care a fost declarat ur-
genþã medicalã globalã ºi s-a rãspândit
în peste 24 de alte þãri ºi regiuni, spo-
rind temerile privind impactul sãu
asupra economiei globale.

Numãrul total al deceselor din China
cauzate de coronavirus a crescut pânã
la 361, duminicã, comparativ cu 17 în
23 ianuarie, când a fost ultima ºedinþã
de tranzacþionare în pieþele din China.

Michael Every, strateg la Rabobank
a spus într-o notã, potrivit Reuters:
“Doreaþi sã ºtiþi cum ar arãta o decu-
plare realã faþã de China sau un experi-
ment mental economic de tipul «Ce
s-ar întâmpla dacã toatã lumea ar sta
acasã ºi nu ar cumpãra nimic»? Ei iatã,
sunteþi aici”.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 7)

Coronavirus, alertã
la nivel mondial

Peste 360 de decese generate de coronavirus au fost înregistrate pe terito-
riul Chinei ºi peste 20.000 de persoane au fost depistate ca purtãtori de virus la
nivel internaþional, conform celui mai recent bilanþ. Aproximativ 60 de milioa-
ne de persoane sunt vizate de interdicþii de cãlãtorie în oraºe din China, iar
cercetãtorii încearcã sã creeze un vaccin pentru a opri rãspândirea bolii.

Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii a declarat stare de urgenþã publicã inter-
naþionalã din cauza epidemiei cu coronavirus, potrivit New York Times.

OMS a declarat cã infecþia cu coronavirus reprezintã o urgenþã medicalã
globalã pentru cã riscul infectãrii a depãºit China, locul unde virusul a apãrut
luna trecutã. Totodatã, Organizaþia a anunþat cã toate statele membre ale Na-
þiunilor Unite trebuie sã trateze aceastã epidemie cu seriozitate. (V.D.)

(continuare în pagina 7)

Sã ne rugãm pentru scãderea
inflaþiei, deoarece bãncile
centrale sunt prea îngrozite
pentru a-ºi repara greºelile

Am intrat într-o sãptãmânã marcatã
de ºedinþe importante de politicã mo-
netarã pentru trei dintre cele mai mari
economii din Europa de Est: Polonia,
România ºi Cehia.

Bloomberg scrie, într-un ar-
ticol sub titlul “Estul Europei
are motive sã majoreze
dobânzile, dar probabil cã nu o
va face”, cã “va fi acordatã
prioritate creºterii economi-
ce”, în ciuda ratelor ridicate
ale inflaþiei.

Economiºtii din Polonia au
caracterizat creºterea anualã a preþuri-
lor drept “uluitoare”, dupã cum scrie
Bloomberg.

În ceea ce priveºte þara noastrã,
agenþia de ºtiri americanã afirmã cã
“va fi extinsã perioada de îngheþare a
dobânzilor, în ciuda celei mai ridicate
rate a inflaþiei din regiune”. Mai mult,

“banca centralã ar putea chiar sã rela-
xeze condiþiile monetare”, în condiþii-
le în care “guvernatorul Mugur Isãres-
cu a indicat o potenþialã reducere în

rezervelor minime obligatorii”.
Din pãcate, modul în care sunt

creaþi majoritatea banilor din
economia modernã, efectiv din
nimic prin acordarea creditelor
de cãtre bãncile comerciale, nu
este influenþat de nivelul rezer-
velor minime obligatorii, deoa-
rece acestea sunt stabilite dupã
acordarea creditelor, iar acorda-

rea creditelor depinde de cererea din
economie, care este, la rândul ei,
influenþatã de costurile de finanþare.

Preþurile au crescut puternic ºi în
Cehia, unde existã divergenþe deschise
între membrii Comitetului de Politicã
Monetarã.

(continuare în pagina 5)

CÃLIN
RECHEA

ÎN TIMP CE FRANCUL ELVEÞIAN A
ÎNREGISTRAT UN NOU RECORD

Împrumutaþii în CHF
îºi pregãtesc bannerele
sã revinã în Parlament
l Daniel Zamfir: “Peste 4 milioane de oameni suferã din cauza
abuzurilor instituþiilor financiare”

Deºi au trecut mai mult de cinci ani
de la explozia francului elveþian
(CHF), aceastã monedã continuã sã
înregistreze recorduri dupã recorduri,
iar debitorii împrumutaþi în CHF nu se
lasã intimidaþi. În timp ce, ieri, francul
elveþian a atins ma-
ximul ultimilor cin-
ci ani - 4,4773 lei -,
consumatorii anun-
þã o nouã miºcare
pentru sãptãmânile
care urmeazã.

Aceºtia spun cã
vor reveni în forþã
la obiceiul de a merge în Parlament, la
dezbaterile proiectelor de lege pro-
movate de senatorul Daniel Cãtãlin
Zamfir.

Reprezentanþii Asociaþiei CREDERE
ne-au transmis, ieri: “În contextul valo-
rizãrii francului elveþian în raport cu

moneda naþionalã, situaþia împrumuta-
þilor rãmâne dificilã ºi nu este nici pe
departe rezolvatã. La acest moment
existã nu mai puþin de ºase legi de inte-
res pentru consumatori, aflate în dezba-
terea Parlamentului, toate iniþiate de cã-

tre senatorul Daniel
Zamfir. Cu siguran-
þã, cea mai impor-
tantã propunere le-
gislativã vizeazã re-
glementarea impre-
viziunii în Legea dã-
rii în platã, Parla-
mentul având ter-

men de 45 de zile sã legifereze imprevi-
ziunea în conformitate cu o decizie pro-
nunþatã recent de cãtre Curtea Constitu-
þionalã.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 4)

Încã din timpul dinastiei Ming (1368-1644), chinezii scriau tratate de medicinã despre administrarea tratamentelor naturiste contra scabiei, prin decoctul ploii de prune a
cãrui preparare este ilustratã în imaginea pe care o reproducem. Ar fi de presupus cã o astfel de practicã de veacuri le conferã ºansa sã gãseascã un antidot la coronavirus

naturist sau oricum ar fi, dar sã aibã eficienþã.

FORÞAT DE CCR,

Teodor Meleºcanu a demisionat
din fruntea Senatului

Teodor Meleºcanu a demisionat,
ieri, din funcþia de preºedinte al Sena-
tului. El a declarat de la tribuna Came-
rei superioare a Parlamentului: “Am
decis sã mã retrag din funcþia de
preºedinte al Senatului, deºi nu a fost
încã publicatã decizia CCR ºi motiva-
rea acesteia. Am considerat cã la înce-
perea unei noi se-
siuni ar trebui sã
evitãm dezbateri
politice sau perso-
nale pe temea pre-
ºedinþiei, pentru a
ne putea concentra
asupra activitãþilor
Senatului într-o pe-
rioadã relativ complicatã. Nu am ce sã
îmi reproºez, pentru cã am fost ales în
aceastã funcþie la care am candidat po-
trivit prevederilor constituþionale ºi
ale Regulamentului din partea

grupului PSD ºi am obþinut majorita-
tea de voturi conform Regulamentului
Senatului”.

Gestul lui, fãcut în plenul Senatului,
este în totalã contradicþie cu declaraþii-
le pe care Meleºcanu le fãcuse, înain-
tea citirii moþiunii de cenzurã.

Iniþial, Meleºcanu a anunþat cã nu
are de gând sã de-
misioneze, momen-
tan, din funcþia de
preºedinte al Sena-
tului, pe care o ocu-
pa ilegal, conform
deciziei Curþii Cons-
tituþionale, din 22
ianuarie 2020. El a

precizat, înaintea ºedinþei de plen a Se-
natului, cã poate rãmâne în funcþie,
pânã la motivarea ºi publicarea deciziei
CCR în Monitorul Oficial. (G.M. )
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