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ZIUA ADEVÃRULUI ÎN
PARLAMENT:

Crizãpoliticã
sauguvernstabil

Parlamentul se va reuni, astãzi,
începând cu ora 16:00, în ºedinþa de
plen sã îºi exprime opþiunea cu privire
la învestirea Cabinetului propus de
premierul desemnat Florin Cîþu.

Dezbaterile politice din ultima sãp-
tãmânã, purtate pe fondul înmulþirii
cazurilor de coronavirus din þara noas-
trã ºi a mãsurilor impuse zilnic de au-
toritãþi, s-au axat în necesitatea ca la
Palatul Victoria sã activeze un guvern
cu puteri depline care sã gestioneze în
parametri optimi situaþia actualã ºi sta-
rea economico-financiarã a þãrii.

Liderii Pro România, ALDE,
UDMR, USR ºi PMP susþin cã este
nevoie ca astãzi formula executivã
propusã de premierul desemnat Flo-
rin Cîþu sã primeascã votul de învesti-
turã ºi sã înceapã urgent sã guverneze.
Liderii PSD susþin ºi ei cã este nevoie
de un guvern cu puteri depline dar
afirmã cã pentru acest lucru este nece-
sar ca liberalii sã fie primii care votea-
zã pentru învestirea colegilor de par-
tid propuºi pentru demnitãþi guverna-
mentale. Social-democraþii susþin cã
vor fi prezenþi în salã, pentru a asigura
cvorumul de ºedinþã, dar cã nu vor
vota guvernul Cîþu. Ei afirmã cã, dacã
parlamentarii PNL vor vota pentru
acest guvern, împreunã cu voturile
celor de la PMP, USR, UDMR,
ALDE ºi Pro România vor avea 265
de voturi, cu 32 mai multe decât mini-
mul de 233 de voturi necesare pentru
ca Florin Cîþu sã îºi exercite activita-
tea la Palatul Victoria în calitate de
premier, iar Lucian Heiuº sã devinã
ministrul finanþelor publice. În rest,
conducerea celorlaltor ministere este
aceeaºi ca în guvernul Orban, iar fun-
cþia de vicepremier revine în conti-
nuare Ralucãi Turcan.

Un apel recent pentru învestirea Ca-
binetului Cîþu a fost fãcut ieri de lide-
rul grupului USR din Camera Deputa-
þilor, preºedintele USR, Cãtãlin Drulã.
Acesta a catalogat un eventual refuz al
votãrii guvernului Cîþu de cãtre parla-
mentarii liberali drept ‘‘iresponsabili-
tate în formã agravatã”.

Cãtãlin Drulã a scris pe pagina ofi-
cialã de Facebook: ‘‘Îmi mãsor cuvin-
tele cu mare atenþie. În situaþia de faþã,
sã nu votezi mâine învestirea unui gu-
vern cu puteri depline înseamnã ire-
sponsabilitate. Indiferent din ce partid
faci parte. Iar sã nu îþi votezi propriul
guvern, de dragul unui joc politic mã-
runt, în condiþiile în care existã o majo-
ritate clarã de susþinere, ar însemna
iresponsabilitate în formã agravatã”.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

Scrisoare din
balamuc

Statisticile Organizaþiei Mondiale a
Sãnãtãþii demonstreazã cã, în fiecare
an, pe planeta Pãmânt, sunt câteva zeci
de milioane de oameni care se
îmbolnãvesc de gripã. Dintre
aceºtia, trei pânã la cinci milio-
ane dezvoltã forme grave ale
bolii, iar între 290.000 ºi
540.000 mor. Mor de gripã, ca-
uzatã de tot felul de “tulpini”,
unele dintre ele fiind de viruºi
corona (cã-s mai mulþi). Ace-
leaºi statistici aratã, firesc, cã decesele
sunt mai frecvente în rândul bãtrânilor,
al fumãtorilor ºi, în general, al celor cu
organismul slãbit de probleme medi-
cale serioase.

Confruntate cu epidemiile anuale
de gripã, autoritãþile îºi fac datoria,
asigurând asistenþa medicalã necesarã
ºi fãcând publice recomandãri cu
caracter profilactic.

Aºa este normal ºi, an de an, aºa s-a
întâmplat.

Acum, însã, parcã a înnebunit lu-
mea! Dintre zecile de milioane
de oameni bolnavi de gripã,
dintre milioanele care fac o for-
mã gravã ºi dintre sutele de mii
care mor, presa ºi autoritãþile
par obsedate numai de cei bol-
navi de “coronavirus”. Cele
aproape 120.000 cazuri rapor-
tate la nivel mondial sunt loca-

lizate astfel: 80.000 în China, câte
8.000 în Iran ºi Coreea, 10.000 în Ita-
lia, câte sub 2.000 în Franþa, Spania ºi
Germania, 1.000 în SUA, de ordinul
câtorva sute, zeci sau unitãþi în restul
statelor europene ºi în Japonia.

Astãzi, 12 martie 2020, dintre cei
120.000, 4300 au murit, iar 66.000 s-au
vindecat. Pare evident cã gradul de
contagiune ºi procentajul deceselor nu
justificã deosebirea de abordare dintre
cei 120.000 ºi cele 3-5 milioane!

(continuare în pagina 6)

RADU
SÂRBU

CRISTINA CHIRIAC, FONDATOR CONAF:

“Coronavirusul - un fel de
repetiþie generalã pentru o
eventualã crizã mondialã”
l “Dacã nu se vor lua mãsuri concrete de stingere a focarelor pânã la finalul anului,
economia mondialã va înregistra o scãdere de circa 30%, dacã nu mai mult”

Reporter: Ce efecte vor avea mã-
surile luate de autoritãþile de la noi
asupra economiei naþionale?

Cristina Chiriac: Traversãm o pe-
rioadã dificilã, însã, în acest context,
vedem cã virusul care se rãspândeºte
extrem de rapid este de fapt “Lebãda
Neagrã” care poate conduce rapid la
deglobalizare, prin mãsurile pe care
statele lumii le iau greoi, cu informare
tardivã. Acest lucru, inevitabil, a lovit ºi
va continua sã loveascã economiile lu-
mii, producând pierderi uriaºe în mai
toate sectoarele de activitate. Cum
România nu este un stat singular, prin
interdependenþa economicã (importuri,
exporturi, curs de schimb etc.), cu sigu-
ranþã se vor resimþi ºi la noi aceste efec-
te care se produc în lanþ la nivel mon-
dial. Responsabilitatea trebuie sã se
manifeste la nivel naþional, prin limita-
rea efectelor negative ale crizei econo-

mice ºi aici observ cã autoritãþile fac
eforturi susþinute pentru a cãuta soluþii
optime în situaþii de crizã ºi la nivel in-
dividual, pentru cã stã în puterea noas-
trã sã construim viitorul copiilor noºtri

chiar ºi în vremuri mai puþin favorabile.
În prezent, acest soi al epidemiei de
coronavirus este un fel de repetiþie ge-
neralã pentru o eventualã crizã mon-
dialã.

Dacã ne gândim la China, la epicen-
trul acestei epidemii aparent de neo-
prit, ne vom aduce aminte cã dificultã-
þile prin care Asia a trecut în urmã cu
douã decenii ºi prin care trecem cu to-
þii acum, sunt exact genul de lucruri
despre care credeam cã am învãþat sã
le prevenim. În dificilele vremuri de
altãdatã, economiile mari ºi avansate,
cu guverne stabile, este foarte posibil
ca acestea sã nu fi avut niciun remediu
pentru perioadele prelungite de stag-
nare ºi dezinflaþie.

A consemnat
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 7)

Decidenþii politici,
în alertã

Dacã pânã marþi seara situaþia lega-
tã de epidemia de coronavirus pãrea sã
fie control la noi, dupã isteria creatã la
vãmi de românii din strãinãtate care au
revenit în þarã încercând sã eludeze re-
centele dispoziþii, evenimentele s-au
precipitat ºi în România, iar cazurile
de îmbolnãvire cu Covid-19 s-au
înmulþit într-un ritm alert. Acest fapt a
determinat autoritãþile sã impunã mã-
suri drastice pentru prevenirea
rãspândirii epidemiei. Decidenþii poli-
tici au avut discuþii la cel mai înalt
nivel, acestea continuând ºi dupã
închiderea ediþiei.

Printre mãsurile care vor fi luate în
urmãtoarea perioadã se vor numãra ºi
cele privind sprijinirea companiilor
româneºti care vor fi afectate de scãde-
rea producþiei ºi a exporturilor în pe-
rioada actualei epidemii de coronavi-
rus. Acestea sunt dezbãtute în cadrul
Grupului de Lucru Interinstituþional
pentru evaluarea impactului econo-
mic, financiar ºi bugetar asupra Româ-

niei, care a fost constituit, ieri, la nive-
lul Guvernului ºi din care fac parte, pe
lângã reprezentanþi ai Executivului,
guvernatorul Bãncii Naþionale, Mugur
Isãrescu, preºedintele Consiliului
Concurenþei, Bogdan Chiriþoiu, repre-
zentanþii Consiliului Naþional al Între-
prinderilor Private Mici ºi Mijlocii din
România, preºedintele Camerei de
Comerþ ºi Industrie a României, Mihai
Daraban, reprezentanþi ai Consiliului
Fiscal ºi ai patronatelor din
principalele ramuri ale economiei
naþionale.

La prima ºedinþã a acestui grup a
participat ºi preºedintele Klaus Iohan-
nis care a menþionat cã sperã ca în
câteva sãptãmâni sã se termine criza
coronavirusului ºi a anunþat cã este ne-
cesar ”un set de mãsuri fezabile”
pentru mediul de afaceri.

Klaus Iohannis a spus: “E foarte clar
ºi asta am aflat de la ceilalþi lideri euro-
peni, cã lumea se aºteaptã la un recul în
economie dupã ce se terminã criza de

coronavirus. Pregãtim un plan de mã-
suri, sã vedem ce mãsuri ar fi fezabile
pentru mediul de afaceri pentru ca recu-
lul din economie sã fie tratat foarte ra-
pid pentru a nu pierde vremea ºi nici ba-
nii românilor. Sigur, ceva urmãri vor fi.
Ministrul Finanþelor m-a anunþat cã nu
vor fi nici un fel de probleme cu plãþile,
dar la jumãtatea anului vom trage linie.
Guvernul va evalua în ce mãsurã ºi cum
pot fi sprijinite IMM-urile care nu au
resurse sã reziste mult timp, dar ºi sec-
toare precum transportatorii care acum
rãsuflã mai greu”.

Preºedintele Klaus Iohannis a cerut,
ieri, Grupului de lucru interinstituþio-
nal “sã analizeze ºi sã evalueze realist”
implicaþiile economice ale COVID-19
la nivel macroeconomic ºi sectorial.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 6)

Citiþi mai multe în paginile 5,6,7.

Scãderile iau amploare la
bursa noastrã
lDragoº Cabat: “Pieþele erau cuprinse de exuberanþã iraþionalã, bulã care
acum s-a spart”l BET-NG, sub “semnul ursului”

Scãderile masive ale preþurilor ac-
þiunilor au continuat ºi ieri la Bursa de
Valori Bucureºti (BVB), în ton cu cele
din pieþele internaþionale, pe fondul
pandemiei de coronavirus, cu impact
puternic negativ asupra economiei
mondiale.

Analistul economic Dragoº Cabat,
ne-a declarat: “Pieþele au fost cuprinse
pentru mult timp de exuberanþã iraþio-
nalã. Nu aveau motive cã sã creascã
atât de mult. S-a trecut foarte repede
peste toate elementele negative din
trecut, de pildã rãzboiul comercial din-
tre Statele Unite ºi China. Impactul era
de scurtã duratã, dupã care preþurile
acþiunilor creºteau iar. Era semnalul de
comportament iraþional al pieþelor, de
bubble, care la un moment dat se spar-
ge. Acum, bula s-a spart, ceea ce nu
este neapãrat rãu pentru pieþe”.

Dragoº Cabat a adãugat: “A mai
apãrut ºi mesajul lui Merkel, care a spus
cã pânã la 70% din populaþia Germanie
ar putea fi infectatã cu coronavirus
care, din punctul meu de vedere, este o
mare greºealã. Nu ºtiu dacã va fi aºa sau

nu, dar dacã 60 – 70% dintre oameni
vor sta acasã, va fi o mare problemã
pentru economie. Astfel de mesaje nu
se dau, pentru cã induc panicã”.

În acest context, la Bucureºti, toþi
indicii au avut scãderi puternice ale
cotaþiilor, BET, referinþa pieþei noastre
de capital încheind ziua de tranzacþio-
nare în declin cu 3,91%, la 8.381,47 de
puncte ºi 5,16% pentru BET-NG, al
sectorului energetic ºi al utilitãþilor, a

cãrui ultimã cotaþie a fost de 597,51 de
puncte.

De altfel, indicele energetic a intrat
în “teritoriul ursului”, în condiþiile în
care, închiderea de ieri este cu 25,38%
sub maximul din 6 decembrie 2019, de
800,81 puncte, peste pragul de 20% ce
defineºte apariþia unei pieþe “bear”.

“Companiile energetice vor fi prin-
tre cele mai afectate pentru cã, prin re-
ducerea masivã a activitãþii economi-
ce, scade cererea de energie, ceea ce se
va vedea foarte tare în rezultatele lor
financiare, care depind de volum, pen-
tru cã marjele sunt relativ fixe”, spune
Dragoº Cabat.

Anca Pãltineanu, analist de investi-
þii în cadrul casei de brokeraj Tradevil-
le, ne-a transmis: “Astãzi (n.r. ieri), in-
dicii Bursei de Valori Bucureºti au
avut o evoluþie negativã, asemãnãtoa-
re cu cea înregistratã pe principalele
burse americane care au scãzut, în pri-
ma parte a zilei.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 2)


