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PROPUNERILE
CONAF PENTRU
CRIZA COVID19:

Apã,
electricitate ºi
gaze - gratis,
minim trei
luni
l CONAF face apel la
companiile cu rezultate
financiare bune sã
susþinã dotarea
spitalelor cu aparate de
ventilaþie

Accesul gratuit la utilitãþile publice
pentru minim trei luni ºi acordarea de
linii de credit de la stat pe termen de
un an cu dobandã zero reprezintã
douã dintre propunerile Confedera-
þiei Naþionale pentru Antreprenoriat
Feminin (CONAF) cuprinse într-o
scrisoare deschisã adresatã Guvernu-
lui.

Astfel, CONAF, iniþiator al proiec-
telor Pactul pentru Muncã ºi Pactul
pentru Educaþie Antreprenorialã, lan-
seazã un îndemn ºi un Pact General
pentru Solidaritate, Responsabilitate
ºi Cumpãtare în situaþia economicã ºi
socialã actualã.

Documentul citat aratã: „Mediul de
afaceri reprezintã principalul promo-
tor al unei economii durabile ºi suste-
nabile, iar în contextul pandemiei de
coronavirus este direct afectat de mã-
surile restrictive care se impun (redu-
cerea sau, dupã caz, închiderea activi-
tãþii economice) pentru reducerea
rãspândirii virusului. În vederea limi-
tãrii pierderilor suferite de agenþii eco-
nomici din toate sectoarele economice
ºi pentru a reuºi redresarea imediatã a
acestora în situaþia depãºirii epide-
miei, CONAF solicitã Guvernului
României sã susþinã o serie de mãsuri
menite sã limiteze riscul apariþiei
închiderii activitãþii unor agenþi
economici (falimentului acestora) ºi
implicit a scãderii economiei în
ansamblul sãu.

Credem cã, împreunã cu autoritãþile
statului ºi printr-o implicare activã a
marilor companii de stat din sectoare
cheie ale economiei (cele de utilitãþi
publice) putem depãºi perioada urmã-
toare stopãrii epidemiei de
coronavirus”.

E.O.

(continuare în pagina 5)

Coronacriza ne erodeazã economia
lUn milion de români riscã sã rãmânã pe drumuri

Pandemia de COVID-19 a “virusat”
deja economia, iar efectele sale nu par
sã se opreascã prea curând. Sãptãmâna
trecutã toate bursele au cunoscut de-
precieri masive, piaþa noastrã valutarã
a fost ºi ea afectatã de panica instaura-
tã de coronavirus ºi existã blocaje
semnificative pe lanþul economic.

În noua crizã companiile preferã sã îºi
amâne planurile de dezvoltare ºi investi-
þii, sã fie atente la gestionarea bugetelor.
Totodatã, creditarea este în scãdere, iar
bãncile se repoziþioneazã. Retailerii
anunþã cã îºi scurteazã programul de lu-
cru, iar supermarketurile încearcã sã
liniºteascã populaþia anunþând cã are
stocuri suficiente. Cu toate acestea, oa-
menii fac cozi (n.r. care nu respectã limi-
ta recomandatã de minim un metru între
persoane) ºi cumpãrã alimente neperisa-
bile, spirt ºi hârtie igienicã.

Comerþul online ºi firmele de cu-
rierat cresc, în timp ce exporturile
scad ºi materiile prime se scumpesc,
ceea ce pare sã ducã cãtre produse
electronice ºi electrocasnice mai
scumpe.

Pandemia de COVID-19 reprezintã
un test fãrã precedent pentru economia
româneascã, care este, în mare parte,

nepregãtitã pentru o astfel de situaþie,
dupã cum spun jucãtorii din piaþã.

Zeci de mii de firme ºi PFA-uri din
þara noastrã riscã sã se închidã, iar pe-
ste 1 milion de angajaþi sunt în pericol
sã intre în ºomaj sau sã fie disponibili-
zaþi ca urmare a “coronacrizei”, potri-
vit unei analize Frames.

Sute de firme, în special din zona ser-
viciilor cãtre populaþie, organizãrii de
evenimente ºi din HORECA ºi-au su-
spendat activitatea, fapt care va genera
consecinþe economice semnificative pe
lanþurile de business, conform analiºti-
lor. Restricþiiledeterminatedepandemia
de coronavirus creazã probleme finan-
ciare într-o economie ºi aºa slab capitali-

zatã, cum este cea româneascã.
Specialiºtii Frames informeazã:

„Dincolo de mãsurile administrati-
ve, sanitare, care au legãturã cu sto-
parea epidemiei, autoritãþile trebuie
sã intervinã pentru salvarea busi-
ness-ului românesc, mai ales a mi-
croîntreprinderilor ºi PFA-urile din
domenii precum servicii, turism,
transporturi, comerþ, evenimente,
HORECA, care trec prin clipe grele.
Acestea au nevoie de la Guvern de
decizii urgente de ajutor, în special în
zona de fiscalitate’’.

ADELINA TOADER

(continuare în pagina 13)

DONATO DE ROSA, BANCA MONDIALÃ:

Piaþa de capital din România -
una dintre cele mai puþin
adânci din Europa

(Interviu cu Donato De Rosa, economist-ºef al Bãncii Mondiale)
Reporter: Raportul Bancii Mon-

diale spune cã venitul pe cap de locui-
tor al României a crescut de la 26% din
media UE-28 în 2000 la 64% în 2018.
Cum aºteptaþi sã evolueze în acest an,
respectiv pe termen mediu?

Donato de Rosa: Viteza de conver-
genþã în România a venitului mediu
comparativ cu nivelul european a fost
impresionantã, însã baza creºterii a
fost una slabã.

Deºi în ultimii ani creºterea econo-
micã a fost una dintre cele mai mari
din UE, aceasta a avut o bazã
restrânsã, consumul intern având un
rol important. Acest lucru este în con-
trast cu majoritatea þãrilor dezvoltate
din UE ºi OECD, dar ºi cu þãrile simi-
lare ca nivel de dezvoltare, unde
creºterea a fost determinatã de expor-
turi. În general, investiþiile (formarea
brutã a capitalului fix) au avut tendinþa
de a fi prociclice ºi volatile. Sectorul
public a contribuit la volatilitatea inves-
tiþiilor totale, deoarece reducerea inve-

stiþiilor publice, mai degrabã decât
cheltuielile curente, a fost supapa de
siguranþã prin care guvernul a îndepli-
nit adesea þintele de deficit fiscal im-
puse de Pactul de stabilitate ºi creºtere
al UE. Contribuþia exporturilor nete la
creºterea produsului intern brut (PIB)

a fost, în medie, micã ºi prociclicã. Pe
termen mediu, România probabil va
continua convergenþa cãtre nivelul ve-
niturilor partenerilor sãi mai bogaþi din
UE, dar viteza de convergenþã ºi suste-
nabilitatea sa pe termen lung vor de-
pinde de reorientarea atenþiei de la
consum cãtre investiþii ºi exporturi.

Reporter: Cum vedeþi mediul de
afaceri din þara noastrã în acest mo-
ment ºi care consideraþi cã sunt sectoa-
rele cu cea mai mare nevoie de investi-
þii?

Donato de Rosa: România trebuie
sã îmbunãtãþeascã predictibilitatea ca-
drului sãu de reglementare. În ultimii
ani, întreprinderile s-au confruntat cu
o serie de mãsuri fiscale introduse ºi
parþial inversate, ceea ce a avut impact
asupra capacitãþii lor de a planifica
operaþiuni, inclusiv investiþii.

A consemnat

ALINA VASIESCU
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S
untem oficial în stare de ur-
genþã. Aºa ne-a anunþat, în
urmã cu douã zile,
preºedintele Klaus Iohan-
nis, dupã ce al treilea Cabi-
net propus de Ludovic
Orban a depus jurãmântul

de învestiturã. O stare de urgenþã ce nu
a intrat imediat în vigoare, ci la douã
zile dupã decretarea ei.

Referitor la situaþia fãrã precedent în
ultimii 21 de ani, preºedintele Klaus Io-
hannis a spus: “Aceastã stare de urgenþã
va face posibilã alocarea de noi resurse
importante pentru gestionarea crizei. În
acest fel, Guvernul va avea posibilitatea

sã aloce mai mulþi bani domeniului sãnã-
tãþii, mai mulþi bani pentru medicamente,
mai mulþi bani pentru aparatura medicalã
absolutnecesarã. Înacelaºi fel, aceastã si-
tuaþie va permite sã se realizeze achiziþii
într-un timp foarte scurt, cu proceduri
simplificate, punând astfel la dispoziþia
Guvernului toate instrumentele necesare
pentru a gestiona în modul cel mai efi-
cient criza generatã de coronavirus”.

ªeful Guvernului, Ludovic Orban, a
precizat: “Am fãcut o analizã aprofun-
datã a sectoarelor economice cele mai
expuse la efectele epidemiei de Coro-
navirus ºi în perioada urmãtoare va fi
adoptat un Plan de mãsuri de combate-

re a riscurilor economice generate de
pandemia COVID-19 în þara noastrã.
Guvernul va folosi toate resursele po-
sibile din fonduri publice ºi europene,
rambursabile ºi nerambursabile, pen-
tru a sprijni mediul economic afectat
de criza globalã de Coronavirus. Vom
iniþia negocieri cu Comisia Europea-
nã, cu instituþiile financiare internaþio-
nale ºi cu entitãþile bancare locale pen-
tru a pregãti programe de sprijin pen-
tru companiile din România. În acelaºi
timp, obligaþiile de platã ale statului
cãtre cetãþeni ºi companii vor fi onora-
te fãrã întârziere ºi fãrã nicio tergiver-
sare birocraticã. Dimpotrivã, în

mãsura posibil i tãþi lor, vor fi
compensate sau amânate la platã
diverse obligaþii fiscale ºi bugetare
datorate de persoanele fizice ºi
juridice din România”.

Ministrul Afacerilor Interne, Mar-
cel Vela, a fãcut, ieri, un apel la calm în
contextul instituirii, de astãzi, a stãrii
de urgenþã. Vela a spus: “Instituirea
stãrii de urgenþã presupune pentru toþi
schimbarea modului de viaþã ºi un mo-
ment de fricã sau neîncredre. Trebuie
sã conºtientizãm cã acest lucru este
spre binele nostru al tuturor. Fac un
apel la calm ºi toleranþã. Starea de ur-
genþã ne va permite sã luãm cele mai

protrivite mãsuri pentru gestionarea ºi
prevenirea infecþiei cu noul coronavi-
rus. Trebuie sã acþionãm cu calm, cu
responsabilitate ºi cu grijã faþã de cei
din jur. Vã rog sã evitaþi deplasãrile
care nu sunt absolut necesare. Limitaþi
contactul cu alte persoane, informa-
þi-vã doar din sursele oficiale, nu con-
tribuiþi la propagarea mesajelor de
panicã. Situaþia este sub control,
pentru cã am luat mãsuri din timp
pentru a preveni rãspândirea
epidemiei”.

GEORGE MARINESCU
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Astãzi
începe starea de urgenþã


