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Roller coaster
la Bursa de
Valori
Bucureºti
l Creºteri situate între
3,21% pentru BET-NG ºi
10,91% pentru BET-FI
lMarcel Murgoci,
Estinvest: “Consider cã, prin
scãderile din ultimele zile,
pieþele au înglobat în preþuri
intrarea economiei globale
în recesiune, în acest an”

Toþi indicii Bursei de Valori Bucu-
reºti (BVB) au încheiat ºedinþa de
tranzacþionare de ieri în creºtere puter-
nicã, BET, referinþa pieþei noastre de
capital, bifând un avans de 6,11%,
pânã la 7.561,99 puncte.

Este o evoluþie complet diferitã face
de cea din ºedinþa anterioarã când, toþi
indicii BVB înregistrau cãderi de peste
6%, pe fondul valului de vânzãri din
pieþele externe.

Marcel Murgoci, director de opera-
þiuni în cadrul casei de brokeraj Estin-
vest, ne-a declarat: “Am asistat la o co-
recþie pozitivã a pieþei, ceea ce este
normal sã se întâmple, dupã scãderile
mari din ultimele zile, apãrute într-un
timp foarte scurt. Este o corecþie bine-
venitã, atât în plan internaþional cât ºi
la noi. Acum urmeazã ca, în zilele vii-
toare, sã vedem dacã aceastã corecþie
pozitivã se prelungeºte sau dacã se vor
relua scãderile, pentru cã traversãm o
perioadã cu volatilitate extremã”.

Ieri, agenþia de rating Standard &
Poor’s a anunþat cã pandemia de coro-
navirus va duce economia globalã în
recesiune, anul acesta.

“Nu este ceva surprinzãtor ºi cred
cã, prin scãderile din ultimele zile, pie-
þele deja au înglobat acest fapt în pre-
þuri. Rãmâne de vãzut dacã este vorba
despre unul sau douã trimestre sau va
dura o perioadã mai îndelungatã”,
spune Marcel Murgoci.

Indicele pan-european STOXX
600 a înregistrat o creºtere de 2,23%,
în vreme ce DAX 30 al bursei din
Frankfurt a consemnat un avans de
2,25%, iar pentru FTSE 100 al pieþei
londoneze, aprecierea a fost de
2,79%.

Peste Atlantic, la ora 19:00, indicele
Dow Jones Industrial Average avea o
creºtere de 2,05%, în timp ce S&P 500
avea un avans de 3,25%, iar indicele
tehnologiei Nasdaq 100 marca o apre-
ciere de 3,61%.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 2)

Testul de solidaritate
Dintre deficitele structurale ale so-

cietãþii româneºti de astãzi, pe cel de
solidaritate l-aº fi aºezat, fãrã ezitare,
între primele trei. Asta, dacã mã între-
ba cineva cum stau lucrurile,
acum cîteva luni. Ce ne rezer-
vã viitorul imediat, rãmîne de
vãzut! Sub impactul dificultã-
þilor individuale ºi colective
de gestionare a crizei corona-
virusului, tabloul condiþiilor
sociale s-a schimbat suficient
de mult, încît sã putem spune
cã ne aflãm în faþa unui test.

În lumea oamenilor, solidaritatea tre-
buie prenumeratã printre comporta-
mentele esenþiale, ”bazale”. Psiholo-
gic, motivaþia pentru manifestãrile de
solidaritate se alimenteazã din multe iz-
voare ºi resurse, de la empatie ºi milã,
pînã la simþul demnitãþii ºi al onoarei.
De aceea, rareori este în pericol sã di-
sparã complet din zestrea individualã
ori din cea general-socialã. Solidarita-
tea, ca mai toate comportamentele
umane, nu se declanºeazã automat ºi
nici nu se manifestã mecanic, consec-
vent, întotdeauna ºi la fel, în prezenþa
aceloraºi condiþii. Cei mai mulþi dintre
noi suntem selectivi în solidaritatea no-
astrã, atît în timp, cît ºi în funcþie de si-
tuaþii, de persoanele sau categoriile de
oameni care ne-o solicitã. Mai mult, gã-

sim aceastã ajustare selectivã, justifica-
tã! Existã, desigur, ºi excepþii, oameni
extraordinari, a cãror solidaritate uma-
nã este fãrã fisurã ºi fãrã criteriu de ale-

gere, altul decît nevoia celuilalt
de a fi ajutat. De aici, diversitatea
ºi complexitatea formelor de soli-
daritate umanã. De la vorba bunã
spusã, ori mîna întinsã unui necu-
noscut aflat în nevoie ori necaz,
pînã la sacrificul material, al unui
interes major, vital sau chiar al
propriei vieþi. Nici o societate nu
poate funcþiona fãrã un nivel ”ba-

zal” de solidaritate care se manifestã
activ în interacþiunile dintre membri ei.
Ea este susþinut, în parte, ”natural”, de
ceea ce numim scînteia de umanitate
din noi ºi capacitatea de a o recunoaºte
în celãlalt, în parte, ”artificial”, prin
constrîngerea normelor sociale, de la
obiceiuri ºi tradiþii, pînã la legi ºi condi-
þionãri comportamentale impuse insti-
tuþional-administrativ. ªi, atunci, de
unde deficitul nostru de solidaritate, ba
încã unul structural?

Deºi greu de cuantificat ºi dificil de
sesizat la timpul prezent, cele trei ge-
neraþii, de la rãzboi încoace, din care
este alcãtuitã astãzi ”masa socialã a
României” au fost expuse unor condi-
þii ºi condiþionãri de naturã sã afecteze
grav, atît capacitatea de exprimare na-

turalã a solidaritãþii, cît ºi internaliza-
rea normelor sociale care ar fi putut sã
o sprijine.

Perioada celor douã etape ale dicta-
turii comuniste, care au scris istoria so-
cialã a douã generaþii, a pervertit ºi de-
strãmat ideea ºi practica solidaritãþii
sociale, utilizînd mijloace care au
mers de la propagandã oficialã, pînã la
constrîngere ºi de la marginalizare so-
cialã forþatã, pînã la reprimare ºi elimi-
nare fizicã. În afara proclamatei soli-
daritãþi dintre ”clasa muncitoare ºi þã-
rãnime”, evident ºi masiv contrazisã
de realitãþile economice ºi sociale pri-
mare, orice alt tip de solidaritate a fost
descurajat, minimalizat valoric, privit
ºi tratat cu suspiciune, dacã nu cu totul
interzis. A fost cultivate oficial, în
schimb, ura de clasã, discriminarea de
clasã ºi alte forme de manifestare ale
”spiritului muncitoresc”!!! Un înlocu-
itor de solidaritate, obþinutã forþat, prin
mijloacele constrîngerii instituþionale,
a luat locul solidaritãþii umane fireºti.
Cine nu ºtie, poate sã revadã cu folos
istoria ”ºantierelor naþionale”, a for-
melor ºi acþinilor de ”muncã patrioti-
cã” ºi a altor forme de aºa zisã solidari-
tate socialã de care este plinã perioada
celor douã etape ale dictaturii comuni-
ste din România postbelicã.

(continuare în pagina 3)

CRIZA CORONAVIRUS SE ADÂNCEªTE

Marile bãnci americane opresc
programele agresive de rãscumpãrare
de acþiuni

Primele opt mari bãnci americane
pun frânã programelor lor agresive
de rãscumpãrare de titluri ca sã pãs-
treze capitalul necesar depãºirii cri-
zei generate de pandemia de corona-
virus.

Potrivit CNN Business, instituþiile
financiare au anunþat acea-
stã mãsurã simultan, dupã
ce banca centralã america-
nã (Federal Reserve – Fed)
a luat, duminicã, mãsuri de
urgenþã menite sã evite o
recesiune economicã gra-
vã. Fed a tãiat dobânda
cheie ºi a anunþat un nou
program de achiziþii de
active.

Forumul Serviciilor Fi-
nanciare a informat cã
membrii sãi - Bank of America, Bank
of New York Mellon, Citigroup, Gol-
dman Sachs, JPMorgan Chase, Mor-
gan Stanley, State Street ºi Wells Far-
go – suspendã temporar rãscumpãrãri-
le de acþiuni pentru perioada care a rã-
mas din primul trimestru ºi al doilea

trimestru din 2020, din cauza pande-
miei de coronavirus.

“Pandemia COVID-19 reprezintã o
provocare fãrã precedent pentru întrea-
ga lume, iar economia globalã ºi cele
mai mari bãnci din SUAau o capacita-
te indiscutabilã, fiind angajate sã susþi-

nã clienþii ºi naþiunea”, a anunþat Foru-
mul SErviciilor Financiare, men-
þionând: “Fiecare bancã îºi pãstreazã
capacitatea de a relua programul de rãs-
cumpãrare de îndatã de circumstanþele
justificã acest proces”.

ªi US Bancorp, care nu este parte a

grupului amintit, a informat cã suspen-
dã temporar rãscumpãrãrile de acþiuni.

BCE crediteazã cu
109,1 miliarde euro bãncile
din zona euro

Bãncile din uniunea mo-
netarã împrumutã 109,1
miliarde de euro de la Ban-
ca Centralã Europeanã
(BCE) cu ocazia primei
oferte de credite cu dobânzi
reduse lansatã pentru spriji-
nul companiilor în aceastã
crizã a coronavirusului, po-
trivit Bloomberg.

Creditele sunt oferite
bãncilor la o dobândã de
minus 0,5%, ceea ce în-

seamnã cã BCE plãteºte bãncile co-
merciale pentru ca acestea sã accepte
împrumuturile. Un numãr de 110 bãnci
au luat parte la oferta de credite pentru
98 de zile lansatã sãptãmâna aceasta
de BCE. (A.V.)

(continuare în pagina 11)

AURELIAN DOCHIA :

“COVID-19 va concretiza
ce începuse Trump -

deglobalizarea economiei”
lVasilescu, BNR: "Imunitatea bãncilor ne intereseazã în aceeaºi mãsurã în care ne intereseazã imunitatea fiecãruia dintre noi"

C
oronavirusul va concretiza
ceea ce începuse liderul
SUA Donald Trump sã
facã, respectiv va degloba-
liza economia, este de pã-
rere economistul Aurelian
Dochia. Domnia sa ne-a

spus cã efectul principal al pandemiei
de COVID-19 va fi restructurarea eco-
nomiei mondiale, prin restrângerea

comerþului internaþional ºi concentra-
rea pe economiile naþionale.

Specialistul ne-a precizat: “Eu cred
cã existã douã tipuri de consecinþe ale
acestui virus, pe care le putem gândi pe
termen scurt.

Unul se referã la o contracþie foarte
puternicã a activitãþii economice. Vor
apãrea sectoare în care va creºte ºoma-
jul, cu scãderea activitãþii, închideri de

companii, falimente etc. Sectorul fi-
nanciar va fi expus, de asemenea, foar-
te mult, deºi o parte dintre mãsurile de
susþinere pe care le vor anunþa Guver-
nele ºi bãncile centrale vor avea efect
de atenuare.

Pe lângã aceste lucruri, va exista un
rând doi de consecinþe, care înseamnã
o restructurare enormã a economiei
mondiale, care va dura ani de zile de

acum înainte. Ceea ce începuse sã facã
Trump, cu concentrarea pe economia
naþionalã ºi restrângerea comerþului
internaþional, se va accentua foarte
mult acum. Fiecare economie va fi pe
cont propriu, iar procesul de
globalizare va face un pas mare
înapoi”.

Referitor la mãsurile anunþate de o
parte dintre bãncile din þara noastrã

care sã vinã în sprijinul clineþilor,
Aurelian Dochia considerã cã, deo-
camdatã, bãncile noastre au luat
niºte mãsuri preventive ºi pentru a da
un semnal cãtre societate cã sunt so-
lidare, cã doresc sã ajute la rezolva-
rea situaþiei.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 12)
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